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I. ISKOLÁNKRÓL 

 

 

Földrajzi elhelyezkedés 

 A Jászság földrajzilag az Alföld Észak-nyugati részén fekszik. Közigazgatásilag Jász-

Nagykun-Szolnok Megyéhez tartozik, mely az Észak-Alföldi Régió része. A közel 90 ezres lélekszámú 

kistérséget 18 település alkotja, melyből 7 település érintett az iskola feladat ellátásában (Jászberény, 

Jászágó, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jásztelek és Pusztamonostor). 

 

Történeti áttekintés 

 2009-ben 8 település (Jászdózsa, Jászágó, Pusztamonostor, Jászjákóhalma, Jánoshida, 

Alattyán, Jásztelek) vonatkozásában került előkészítésre egy új közoktatási intézmény 

létrehozása, melyet a Jászsági Többcélú Társulás Jászsági Egységes Óvoda- Bölcsőde, 

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (rövid néven: Jászsági 

Közoktatási Intézmény) néven alapított meg. Az intézmény 2009. augusztus 1-jétől kezdte meg 

működését. A jogelőd intézmény-fenntartó társulások által működtetett intézmények 

integrációjából létrehozott közös igazgatású közoktatási intézmény a 2009/2010-es tanévtől 

komplex közoktatási intézményként szolgálta a Jászság 8 településének lakosságát.  

2011–ben az intézmény tovább bővült. Jászberény Város Önkormányzatának és 

Visznek Község Önkormányzatának döntései alapján Jászberényből a Gróf Apponyi Albert 

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Belvárosi Általános Iskola, 

Visznekről az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda kapcsolódott be a Jászsági 

Közoktatási Intézmény (JKI) feladatellátásába. Ezzel az átszervezéssel a Jászsági Kistérség 

legnagyobb közoktatási intézménye jött létre. Az intézmény székhelye átkerült 

Jászberénybe. Központi irodái a Gróf Apponyi Albert Általános Iskolában kerültek 

kialakításra. 

 2013-ban a települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények, az 

óvodák kivételével állami fenntartásba kerültek. A Jászsági Közoktatási Intézmény iskolai 

intézményegysége 2013. január 1-től beolvadt az állami Intézményfenntartó Központba, és 

önálló jogi személyiségű szervezeti egységként működött tovább a KLIK Jászberényi 

Tankerülete irányításával. 

 Az állami fenntartásba vétel kapcsán átalakításra került az intézmény szervezeti 

felépítése. A Jászsági Általános Iskola Gróf Apponyi Albert Általános Iskolai és Alapfokú 
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Művészeti Iskolai Tagintézménye egybeolvadt a Jászsági Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola központi irányításával. E módosítás következtében az intézmény hivatalos 

neve, a ma is használt: Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola lett. 

 2016-ban a KLIK átszervezésével az intézmény fenntartója a Szolnoki Tankerületi 

Központ lett, majd 2017. február 1-én megalakult az önálló Jászberényi Tankerületi Központ, 

ezáltal az intézmény fenntartása és működtetése átkerült Jászberénybe.  

2018. szeptember 1-ei hatállyal, a Jászberényi Tankerületi Központ kezdeményezésére 

újabb átszervezés következet. Ennek értelmében 4 tagintézmény (Alattyán, Jánoshida, 

Bercsényi, Visznek) kivált a Jászsági Általános Iskolából, így a tagintézmények száma 7-re 

csökkent. 

Rövid helyzetelemzés 

 A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7 település 8 

iskoláját összefogó köznevelési intézmény. Az iskolai tagintézményekben a gyermekek 

nevelése-oktatása 64 tanulócsoportban valósul meg, melyet iskolaotthonos és napközis ellátás 

segít. Az iskola összlétszáma közel 1 150 fő. A tagintézmények szakmai szempontból 

önállóak. Mindegyikben integrált oktatás folyik. 5 tagintézmény részt vesz az integrációs és 

képesség-kibontakoztató programban (Jászfelsőszentgyörgy, Jászdózsa, Jászjákóhalma, 

Jásztelek, Pusztamonostor). 3 tagintézményben folyik etnikai oktatás (Jászfelsőszentgyörgy, 

Jászjákóhalma, Jásztelek), két tagintézményben alapfokú művészetoktatás (Pusztamonostor, 

Jászberény). 

 A Jászsági Általános Iskolának több mint 150 pedagógusa és nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő dolgozója van. Az intézményben több kolléga tanít óraadóként határozott 

idejű megbízási szerződéssel. Mindannyian olyan feladatot látnak el, amelyre nincs megfelelő, 

vagy elegendő szakember. (pl. angol, informatika, matematika, történelem szakos tanár, 

gyógypedagógus, konduktor.) 

 Tantestületünket összességében vizsgálva elmondható, hogy kiválóan felkészült, nagy 

szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógusok alkotják, de az elmúlt évek során számos fiatal 

pedagógus is csatlakozott hozzánk, ezzel erősítve kollektívánkat.  

 Szakos ellátottságunk elmúlt 5 éves átlaga 92 %, de jelentős eltéréseket mutat az 

egyes tagintézmények között. A probléma leginkább az igen alacsony tanuló létszámmal, 

helyenként összevont osztályokkal működő tagintézményeinknél jellemző, de nagyon nehezen 

megoldható a párhuzamos osztályokkal nem rendelkező feladatellátásihelyeinken is. 
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 A tanulócsoportok összetétele településenként és azon belül is igen heterogén. A 

magatartás és a tanuláshoz való viszony területén is változatos ez a kép. A néha agresszivitásba 

hajló magatartástól az önzetlen segítőkészségig, a több tantárgyból történő bukástól az országos 

és megyei versenyben elért szép sikerekig minden megtalálható az egyes osztályaink palettáján.  

 A tanulók szociális körülményei közt nagy eltérés mutatkozik településenként. 

Sajnos vannak olyan tagintézményeink, ahol a veszélyeztetettségi tényezők halmozottan 

jelentkeznek, ami már önmagában is nehezíti a tanulmányi előrehaladást, az előforduló 

tanulmányi motiválatlanság, illetve részképesség zavarok, képesség hiányok mellett. 

 Az integráltan oktatott tanulók eloszlása homogénebb képet mutat a hátrányos helyzetű 

diákokéhoz képest. A sajátos nevelési igényű valamint a beilleszkedési és magatartási 

zavarokkal küzdő gyerekek egyaránt jelen vannak valamennyi tagintézményben. 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tagintézményi aránya, jellemzően ott a 

legmagasabb, ahol a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű diákok arány is magas. 

Az országos kompetenciamérések eredményeinek elemzése alapján megállapítható, 

hogy a telephelyi teljesítmények a hasonló települések átlagának a közelében mozognak, de 

csak ritka esetben érik el, vagy haladják meg az országos átlagot. Egyértelmű javuló vagy romló 

tendencia sehol sem mutatható ki. A telephelyi tényleges eredmények, a családi háttér index 

alapján elvárható eredményeket tükrözik. 
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II. AZ ISKOLA ALAPADATAI 

 

1. Hivatalos neve:  Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Rövid neve:   Jászsági Általános Iskola 

 Székhelye:  5100 JÁSZBERÉNY Bajcsy-Zsilinszky utca 1. 

 Telefonszámai: 

  intézményvezetői iroda:     57/658-261 

  munkaügy:       57/658-263 fax is. 

  pénzügy:      57/658-264 

 E-mail címei: 

  foigazgato@jaszoktatas.hu 

  iskola@jaszoktatas.hu 

  penzugy@jaszoktatas.hu 

2. Feladatellátási helyei: 
 

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. 

Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye 

 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 6. 

Telephelye: Felnőttoktatási osztály, napközi, melegítő konyha, technika terem 

 5100 Jászberény, Petőfi Sándor utca 3. 

Jászsági Általános Iskola Bozóky János Általános Iskolai Tagintézménye 

 5122 Jászdózsa, Széchenyi út 9. 

Jászsági Általános Iskola Jászágói Általános Iskolai Tagintézménye 

 5124 Jászágó, Jókai út 14.  

Jászsági Általános Iskola Szent György Általános Iskolai Tagintézménye 

 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 110.  

Jászsági Általános Iskola IV. Béla Általános Iskolai Tagintézménye 

 5121 Jászjákóhalma, Fő út 48-50. 

Jászsági Általános Iskola Hunyadi Mátyás Általános Iskolai Tagintézménye 

  5141 Jásztelek, Szabadság út 59. 

Jászsági Általános Iskola Hábor Gabriella Általános Iskolai és Alapfokú Művészeti 

Iskolai Tagintézménye 

 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 60. 
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3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

Alapító szerv neve:   Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója:   Emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye:    1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve:    Jászberényi Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye:    5100 Jászberény Szabadság tér 16. 

4. Típusa: Összetett iskola 

5. OM azonosító: 201345 

6. Az intézmény működési köre: 

Jászágó, Jászberény, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jásztelek, 

Pusztamonostor, települések közigazgatási területe. 

7. Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám: 

Az intézménybe maximálisan felvehető általános iskolai tanulók száma: 1718 fő 

Az intézménybe maximálisan felvehető művészeti alapiskolás tanulók száma: 200 fő 

8. Köznevelési és egyéb alapfeladata: 

 

8.1. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

  5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. 

Köznevelési alapfeladatok: 

o általános iskolai nevelés-oktatás 

 alsó tagozat 

 felső tagozat 

o sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - 

enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

o alapfokú művészetoktatás 

 táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: 

kortárstánc tanszak, moderntánc tanszak) 

 képző- és iparművészeti ág (új tanszakok: grafika és festészet tanszak, 

szobrászat és kerámia tanszak) 

 szín- és bábművészeti ág (új tanszakok: színjáték tanszak) 

o egyéb köznevelési foglalkozás: 

 tanulószoba, napközi otthonos ellátás 

 

Felvehető maximális létszám:    630 fő 

Évfolyamainak száma:      8 évfolyam 

Alapfokú művészetoktatás:      180 fő 

Évfolyamainak száma:      12 évfolyam 

Iskolai könyvtár ellátásának módja:    saját szervezeti egységgel  
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8.2. Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye 
  5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 6. 

Tagintézmény telephelye:5100 Jászberény, Petőfi Sándor utca 3. 
Köznevelési alapfeladatok: 

o általános iskolai nevelés-oktatás: 

 alsó tagozat 

 felső tagozat 

 felnőttoktatás - esti 

o sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - 

enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos.) 

o egyéb köznevelési foglalkozás: 

 tanulószoba, napközi otthonos ellátás 

 

Felvehető maximális tanuló létszám:    280 fő 

Évfolyamainak száma:      8 évfolyam 

Iskolai könyvtár ellátásának módja:    saját szervezeti egységgel 

 

8.3. Jászsági Általános Iskola Bozóky János Általános Iskolai Tagintézménye 
5122 Jászdózsa, Széchenyi út 9. 

Köznevelési alapfeladatok: 

o általános iskolai nevelés-oktatás 

 alsó tagozat 

 felső tagozat 

 integrációs felkészítés 

o sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - 

enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

o egyéb köznevelési foglalkozás: 

 tanulószoba, napközi otthonos ellátás 

Felvehető maximális tanuló létszám:    176 fő 

Évfolyamainak száma:      8 évfolyam 

Iskolai könyvtár ellátásának módja:    saját szervezeti egységgel 

 

8.4. Jászsági Általános Iskola Jászágói Általános Iskolai Tagintézménye  
  5124 Jászágó, Jókai út 14.  

Köznevelési alapfeladatok: 

o általános iskolai nevelés-oktatás 

 alsó tagozat 

 felső tagozat 

o sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - 

enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

o egyéb köznevelési foglalkozás: 

 tanulószoba, napközi otthonos ellátás 
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Felvehető maximális tanuló  létszám:   60 fő 

Évfolyamainak száma:      8 évfolyam 

Iskolai könyvtár ellátásának módja: 

együttműködési megállapodással települési illetékességű könyvtárral 

 

8.5. Jászsági Általános Iskola Szent György Általános Iskolai Tagintézménye 
  5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 110.  

Köznevelési alapfeladatok: 

o általános iskolai nevelés-oktatás 

 alsó tagozat 

 felső tagozat 

 integrációs felkészítés 

 nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi 

nevelés-oktatás) 

o sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - 

enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

o egyéb köznevelési foglalkozás: 

 tanulószoba, napközi otthonos ellátás 

 

Felvehető maximális tanuló létszám:   170 fő 

Évfolyamainak száma:      8 évfolyam 

Iskolai könyvtár ellátásának módja: 

együttműködési megállapodással települési illetékességű könyvtárral 

 

8.6. Jászsági Általános Iskola IV. Béla Általános Iskolai Tagintézménye 
 5121 Jászjákóhalma, Fő út 48-50. 
Köznevelési alapfeladatok: 

o általános iskolai nevelés-oktatás 

 alsó tagozat 

 felső tagozat 

 integrációs felkészítés 

 nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi 

nevelés-oktatás) 

o sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - 

enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

o egyéb köznevelési foglalkozás: 

 tanulószoba, napközi otthonos ellátás 

 

Felvehető maximális tanuló létszám:   176 fő 

Évfolyamainak száma:      8 évfolyam 

Iskolai könyvtár ellátásának módja: 

együttműködési megállapodással települési illetékességű könyvtárral 
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8.7. Jászsági Általános Iskola Hunyadi Mátyás Általános Iskolai Tagintézménye 
  5141 Jásztelek, Szabadság út 59. 

Köznevelési alapfeladatok: 

o általános iskolai nevelés-oktatás 

 alsó tagozat 

 felső tagozat 

 integrációs felkészítés 

 nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi 

nevelés-oktatás) 

o sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - 

enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

o egyéb köznevelési foglalkozás: 

 tanulószoba, napközi otthonos ellátás 

 

Felvehető maximális tanul létszám:    50 fő 

Évfolyamainak száma:      6 évfolyam 

Iskolai könyvtár ellátásának módja: 

együttműködési megállapodással települési illetékességű könyvtárral 

 

8.8. Jászsági Általános Iskola Hábor Gabriella Általános Iskolai és Alapfokú 

Művészeti Iskolai Tagintézménye 
5125 Pusztamonostor Szabadság út 60. 

Köznevelési alapfeladatok: 

o általános iskolai nevelés-oktatás 

 alsó tagozat 

 felső tagozat 

o sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - 

enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

o alapfokú művészetoktatás 

 zeneművészeti ág (új tanszakok: billentyűs tanszak, fafúvós tanszak) 

o egyéb köznevelési foglalkozás: 

 tanulószoba, napközi otthonos ellátás 

 

Felvehető maximális létszám:    176 fő 

Évfolyamainak száma:      8 évfolyam 

Alapfokú művészetoktatás:      30 fő 

Évfolyamainak száma:      12 évfolyam 

Iskolai könyvtár ellátásának módja: 

együttműködési megállapodással települési illetékességű könyvtárral  
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N E V E L É S I P R O G R A M 

 

 

I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 
 

- iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása - 

 

 

 A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tanító 

pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai 

alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 

 

1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.  

 

Ennek keretében: 

- a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

- a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

- a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

- 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: 

 tanuló és tanuló, 

 tanuló és nevelő, 

 szülő és nevelő, 

 nevelő és nevelő között. 

 

2. 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: 

- a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra 

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, 

- 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,  
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- az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk, 

- fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 

- szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen, 

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

- segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 

- törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására, 

- 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. 

 

3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni 

lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: 

- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

- igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő 

polgárai, 

- ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és 

közművelődési intézményekkel, 

- nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – 

továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók 

számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában 

maga is részt vegyen. 

 

4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.  

 

Ennek érdekében 

- biztosítjuk 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.  

 

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

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

- humánus, 

- erkölcsös, 

- fegyelmezett, 

- művelt, 

- kötelességtudó, 

- érdeklődő, nyitott, 

- kreatív, alkotó, 

- becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 
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- képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

-  gyakorlatias, 

- képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

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

- van elképzelése a jövőjét illetően, 

- becsüli a tudást, 

- öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

- képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

- tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

- képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban 

és írásban, 

- a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  

- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

 a természet, a környezet értékeit, 

 más népek értékeit, hagyományait, 

 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

- a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, 

- ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,  

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

biztosító szabályokat, 

- ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit 

és módszereit, 

- viselkedése udvarias, 

- beszéde kulturált, 

- társaival együttműködik, 

- szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

- képes szeretetet adni és kapni, 

- szereti hazáját,  

- megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

- szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

- egészségesen él, 

- szeret sportolni, mozogni, 

- 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. 
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II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA 

CÉLJAI, FELADATAI, 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.  

 

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

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

2. 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). 

3. 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. 

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

őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

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

6. 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. 

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

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

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

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

jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és 

hazaszeretet. 

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

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

tiszteletben tartása. 

10. 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. 
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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. 

 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 

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

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. 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. 

2. 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. 

3. Tudatosítás 

(meggyőződés 

kialakítása). 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 

- A tanulók önálló elemző 

   munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. 

- Vita. 
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Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

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

évfolyam végén: 

- minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, 

hogy tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális 

követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten 

feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) 

- rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás 

követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, 

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

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

- határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 

 

 

III. A SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSSEL 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: 

 

1. A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása. 

 

2. A tanulók értelmi nevelése. 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének 

kialakítása. 

 

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

 

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 

önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 
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5. A tanulók akarati nevelése. 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az 

elkötelezettség kialakítása. 

 

6. A tanulók nemzeti nevelése. 

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

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

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

 

7. A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladata: 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. 

 

 

8. A tanulók munkára nevelése. 

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása. 

 

9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

Feladata: 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. 
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IV. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEK, TANULÓ 
 

 

„Nem te választod az életedet: ő választ téged. Nem értheted meg, miért jut neked több öröm 

vagy több szomorúság. Csak fogadd el és menj tovább. Az életünket nem választhatjuk meg, 

de azt mi döntjük el, hogy mit kezdünk a kapott örömökkel és bánatokkal.” 

/Paolo Coelho/ 

 

1. Helyzetkép 

 

A Jászsági Általános Iskola valamennyi tagintézménye felvállalta a teljes integrációt, a sajátos 

nevelési igényű tanuló együttnevelését, oktatását a többi tanulóval. A SNI tanulókra vonatkozó 

jogszabályokat a Köznevelési törvény tartalmazza, az iskolai oktatás irányelveit a 32/2012. 

(X.8.) EMMI rendelet szabályozza. 

 

1.1. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

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

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. /2011. évi CXC. törvény a 

köznevelésről/ 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek. /2011. évi CXC. törvény a köznevelésről/ 

 

1.2. Az integrált nevelés pozitívumai 

A köznevelési törvény lehetővé teszi a különleges bánásmódot igénylő gyerekeknek a többségi 

iskolában való együttnevelését (integrált oktatását), így a fogyatékos gyermek a teljes időt az 

iskolában tölti a többi gyermekkel azonos iskolai osztályban. Minden tanórai foglalkozáson 

együtt vesznek részt társaikkal, képességeiknek megfelelő mértékben. 
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Intézményünkben egyre növekszik a nehezen nevelhető, és a tanulási problémával küzdő 

gyermekek száma. Pedagógiai tevékenységünk során szükség van arra, hogy tanulóink átlagtól 

eltérő képességeit felismerjük, hiszen ezeknek a gyermekeknek a fejlesztése a normál 

pedagógia eszközeivel, az adott időkeretben nem oldható meg. Speciális nevelési eljárásokat, 

egyéni bánásmódot igényelnek. 

Az integrált iskola előnye az, hogy a gyermekeket nem kell közvetlen környezetéből, a 

családból kiemelni, hiszen a kiemelés károsan hathat a személyiség fejlődésére. 

Nevelési szempontból fontos, hogy a fogyatékos emberekkel szembeni előítéletes magatartás 

kialakulását megelőzzük, természetes példaadással. Az integráció nemcsak a sérültek 

szemszögéből fontos, szociális képességek fejlesztésére irányuló pozitív lehetőség, hanem az 

egészséges gyermekek sérültekkel szembeni magatartását/társadalmi elfogadását is segítő 

pedagógiai irányzat. Feladatunk a sajátos nevelési igényű, és a fogyatékos gyermekek számára 

is olyan feltételeket biztosítani, amelyek legjobban közelítenek a normális élet feltételeihez. 

Mindezzel együtt jár a tanulás átértékelése is. Nemcsak a hasznos ismereteket kell elsajátítani, 

hanem az együttélés, a társas viszonyok kialakításának képességét is. Erre a fogyatékos 

gyermekeket is fel kell készíteni, tehát az integráció nemcsak mint cél, hanem mint eszköz is 

segíti a tanulást. 

Feladatunk továbbá megteremteni azokat a körülményeket, amelyek az intézmény minden 

tanulójának, egészségesnek és fogyatékosnak egyformán lehetővé teszik személyiségük 

legoptimálisabb fejlődését, hátrányaik kompenzálását, elősegítve ezzel továbbtanulásukat, 

megkönnyíteni későbbi társadalmi beilleszkedésüket. 

 

1.3. Intézményünk az alapdokumentumnak megfelelően az alábbi sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált nevelését vállalja: 

 enyhe fokban értelmi sérült/tanulásban akadályozott 

 beszédfogyatékos 

 látássérült 

 hallássérült 

 mozgásszervi fogyatékos,  

 pszichés fejlődési zavarral küzdő  

 halmozottan fogyatékos 

 autizmus spektrum zavarral küzdő 

  



19 

 

2. A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó célok, feladatok: 

2.1. A következő pedagógiai alapelvek megvalósítására törekszünk: 

 a sérült személyiség fejlesztése (gyógy) pedagógiai eszközökkel, 

 a tanulók egyéni képességeinek, eltérő fejlődési ütemének figyelembe vétele az oktatás 

és nevelés folyamatában, 

 egységes nevelési elvárásokkal a követelmények biztonságossá tétele,  

 támasz és segítségnyújtás a tanulási folyamatokban, az emberi törekvésekben, 

 a speciális nevelési szükségletek kielégítése a nevelés - oktatás minden területén 

 elsődleges feladatunk a prevenció, a képességzavarok kialakulásának megelőzése; 

ugyanakkor a szakértői bizottság javaslatával már hozzánk került tanulók 

esetében a másodlagos prevenciót alkalmazzuk, miszerint a tanuló már meglévő 

nehézségeit igyekszünk csökkenteni, illetve a további zavarok kialakulását 

megelőzni. 

 

2.2. Feladataink az integrált nevelés megvalósítása érdekében 

A) személyi feltételek 

Osztályfőnökkel szembeni elvárások: 

- A szülővel kiemelten figyelmesen és tapintatosan viselkedjen, foglalkozzon. 

- A tanulók problémáit értesse meg a szaktanárokkal, szükség esetén forduljon szakemberhez 

a tanuló ügyében. 

- Kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának folyamatát, eredményességét. 

- Gondoskodjon a tanuló megfelelő iskolafokozatba való kerüléséről, a pályaválasztásáról. 

- Szükség esetén a tanuló iskolai magatartásáról, teljesítményéről adjon írásban véleményt. 

- Nevelje a közösséget toleranciára! 

Szaktanárokkal szembeni elvárások: 

- Ismerjék a részképesség zavar tünet együttesét. 

- Tudjanak differenciáltan oktatni, nevelni. 

- Semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem érheti részükről a tanulókat. 

- Az értékelésnél vegyék figyelembe a tanulók eltérő képességeit. 

- A teljesítmény mérésénél adja meg a tanulót megillető egyéni megsegítést.  

- A tanuló fejlődését főként önmagához mérten ítélje meg. 

- A hátrányt nem jelentő képesség területen erősítsék a tanulók kiemelkedési lehetőségeit. 

- Neveljék a közösséget a képességek különbözéségének tolerálására. 
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Iskolavezetéssel szembeni elvárások: 

- Alakítsanak ki szakmai kapcsolatokat a nevelési tanácsadó, a gyámhatóság, gyermekjóléti 

szolgálat, a szakértői bizottság, a pedagógiai szakszolgálat, az egészségügyi szolgálat és az 

önkormányzat megfelelő szakembereivel. 

- Biztosítsa a különleges gondoskodás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését, a 

pozitív diszkrimináció elvének érvényesülését. 

Szülővel szembeni elvárások: 

- Tegyen meg minden tőle telhetőt gyermeke fejlődése érdekében. 

- Szükség esetén forduljon szakértői bizottsághoz, nevelési tanácsadóhoz 

- Folyamatosan tartsa a kapcsolatot gyermeke osztályfőnökével, a gyermeket ellátó fejlesztő-, 

illetve gyógypedagógussal 

 

2.3. A többségi pedagógusok kompetenciája: 

Az SNI-tanuló integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, magas szintű 

pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség), az 

együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki 

- maximális mértékben tiszteletben tartja az SNI-tanulók emberi jogait; 

- a tananyag feldolgozása során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak egyes SNI-tanulók 

csoportjaira jellemző módosulásait; 

- szükség esetén egyéni haladási ütemet biztosít, 

- a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplőjavaslatokat 

beépíti, szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket 

alkalmaz; 

- alkalmazkodik az elérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

- együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba; 

- értékelésében a tanuló teljesítményét egyéni képességeihez, fejlettségi szintjéhez viszonyítja, 

az értékelés/minősítés fő szempontja az önmagához mért fejlődés legyen! 

 

3.  A gyógypedagógus kompetenciája: 

Az SNI-s tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő – a tanuló 

fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – gyógypedagógiai 

tanár/terapeuta az együttműködés során 
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- segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló 

egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítása (a tanuló elhelyezése az osztályteremben 

eszközök, műszerek alkalmazása stb.); 

- segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

- figyelemmel kíséri a tanuló haladását, részt vesz az eredmények értékelésében (félévi/év végi 

értékelés) 

- együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulókkal foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, ezeket beépíti a fejlesztő foglalkozások 

tartalmába, illetve a gyermekről szerzett tapasztalataival (tudásanyag, képességek alakulása, 

személyiség terén bekövetkezett esetleges változás) viszont segíti a szaktanár munkáját 

- terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon, egyéni 

fejlesztési terv alapján, a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben, ennek során 

támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkcióira. 

- részt vesz szakmai munkaközösségi megbeszéléseken 

 

2.5. Objektív feltételek 

- Alapító okirat elkészítése. 

- A Pedagógiai program módosítása. 

- A fejlesztő szaktanterem kialakítása, használata. 

- Megfelelő taneszközök, tankönyvek alkalmazása. 

- Osztályok ideális létszámának kialakítása, a szakértői véleményben foglaltak alapján a – a 

sérülés típusától és mértékétől függően megállapított – számított létszám figyelembe vételével. 

- A pedagógiai asszisztens jelenléte.  

- Szoros kapcsolattartás az integrációt végző óvodával. 

 

2.6. Pozitív diszkrimináció biztosítása tanítási órán 

- A tananyagnak mennyiségben és nehézségi fokban a gyermek képességeihez igazodó 

megválasztása, szükség esetén a tananyag minőségi és mennyiségi redukálása. 

- A tanulás folyamatának egyidejűleg többcsatornás (auditív, vizuális, taktilis) 

információközvetítéssel való segítése. 

- A tanuláshoz az átlagosnál hosszabb idő biztosítása. 

- A fogalmi gondolkodás segítése érdekében szógyűjtések, szómagyarázatok alkalmazása. 
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- Helyesírás segítése céljából helyesírási szótár, szövegszerkesztő és helyesírási programok 

használata. Az így előállított szövegek képezik az írásbeli házi feladatok és dolgozatok 

értékelésének alapját. 

- Szövegfeldolgozáshoz segítségnyújtás vázlatkészítéssel, a szöveg rövidítésével, lényeget 

kiemelő kérdéssor adásával, 

- A számonkérés módjának igazítása a gyermek állapotához, a választás/ szóban v. írásban/ 

lehetőségének biztosítása 

- Szöveges feladatok értelmezéséhez segítségadás: kiegészítő kérdések, rajzos illusztráció, 

szómagyarázat, stb. 

- Segédeszközök használata 

- Tekintettel a figyelmi funkciók sajátosságaira: 

o mozaikszerű órafelépítés (rövid, változatos feladatok), 

o jól megfogalmazott, rövid instrukciók adása, 

o közvetlen, kétszemélyes helyzetek teremtése a tanítási órákon, 

o fokozott kontroll biztosítása. 

- A felolvasás, hangos olvasás mellőzése az iskolai munkában. Javasolt továbbá a tanuló 

számára biztosítani az elbírálás jogát, hogy állapota, speciális szükséglete szerint tudásáról 

szóban, vagy írásban kíván számot adni. 

- Állandó szemléltetés 

- A szakértői véleményben megfogalmazott javaslat alapján, amennyiben a tanuló állapota ezt 

indokolttá teszi; részleges, vagy teljes felmentés az értékelés/minősítés alól.  

 

3. A helyi tantervbe beépülő elemek 

Az érintett tanulók általános problémával küzdenek az iskolai sikertelenségük során, melynek 

elsődleges oka a tanulási részképességek zavart működése. A részképesség zavarok körébe 

elsősorban az alapvető eszköztudás (olvasás, írás, számolás) elsajátításának és képességének 

deficitjeit, valamint az általuk kiváltott következményes magatartási és/ vagy tanulási zavarok 

komplex tünetegyüttesét sorolják. 

Az NAT-ban és a Kerettantervekben előírt szabályok alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 

az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, fejlesztendő képességek az érintett tanulók 

egyéni fejlődésének függvénye. A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, tartalmára 

és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak 

figyelembevételével érvényesülnek. A fejlesztés tanítási-tanulási folyamata speciális 

pedagógiai módszerrel és eszközzel valósul meg. 
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4. Fejlesztési lehetőségek tantárgyaként 

Valamennyi műveltségterület közös fejlesztési célja: 

- az önismeretet, a reális önértékelés kialakítása, a kommunikáció fejlesztése, 

- rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe helyezése: csoportmunka, differenciálás, 

egyéni haladási ütem biztosítása, időkeretek rugalmas kezelése, 

- a tanulás tanítását segítő célzott tanulás 

- módszertani technikák elsajátítása igazodva a különféle egyéni képességekhez. 

 

Magyar nyelv és  

irodalom 

 

- beszédészlelés, beszédmegértés, verbális figyelem és 

emlékezet, olvasástechnika és olvasásértés fejlesztése  

- látás, hallás, mozgás koordinált működése 

- beszédfejlesztés, aktív szókincs erősítése, helyes ejtése 

- verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése 

- hang-betű kapcsolat kialakítása 

- betűtévesztések kiküszöbölése 

- figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma 

között 

- olvasás, írás tanítása hangoztató - elemző vagy diszlexia-

prevenciós módszerrel 

Idegen nyelv 

 

- a nyelvoktatás auditív és beszédközpontú módszerei kerülnek 

előtérbe 

- speciális módszerek használata, auditív segédeszközökkel 

- egyszerű élethelyzetek játékos modellezése 

Informatika 

 

- a számítógép működési elvének megismerése, alapfolyamatok 

megértése 

- a számítógép felhasználhatósága a mindennapokban 

Matematika 

 

- kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása 

segíti az eredményes fejlesztést: kis lépések, többoldalú, 

egyszerűsített, megismételt magyarázat 

- számok világának leképezése tárgyakkal, rajzokkal, majd a 

számok szimbolikus szintjén 

- a mennyiségállandóság fogalmának kialakítása 
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- szövegértés, lényeg-kiemelés, adatok csoportosítása, 

elvonatkoztatása nyitott mondatokban 

- a matematikai nyelvi relációk tudatosítása 

- az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális 

megtartása, sokoldalú gyakorlás 

- problémamegoldó képességfejlesztés 

Történelem,  

Erkölcstan, Etika 

 

- kész vázlatok biztosítása a lényegkiemelés megkönnyítéséhez 

- önismeret, reális önértékelés, kommunikáció fejlesztése  

- önmaguk elhelyezése a világban, a társadalomban 

- képességeihez mérten továbbtanulás, pályaválasztás 

előkészítése 

- a társadalmi kapcsolatok elősegítése, a hétköznapi élet 

(ügyintézés) elősegítése 

- számonkérésnél az időtényező növelése, lehetőség a 

kiválasztásra (írásbeli felelet helyett, szóbeli, szóbeli helyett 

írásbeli).  

- Feleletnél a vázlat használatának engedélyezése 

Biológia, Fizika,  

Kémia, Földrajz 

- rajzos vázlatok készítése. 

- kész vázlatok biztosítása a lényegkiemelés megkönnyítéséhez 

- számonkérésnél az időtényező növelése, lehetőség a 

kiválasztásra (írásbeli felelet helyett, szóbeli, szóbeli helyett 

írásbeli). Feleletnél a vázlat használatának engedélyezése. 

- számítógép, számológép használat 

Környezetismeret 

 

- tér- és időbeli viszonyok kialakítása, tájékozódási ismeretek 

készségszintű fejlesztése 

- életszerű helyezetek megtapasztalása következtetések, oksági 

viszonyok alapszintű megértéséhez 

Ének- zene 

 

 

ritmusérzék, a hallási figyelem fejlesztése. 

- a kommunikációs és metakommunikációs képesség 

fejlesztése. 

- kapcsolatteremtő képességek kibontakoztatása 

- személyiségfejlesztés improvizációs játékokkal 

Vizuális kultúra,  

Technika 

 

- az önkifejezés lehetőségének megteremtése 

- nagy- és finommozgások fejlesztése 

- alkotó és befogadó magatartás kialakítása, fejlesztése 
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Testnevelés 

 

- testséma biztonságának kialakítása 

- látás, hallás, mozgás koordinált működése 

- helyes magatartási szokások, önfegyelem kialakítása 

- jellembeli tulajdonságok fejlesztése 

- személyiség formálása csoport, ill. csapatjátékokon keresztül. 

- kudarctűrő képesség növelése 

 

 

4. A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztése érdekében végzett tevékenységek: 

4.1. Éves feladatterv 

hónap  

 

tevékenység felelős 

augusztus Tanév eleji feladatok: 

szakvélemények áttekintése, változások 

értékelése 

szakember-igény felmérése, felkérése 

tagintézmény-vezető 

gyógypedagógusok 

szeptember Csoportos és egyéni felmérések a tanulási 

problémákkal küzdő vagy a tanulási zavar miatt 

veszélyeztetett gyermekek kiszűrése érdekében, 

Tantárgyi felmérések 

Információgyűjtés az éves tervezéshez. 

- A fejlesztő foglalkozások megszervezése 

csoportok kialakítása 

Dokumentációs feladatok: 

- munkanapló megnyitása, 

- egyéni fejlesztési tervek készítése. 

Értékelés és minősítés alól mentesített tanulók 

esetében a mentesítésről szóló határozatok 

elkészítése 

- szülői értekezlet az SNI/BTMN-s gyermekek 

szüleinek 

- szükség szerint szakember részvétele az első 

osztályos szülői értekezleten 

gyógypedagógus 

tagintézmény-vezető 

osztályfőnök 
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október Kapcsolatfelvétel szülőkkel 

Pedagógusokkal való konzultáció 

Munkaközösségi megbeszélés 

DIFER mérések 

gyógypedagógus 

tanító 

november Egyéni esettől függően kapcsolatfelvétel más 

pedagógiai szakszolgálattal, szakintézménnyel 

Vizsgálati kérelmek elkészítése 

gyógypedagógus 

december Konzultáció az osztályfőnökökkel, 

szaktanárokkal 

Egyéni fejlesztési terv készítése 

gyógypedagógus 

január Féléves értékelés. (írásban a fejlesztési terv 

feladatainak és céljainak tükrében 

gyógypedagógus, 

osztályfőnök 

február A fejlesztési tervek módosítása, folytatása; 

- a foglalkozások módszereinek, eljárásainak 

újragondolása, 

- szükség esetén csoportösszetétel és 

időbeosztás módosítása. 

gyógypedagógus 

március Munkaközösségi megbeszélés 

Együttműködés az óvoda, iskola szakmai 

munkaközösségeivel 

gyógypedagógus 

április Részvétel a nyílt napokon és a beiratkozáson: 

ismerkedés a leendő elsős tanulókkal és 

szüleikkel. Konzultáció a pedagógusokkal. 

gyógypedagógus, 

osztályfőnök 

május Év végi mérések gyógypedagógus 

június Részvétel az osztályozó értekezleteken. 

Javaslattétel a fejlesztett gyermekek 

értékeléséhez (felmentések figyelembe vétele, 

méltányos értékelés lehetőségének 

érvényesítése, szöveges értékelés stb.). 

- év végi egyéni értékelő lap készítése, 

- a Munkanapló lezárása. 

- kötelező kontrollvizsgálatok felterjesztése a 

szakértői bizottsághoz, szakszolgálathoz 

gyógypedagógus 
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4.2. A fejlesztés, terápia általános szempontjai: 

 Kiindulópont az elakadás szintje 

 A haladási tempót a fejlődési tempó határozza meg: 

 Kis lépések 

 Fokozatosság a továbblépésnél 

 A feladatok egymásra épülése: 

 Gyakorlási idő biztosítása 

 A képességek megszilárdítása 

 Játékosság, nem tanóraszerű feladathelyzet: 

o szemléltető módszerek, 

o mozgásos feladatok 

o az ismeretek tapasztalati úton történő elsajátítása, minél több érzékszervet 

bevonva a tanulásba 

 Az időtartam fokozatos növelése 

 Rendszeresség 

 Viszonyítási alap: az önmagához mért eredményesség (hosszú távú cél: saját 

korosztályi szint elérése. 

a. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

 Az enyhén értelmi fogyatékosságból, a beszédfogyatékosságból, egyéb pszichés 

fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartási zavar) rendellenességéből 

fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása, kompenzációs 

technikák elsajátítása 

 A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. 

 A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása. 

 A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása 

 Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése 

 A fogyatékosságból eredő hátrány csökkentése 

 

b. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

 A fogyatékosság típusa, súlyossága. 

 A fogyatékosság kialakulásának ideje. 
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 A sajátos nevelési igényű tanuló életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs 

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

 A társadalmi integráció kívánalmai: lehetséges egyéni életút, továbbtanulás, 

pályaválasztás 
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c. A fejlesztés szervezeti keretei 

A tanulók habilitációs - rehabilitációs foglalkozásainak időbeosztását a gyógypedagógus az 

osztálytanítókkal, osztályfőnökökkel konzultálva határozza meg.  

A fejlesztő foglalkozás lehet:  

a) Egyéni rehabilitáció, foglalkozás: 

Formái: gyógypedagógiai fejlesztés, logopédia, egyéni tantárgyi korrepetálás, pszichológiai 

foglalkozások, terápiák. 

b) Kiscsoportos fejlesztés: 

A csoportok megszervezésekor meghatározó szempont, hogy azonos vagy hasonló fejlettségi 

szinten álló tanulókból, illetve azonos vagy hasonló nehézségekkel küzdő tanulókból 

szervezzünk homogén csoportokat. 

Formái: gyógypedagógiai fejlesztés, logopédia, tantárgyi korrepetálás, 

c) A tanóra keretein belül a gyógypedagógus részvételével: 

Szükség esetén a gyógypedagógus bevonása a tanítási órákon. 

 

5. A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó speciális tartalmak: 

 

5.1. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

A részképesség zavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése 

gyógypedagógiai tanár, terapeuta (elsősorban logopédus, pszicho pedagógus) 

közreműködésével valósul meg.  

A részképesség zavarok jellegének megfelelően a gyermekek iskolai oktatásában érvényesítjük 

a számonkérési, értékelési, esetleg - indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata alapján –

az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét. 

Iskolai nevelésük, oktatásuk során kiemelt feladataként kezeljük: 

 az egészséges énkép és önbizalom kialakítását, 

 a kudarctűrő-képesség növelését, 

 az önállóságra nevelést. 

Diszlexia, diszgráfia esetében kiemelt fejlesztési célok, feladatok 

Iskolás korban az olvasás – és írászavarok javításának feladata kialakítania tanulóban az 

intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás - írás készséget, 

fejleszteni kifejező készségét, segíteni az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek 

megszerzésében. 
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A gyermekeknél az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott 

ütemű, hangoztató - elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a 

vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel történik. Nagy hangsúlyt fektetünk az aktív 

szókincs, a beszédkészség, a szövegértés, a testséma, téri tájékozódás, a vizuomotoros 

koordináció és a lateralitás fejlesztésére. 

Diszkalkulia esetében kiemelt fejlesztési célok, feladatok 

A matematika tanítása során nagy hangsúlyt fektetünk az érzékelés - észlelés, a figyelem, az 

emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztésére, a matematikai nyelv 

tudatosítására, a szerialitás erősítésére, a testséma, a téri relációk biztonságára. 

A számolási zavarokkal küzdő gyermekek esetében a tananyag elsajátítása során lassabb 

haladási tempót, hosszabb bevésési szakaszt, és több gyakorlási lehetőséget biztosítunk.  

A szám- és műveletfogalmak kialakításakor, a számolási készség fejlesztése során a 

manipuláció előtérbe helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében segítő - kompenzáló 

matematikai eszközök (kis tárgyak, korongok - korongképek, számolótáblák, egyéb segítő 

szimbólumok, ujjak) használata megengedett. Törekszünk arra, hogy a fokozott mennyiségű 

gyakorlás során a gyermekek megtalálják és megtanulják alkalmazni az egyéni sajátosságokhoz 

igazított, megjegyzést segítő technikákat, eljárásokat. 

Hiperkinetikus zavarok, aktivitászavarok, figyelemzavar esetében kiemelt fejlesztési célok, 

feladatok 

A gyermek nevelése – fejlesztése - tanítása során nagyon fontos a szoros kapcsolat a tanító, a 

gyógypedagógus (lehetőség szerint pszichopedagógus) és a szülői ház között. 

A gyermek képességeinek, terhelhetőségének és érdeklődésének megismerésével a pedagógus 

ki tudja alakítani az egyénre szabott követelményrendszert, mind a gyermek viselkedését, mind 

tantárgyi tananyagot illetően.  

A gyakoroltatás, a számonkérés során a feladatok összeállításánál figyelembe vesszük a tanuló 

gyengébb monotónia - tűrését, fáradékonyságát. 

Pszichés funkcióinak fejlődését gyakori pozitív visszajelzésekkel segítjük. 

 

5.2. A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók iskolai 

fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

A beszédfogyatékos tanulók fejlesztése, oktatása logopédus bevonásával történik. A tanulók 

fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a kinesztéziás, a 

hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek. 
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Az anyanyelvi tárgyak tanítása során igyekszünk sok mondókát, gyermekverset tanítani, 

mozgással, ritmizálással kisérve.  

5.3. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt 

feladatai 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése, oktatása a tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos gyógypedagógus bevonásával történik. A nevelésükhöz biztosított 

feltételek: 

- a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta 

foglalkoztatása, 

- speciális tanterv, tankönyv és más segédletek,  

- a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása, 

- egyénre szabott haladási tempó és követelményrendszer kialakítása a szakértői véleménynek 

megfelelően, 

- hosszabb időkeret biztosítása egy-egy tanév tananyagának elsajátíttatására. 

5.4. A nagyothalló tanulók iskolai fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

A nagyothalló tanulók gyógypedagógiai rehabilitációja, reedukációja logopédus, utazó 

szurdopedagógus bevonásával történik Az iskolai fejlesztés kiemelt feladata a beszédhallás 

fejlesztése, beszéd észlelés és megértés, szókincs fejlesztése, beszéd érthetőségének fejlesztése. 

Fontos, hogy a nagyothalló gyermek padjának elhelyezése az osztályteremben olyan módon 

történjen, hogy a frontális munka során a pedagógushoz minél közelebb legyen, azaz elöl üljön. 

A pedagógus győződjön meg róla, hogy a nagyothalló gyermek megértette a csoportnak szóló 

utasítást, ha kell, ismételje meg a gyermek számára. Differenciált foglalkoztatás, csoportos és 

páros munka során is segítse a gyermek munkáját, üljön mellé, álljon mellette. Mindig közelről, 

szemkontaktust felvéve, érhetően, helyesen artikulálva beszéljen hozzá. 

5.5. A mozgáskorlátozott tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

A mozgáskorlátozott tanuló fejlesztése, oktatása konduktor, szomatopedagógus és/vagy 

gyógytornász bevonásával történik. 

A mozgáskorlátozott tanuló nevelésének, oktatásának, mozgásfejlesztésének alapelve, hogy a 

sérülésből adódó hátrányos következményeket segítsen csökkenteni vagy ellensúlyozni. 

A képességek tervszerű fejlesztésnek az egyéni fejlődési sajátosságokhoz szabottan kell 

történnie annak érdekében, hogy a gyermekek mozgáskorlátozottként is meg tudják állni a 

helyüket a környezetükben, a társadalomban. 
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Mindig szem előtt kell tartani az önállóságra nevelés elvét, az iskolában - a tanuló állapotának 

megfelelően - biztosítani kell az akadálymentes közlekedést, a megfelelő mozgás- és életteret, 

illetve az ehhez szükséges eszközöket (pl. lejtő, kapaszkodó). 

A mozgáskorlátozott tanuló iskolai tanulásának nehézségeit leginkább a mozgásszervi 

károsodás következtében kialakult kommunikációs zavarok és a mozgásteljesítményt igénylő 

feladatok kivitelezése jelentik. Mindkettő befolyásolja az olvasás, írás, beszéd elsajátítását is, 

ezért kiemelt fejlesztési feladatként kell kezelni. 

A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítést igényel. Ennek során figyelembe kell 

venni kommunikációjának formáját, szintjét, a gyermek érzelmi állapotát, értelmi képességeit 

és fizikai adottságait is. 

A speciális módszerek, terápiák és technikák alkalmazása és a technikai jellegű segédeszközök 

igénybevétele segíti 

- a mozgásbiztonságot, 

- a mozgásreflexek célszerűségét és gyorsaságát, 

- az író, rajzoló és eszközhasználó mozgást, a hallásra, beszédészlelésre támaszkodó 

tevékenységeket. 

5.6. A látássérült tanulók iskolai fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

A látássérült tanulók fejlesztése, oktatása tiflopedagógus bevonásával történik. 

− A vak és a látásukat praktikusan kismértékben használó alig látó tanulók iskolai 

nevelésének-oktatásának is alapvető célja a felnőtt élet sikerességét megalapozó 

kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés. A látássérült 

tanulóknak is szükségük van azokra az ismeretekre, képességekre, attitűdökre, melyek 

birtokában alkalmazkodni tudnak a változásokhoz. A Nemzeti alaptantervben és a választott 

kerettantervben megjelenő tartalmak speciális ismeretekkel, képességekkel, attitűdökkel 

egészülnek ki. 

A többségi iskolában történő együttnevelés minden esetben egyéni döntést, esetenként egyéni 

felkészítést igényel. 

− A vak és alig látó tanulók nevelésében a NAT- ban leírt fejlesztési területek, nevelési 

célok az irányadóak. A nevelési célok elérését a tanulók szemészeti és pszichés állapota 

egyénileg befolyásolja. A célok sérülésspecifikus tartalmakkal egészülnek ki. 

− A látás hiánya, az aliglátás és a gyengénlátás nemcsak a tanulás terén okoz eltéréseket, 

hanem nehezítettek a mindennapi élet tevékenységei (a tájékozódás, a közlekedés, az 

önkiszolgálás) is. A pedagógus fokozott odafigyeléssel, egyéni bánásmóddal és a közösség 

segítségével tudja mindezt korrigálni. 
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5.7. Az autista tanulók iskolai fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztése, oktatása autizmus szakos 

gyógypedagógus bevonásával történik. 

   Az autizmus spektrum zavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos 

gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben 

nyilvánul meg. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget 

igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos 

hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas 

viselkedés szervezés és kivitelezés képességének minőségi sérülése és az egyenetlen 

képességprofil. Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, 

hogy jelen lehet átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett épp úgy, mint értelmi sérüléssel 

együtt járva. A fejlődési zavar átlagos, vagy átlag feletti intelligencia esetében is jelentősen 

befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a megismerés folyamatát és a társas 

viselkedés fejlődését, ezért sérülés-specifikusfejlesztésre minden érintett gyermekeknek joga és 

szüksége van. 

− A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb 

felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a szociális, 

kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának speciális módszerekkel történő 

kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése. 

– A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelése a fejlődési 

elmaradás, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése érdekében. A fogyatékos 

készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, szociális és munkahelyzetekbe való 

beilleszkedés és viselkedés elsajátításához. 

– Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek 

segítségével történő elsajátítása. 

– A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt – a továbblépés előtt – külön 

kiemelt fejlesztési feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, általánosításának tanítása, 

az ismeretek folyamatos használata a fenntartás biztosítására, valamint a változatos, probléma-

megoldási módszerek tanítása. 

– A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség egész életen át 

megfelelő alkalmazhatósága. A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében a felesleges 

információkat szűrni kell, mert a tipikusan fejlődő gyermek által spontán, ösztönösen 

elsajátított nagy mennyiségű információ és készség az autizmus spektrum zavarral küzdő 

gyermek számára nehéz tananyagot jelent. 
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− Protetikus környezet és eszköztár kialakítása (strukturált környezet biztosítása az időbeli 

és téri tájékozódás segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt 

segítő eszközrendszer kialakítása). 

– Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

– Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek 

között: beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt. 

− A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető a kognitív-

viselkedésterápia módszereinek alkalmazása. 

5.8. Az SNI tanuló tantárgyi teljesítményének értékelése 

Alapvető cél a tanulók önértékelésének fejlesztetése, kritikus gondolkodásuk kialakítása, 

egymás munkájának elismerése, a hibák kíméletes, javító szándékkal történő megfogalmazása. 

A tévedések megbeszélése, kijavítása közösen történik. A hibák elfogadása, a tanulási folyamat 

részeként való kezelése a biztonság érzését nyújtja, mentesíti a gyerekeket a szorongástól. A 

teljesíthető tevékenység biztosítja az örömteli, kudarc nélküli tanulás lehetőségét. Ugyanakkor 

az elért teljesítmény értékelésekor nem hagyható figyelmen kívül az adott gyermek aktuális 

teljesítőképessége, az, hogy saját lehetőségeit mennyire használta ki a munka, a feladat 

elvégzése érdekében. 

Elvünk, hogy az értékelés  

- ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be, 

- számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött, 

- tartalmazza, hogy a gyerek a saját lehetőségeit mennyire aknázta ki. 

Az értékelési szempontok összetettek, egy-egy tantárgyra, illetve a gyermek egész 

személyiségének fejlődésére koncentrálnak.  

A tantárgyi számonkérések során a sajátos nevelési igényű tanulóink beszámoltatásának 

formáit és módjait részképesség zavaraikhoz igazítjuk. Az olvasási - írási nehézségekkel küzdő 

gyermekek számára biztosítjuk az írásbeli dolgozatok szóbeli feleletekkel történő kiváltását, 

illetve e gyermekeink számára célzottan több megszólalási lehetőséget adunk nemcsak a 

számonkérés, hanem a gyakorlás során is.  

Az írásbeli beszámoltatás során hosszabb időt biztosítunk egy-egy dolgozat elkészítésére, 

valamint indokolt esetben mi olvassuk fel a feladatlap utasításait (pl. környezetismeret, 

nyelvtan, matematika) a gyermek számára. A részképesség zavarokkal küzdő, s emiatt görcsös, 

szorongó gyermeknek lehetőséget nyújtunk az egyéni helyzetben, nem az osztályközösség előtt 

történő számonkérésekre is. 
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A számolási nehézségekkel küzdő gyermekek a speciális segédeszközöket (korongok, pálcikák, 

számtábla, szorzótábla, számológép) a dolgozatok során is használhatják. 

Az iskolai számonkérések során a témazáró dolgozatok mellett minél nagyobb számban tesszük 

lehetővé gyermekeinknek, hogy tudásukról röpdolgozatok, szóbeli feleletek (egy-egy lecke 

anyagából) formájában is számot adjanak.  

5.9. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához kapcsolódó eljárási rend  

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön, attól kezdődően, 

hogy igényjogosultságát megállapították. 

Az évnyitó szülői értekezleteinken tájékoztatást adunk a szülőknek az integrált nevelésre, a 

fejlesztő foglalkozásokra vonatkozó főbb tudnivalókról. Fokozott figyelmet fordítunk az első 

osztályos, illetve az újonnan felvett tanulók megismerésére, probléma esetén a Szakértői 

Bizottság bevonásával közreműködünk a sajátos igények mielőbbi feltárásában. A szakértői 

bizottság, illetve a nevelési tanácsadó vizsgálata a szülő kérésére történik, a kérelem 

elkészítésében az iskola közreműködik. 

A Szakértői Bizottság szakvéleményében leírtak alapján egyéni fejlesztési tervek szerint 

történik a tanulók fejlesztése a tanítási időn túl. A szülőket figyelmeztetjük arra, hogy a fejlesztő 

foglalkozásokon kötelező a tanulóknak részt venni. A hiányzásokat ugyanúgy kell igazolni, 

mint a többi tanóráról való hiányzást. A tagintézmény vezető a szakvélemények alapján minden 

tanév elején határozatban értesíti a szülőt, hogy gyermeke milyen kedvezményekre jogosult a 

különböző tantárgyak tanulása, számonkérése során.  

Az iskola figyelemmel kíséri a tanulók felülvizsgálatának idejét, és minden évben június 30-ig 

elkészíti a felterjesztést a Pedagógiai Szakszolgálathoz. 
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HELYZETELEMZÉS 
Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézmény 

 
 

„Csoda boldog emberből 
lehet boldog felnőtt, 
s csak ezekből lehet 

boldog ország.” 
 

(Kodály Zoltán, 1956.) 
 
 

BEVEZETŐ 
 

A jászberényi Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézmény a Belvárosi Általános 

Iskola részeként 2011. augusztus 1-től csatlakozott a Jászsági Közoktatási Intézményhez. 

2012. augusztus 15-től önálló tagintézményként kezdte meg működését a Jászsági 

Köznevelési Intézményen belül. 

 

Tagintézményünk a jövőben is a nemes hagyományok megőrzésére törekszik azáltal, 

hogy nevelésünket gyermekszeretet és tolerancia, oktatási munkánkat a minőségi 

követelmények jellemzik. Tantárgyi törekvéseinket az emelt szintű oktatási forma 

alkalmazása jellemzi. Iskolánk ének-zene és angol tagozatos általános iskola, melyben az 

értelmi érzelmi, erkölcsi nevelés mellett kiemelt szerepet kap a zenei nevelés és az 

intenzív nyelvoktatás. 

Tanítványaink zenei tagozatunkon minden évfolyamon magasabb óraszámban tanulják az 

ének tantárgyat a szabadon tervezhető, illetve a nem kötelező óraszám terhére. Az ének-

zene a szavak feletti „hangzó nyelv” élményével és az aktív énekléssel hat az érzelmekre, 

az emberi lélekre. A zenei nevelés elsősorban a zenei anyanyelv és a zene sajátos 

összetevőinek megismerését jelenti. A zenehallgatás a zenemű érzelmi hatása miatt 

nélkülözhetetlen személyiségfejlesztő eszköz. 

 

Az angol nyelv emelt szintű oktatására az Európai Uniós csatlakozásunkat követően az 

idegen nyelvi ismeretek iránt megnövekedett igény miatt van szükség. 
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C é l :  az első idegen nyelv készségszintű elsajátítása. 

TÁRGYI FELTÉTELEK: 

 

Tagintézményünkben 2 telephelyen folyik az oktató-nevelő munka. Az épületek erősen 

elhasználódott állagúak, rendszeres felújításra, karbantartásra szorulók. 

 

A tantermi bútorainkat az elmúlt években lecseréltük, alapítványi és önkormányzati 

beszerzéssel már nyolc interaktív táblával felszerelt termünk van. Melegítőkonyhánkon és 

ebédlőnkben naponta kb. 150 gyerek étkezhet. Tagintézményünk ebédlője és konyhája 2009-

ben teljes felújításon esett át. 

Az iskolához egy tornaszoba és egy szabadtéri pálya tartozik. Az iskolai könyvtár közel 5.000 

kötetes. A könyvtári feladatokat egy fő pedagógus látja el. A számítógéppark elegendő. A 

technika oktatásához minimális szinten biztosítottak a tárgyi feltételek. 

A tagintézmény működtetését 2017 januárjáig Jászberény Város Önkormányzata biztosította a 

JVV Zrt. közreműködésével, az óta fenntartónk és működtetőnk a Jászberényi Tankerületi 

Központ. 

 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

Az iskola felnőtt dolgozóinak létszáma 24,5 fő. 

 aktív pedagógus 18 fő 

 tartósan távol lévő pedagógus 2 fő 

 pedagógiai munkát segítő 1 fő. 

 technikai dolgozók 3,5 fő 

A tantestület tagjai valamennyien rendelkeznek pedagógus végzettséggel. 

Az aktív pedagógusok közül a legmagasabb iskolai végzettség tekintetében:  

 Tanítók száma: 6 fő, 

 szaktanárok száma: 9 fő, 

 gyógypedagógus száma: 1 fő 

 középiskolai tanár: 2 fő. 
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A nevelőtestületre jellemző a stabilitás, a tanárok ragaszkodnak az intézményhez, ez 

megkönnyíti a hosszabb távra történő tervezést. A nevelők önképzése és továbbképzése 

folyamatos, tervszerű. A szakos ellátottságunk majdnem 100%-os, melyet a rajz és informatika 

tantárgyak tekintetében a társ tagintézményekből áttanító kollégákkal biztosítunk.  

Kiemelt fontosságú törekvése intézményünknek a tehetséges gyermekek speciális oktatásának 

biztosítása, amelynek személyi feltételei adottak. Az ének-zene és az angol nyelv emelt szintű 

oktatását szakképzett, gyakorlattal rendelkező kollégák végzik. Az SNI és BTMN tanulók 

ellátását tantestületünk gyógypedagógusával és fejlesztő pedagógusával biztosítjuk.   

A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységet a tagintézmény-vezető és a felsős 

munkaközösség vezetője koordinálja tagintézményünkben. Az idei tanévtől alsós 

munkaközösséget is működtethetünk. 

A nevelőtestület tagjainak munkáját átgondolt, változatos módszerek és pedagógiai eljárások 

jellemzik, a tanárok kétharmada több évtizedes pedagógiai tapasztalattal rendelkezik.  

 

TANULÓI ÖSSZETÉTEL (2017/2018-as TANÉV) 

 
 

 Tanulólétszám: 204 fő 

 Alsó tagozatos tanuló: 105 fő 

 Felső tagozatos tanuló: 99 fő 

 Napközis tanulók száma: 97fő (4 csoportban) 

 Tanulószobát igénybe vevők: 22 fő 

 SNI tanuló: 14 fő 

 BTMN tanuló:  17 fő 

 Hátrányos helyzetű tanuló: 14 fő  

 Halmozottan hátrányos helyzetű: 1 fő 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő: 51 fő 
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Minden pedagógus és technikai dolgozó azon fáradozik, hogy iskolánk gyermekközpontú 

szemléletét megőrizzük és továbbfejlesszük. Nyugodt, családias légkör fogadja a hozzánk 

érkezőket. 

Minden tanulócsoportban van olyan diák, aki különös bánásmódot igényel. Számukra 

különösen sok segítséget kell nyújtanunk a hátrányok leküzdésére. 

Az elmúlt években megnövekedett a hátrányos helyzetű gyerekek száma, de erről jegyzői 

határozattal kevesen rendelkeznek. A legnagyobb problémát a családok szétesése, és az 

elszegényedés okozza. Egyre nagyobb problémát jelent, ha a szülők munkanélkülivé 

válnak, vagy a késő délutáni órákig dolgoznak. Sok tanuló így egyedül töltené a délutánt, 

mely problémát jól kezeli a diákok kötelező délutáni benntartózkodása az iskolában. 
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Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások 

tagintézményünkben 

 
 

1. Az alapozó nevelés, oktatás egyes szakaszainak célkitűzései, 

feladatai 

 
1-2. évfolyam 

A kisgyermekek természetes érdeklődésének és nyitottságának megőrzése, orientálása és 

továbbfejlesztése mellett az iskolai szabályok megismertetése. A tanuláshoz, a közös 

játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs képességek és akarati 

tulajdonságok tudatosítása és fejlesztése. A tanulás, az elsajátítás élményének és örömének 

megismertetése. A társakkal végzett közös tevékenységek élményének és örömének 

megerősítése. 

 

Feladatok: 

 A tanulás iránti érdeklődés felkeltése. 

 Olvasás, írás, számolás eszközrendszerének megtanítása, alkalmazásának 

gyakorlása. 

 A kisgyermekek fokozott játék- és mozgásigényének kielégítése. 

 a kommunikáció megalapozása a társakkal és a felnőttekkel. 

 Mozgáskoordináció, ritmusérzék, hallásfejlesztés. 

 Életkori sajátosságok figyelembevételével differenciált képességfejlesztés. 

 A tanulási, magatartási zavarral érkezett tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk 

megkezdése. 

 a környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezeti nevelésre 

(kirándulás, napközi stb.) 

 A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra szocializáljuk. 

 A stressz és feszültségoldás technikáinak megismertetése a közösségi szituációkban. 

 A környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása. 

 Az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre való szocializálás. 

 

 

3-4.évfolyam 

Az önismeret fejlesztése. A megismerés, a megértés, a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság 

megőrzése és továbbfejlesztése. Az önálló tanuláshoz szükséges motívumok kialakítása és 

megerősítése. A szóbeli és az írásbeli nyelvhasználathoz szükséges alapkészségek fejlesztése, 
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gyakoroltatása. Elemi ismeretek közvetítése a természetről, a társadalomról, a művészetekről, 

az emberiség és a haza történelméről. Az egészséges életmód mindennapi feltételeinek és 

összetevőinek megismertetése. A környezettudatos viselkedés elveinek elsajátíttatása. 

 

Feladatok: 

 Az alapkészségek fejlesztése: szövegértés, szövegalkotás, elemi számolási készségek, 

írás helyesírás területén. 

 A tanulás iránti érdeklődés fenntartása, a tanulók belső motiváltságának kialakítása. 

 Természeti- és társadalmi ismeretek megalapozása. 

 Egészséges életmódra nevelés. 

 A tiszta környezet iránti igény megerősítése, a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének 

megteremtése. 

 Az idegen nyelv ismeretének megalapozása. 

 A kulturált nyelvi magatartás kialakítása a mindennapi élethelyzetekben a társakkal és 

a felnőttekkel. 

 A társas kapcsolatok kialakítása, gyakorlása a tanórákon és tanórán kívüli 

tevékenységeken. 

 

5-6. évfolyam 

Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátíttatása, gyakoroltatása. Az 

önálló tanulás és az önműveléshez szükséges ismeretek és képességek megalapozása. A 

problémamegoldó gondolkodás és a döntésképesség megalapozása. A közösségek 

demokratikus működésének megértését elősegítő alapelvek megismertetése. Az európai és a 

nemzeti azonosságtudat erősítése, ápolása. Más népek és kultúrák megismerése iránti igény és 

beállítódás kialakítása. A tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges 

koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok fejlesztése. 

 

Feladatok: 

 Az alapkészségek megerősítése, felzárkóztatás a tanulásban elmaradt tanulóknál. 

 A kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozása. 

 Az önálló tanulás technikájának elsajátíttatása. 

 Kompetenciafejlesztés, alkalmazható tudásszint elérése. 

 Az önismeret fejlesztése. 

 Az idegen nyelvtudás igényének felkeltése a mindennapi életben. 

 A természet- és társadalomtudományi ismeretek bővítése. 

 Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a nemzetiségek, a nyelvi-

vallási etnikumok iránti megértő, befogadó attitűd kialakítása. 

 Az egészségmegőrzésre, a fizikailag aktív és egészségtudatos életvezetésre, a lelki 

egészség fejlesztésére nevelés. 
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 A nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetése mellett, kellő tolerancia 

kialakítása a velünk élő nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és államalkotó 

szerepére.  

 

7-8. évfolyam  

Az általános műveltség megalapozásához szükséges ismeretek átadása. A kulcsfogalmak 

tartalmának folyamatos gazdagítása és mélyítése. A problémaszituációkban is könnyen 

alkalmazható és működőképes fogalomrendszer kiépítése. Az egyéni adottságok, képességek 

megismerésén alapuló önismeret fejlesztése. Az egyetemes emberi kultúra legjellemzőbb, 

legnagyobb hatású eredményeinek megismerése. Az elvont fogalmi és elemző, valamint a 

kritikai gondolkodás megalapozása. A szociális képességek fejlesztése, az érzelmi intelligencia 

mélyítése és gazdagítása. A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének 

kialakítása. 

 

Feladatok: 

 Az önművelés megalapozása a tanulási technikák megismertetésével. 

 Az ismeretszerzésre, tanulásra nyitott személyiség nevelése. 

 A kritikai és kreatív olvasás gyakorlása. 

 A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése életszerű feladatokkal. 

 Felkészítés a továbbtanulásra, az önálló felnőtt életre. 

 A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő alapvető emberi jogok ismerete. 

 Az Alaptörvény, a Nemzeti hitvallás és Alapvetés ismertetése. 

 Természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció. 

 

 

 

2. Az emelt szintű képzés célja, feladata a tagintézményben 

Az intézmény az idegen nyelvi és az ének-zene képzést kiemelten kezeli. E területeken 

többletismeretet kíván nyújtani a beiratkozottaknak. 

Alsóban felkeltjük érdeklődésüket a tantárgyak iránt. Tudatosítjuk a magasabb fokú ismeretek 

és képességek, készségek megszerzésének előnyeit. Felsőben megalapozzuk a nagyobb tudást, 

erősítjük a tanulók hozzáállását. A tehetségeket felkészítjük a versenyeken való eredményes 

szereplésre. 

 

 

2.1 Emelt szintű angol nyelvi képzés 
 

Cél: 
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1-3. évfolyam: előkészítő, illetve bevezető szakasz 

 A tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. 

 Megfelelő motivációval, tanári biztatással, az életkornak megfelelő tevékenységi 

formákkal a gyerekek sikerélményhez juttatása. 

 

4-6. évfolyam: 

 Kiemelt fejlesztési terület a tanulás tanítása, így nagyobb önállóságra neveljük 

tanulóinkat, fejlesztjük önbizalmukat. 

 Számukra előnyös a témaközpontú tanítás, mert az őket érdeklő téma feldolgozása 

során több műveltségterületet érintünk, változatos tevékenységformákkal, gazdag 

szókinccsel. 

 

7-8. évfolyam: 

 El kell juttatni a tanulókat a nyelvtanulási stratégiák felhasználásához, hogy 

nyelvtudásukat iskolán kívül is hasznosítsák. 

 Lehetőséget kell adni számukra, hogy a meghirdetett nyelvi versenyeken a megszerzett 

nyelvi tudásukat alkalmazzák, és ez által sikerélményhez jussanak. 

 

Feladatok: 

1-3. évfolyam: 

 Játékos nyelvtanítás (utánzás, rajz, mozgásos játékok, dalok, mondókák, mesék), 

középpontban a beszédkészség fejlesztése áll pozitív nyelvi élmények segítségével. 

 

4-6. évfolyam: 

 Az idegen nyelvtanulási szokásainak megalapozása, áttérés az angol nyelvi írásra. 

 Moduláris oktatás. 

 

7-8. évfolyam: 

 A négy alapkészség (olvasás, írás, beszéd, beszédértés) arányos fejlesztése. 

 Az önálló tanulás és az önművelés megalapozása, gyakoroltatása. 

 Ismerkedjenek meg a tanulók az angol nyelvű országok kultúrájával, történetével, 

ezáltal értsék meg a magyar kultúra helyét az európai civilizációban. 

 Informatikai eszközök, digitális tananyag használata. 

 Nyelvgyakorlás angol nyelvi tehetséggondozó táborokban, külföldi partneriskolái 

kapcsolatok során 

 A tehetséges tanulók felkészítése városi, megyei és országos versenyekre. 

 

 

2.2 Emelt szintű ének-zene képzés 
 

Az általános iskola ének-zene tanítás célja a tanulók esztétikai nevelésének megalapozása a 

zene sajátos eszközeivel. Az ének-zene szakosított tantervű csoportokban külön gondot 
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fordítunk a tanulók zenei képességének kifejlesztésére, zeneszeretetének, zenekultúrájának, és 

műveltségének megalapozására. Ennek eszköze a zenével való aktív, élményszerű, alkotó 

találkozás. Feladatunk egyfajta - az iskola egészével, a családdal és a környezettel közösen 

vállalt - személyiségformálás. A komplex esztétikai élmények közben alakuljon ki a 

tanulókban erős szálú kötődés a magyar népzenéhez és más értékes zenei hagyományokhoz a 

magyar és európai zenében. Szolgálja ez az érzelmi alap lelki életük gazdagodását, alapozza 

meg emberi, erkölcsi tartásukat, hogy kulturált, hasznos és tevékeny polgárai legyenek a 

magyar hazának és az európai közösségen keresztül a humanista világnak. Kodály elképzelései 

szerint a teljes ember nevelésének alapvetően fontos és nélkülözhetetlen része az értékes 

zenével való találkozás: 

A zenének -mint nyelvnek- ismerete alapvető része az emberi műveltségnek. 

A gyermek harmonikus fejlődéséhez szükséges, hogy minden területen az igazi értékek 

vonzásában éljen. 

A napi gyakorlatban élje át saját anyanyelvének, illetve a zeneirodalom nagy alkotásainak 

termékenyítő hatását. A művészi igényű muzsikálás emberformáló és egyéb területeket is 

jótékonyan befolyásoló transzfer hatása tudományosan bizonyított. Zenei nevelésünk vokális 

alapokon nyugszik, de egymást erősítő kölcsönhatásban van a hangszeres területtel 

/furulyaoktatás, zeneiskolai hangszertanulás / a néptánccal, néprajzzal. E cél elérése érdekében 

a tanulókat kollektív és személyes zenei élményekhez kell juttatnunk. Az élményszerzés 

spontán és tudatos elemeiben, kezdetben a közös játék, mozgás, majd a felfedezés öröme, az 

alkotás és újra alkotás sikere, az együtt tevékenykedés (kórusmunka) és önkifejezés 

megvalósítására kell törekedni. 

A néptánc az egész testet és lelket megmozgatja, az egyéniség legsokoldalúbb kifejezési 

formája. Fiziológiai jelentősége, hogy a gyermek - napi iskolai terhelését testmozgással oldja. 

Nem zenészeket képzünk. Szeretnénk, ha az innen bármilyen irányban továbbtanuló 

növendékek zenével átjárt emberekké válnának, illetve a zenei pályára készülők művelt 

emberek is lennének. A szakosított tantervű csoportok ének-zene tanításának céljai és feladatai 

alapjaiban megegyeznek az általános programok alapján működő osztályok cél- és 

feladatrendszerével, de a szakosított tantervű osztályok a magasabb óraszám következtében 

ezeket a feladatokat magasabb minőségi szinten tudják megvalósítani. Több ismerettel, a zene 

mélységeibe való intenzívebb behatolással, nagyobb tanulói önállóság és alkotókedv 

kifejlesztésével érhetik el a tanulók a magasabb szintet. 
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Zenei nevelésünk emberközpontú, a gyermek személyiségének természetéből kiinduló, illetve 

annak megfelelő, és a növekedéséhez kedvező környezetet és hatásokat biztosító "állandóan 

zengő" iskolai közegben kell megvalósulnia. 

A kodályi nevelési eszmének valamennyi szaktárgy tanítását át kell hatnia. 

Az ének-zenei csoportokban fokozott szerepet kap az anyanyelvi nevelés. az éneklés segít a 

helyes beszéd kialakításában, a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésében: 

 

3. Eszközök, eljárások  
 

Intézményünkben az eszközök, eljárások kiválasztásakor, alkalmazásakor az alábbi elvek 

érvényesülnek: 

 a pedagógus szabadsága, 

o a nevelési és pedagógiai program alapján az ismereteket, a nevelés és tanítás 

módszerét a pedagógus megválaszthatja 

o a helyi tanterv alapján a szakmai munkacsoport véleményének kikérésével 

választja az alkalmazott szakkönyveket, segédleteket, felszereléseket 

 a nevelés-oktatás célja, tartalma, 

 a tanulócsoport összetétele, adottsága, fejlettsége, képessége, 

 a tantárgy sajátossága, 

 a pedagógus személyisége, 

 folyamatos fejlesztés a partnerek igényeinek figyelembe vételével. 

 

Elvárások: 

 kompetenciafejlesztő oktatás-nevelés megismerése, alkalmazása, 

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

 az elmélet és gyakorlat egységének érvényesülése, 

 a differenciált képesség és készségfejlesztés, 

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

 az aktivitás, alkotókészség, kreativitás, együttműködési készség fejlesztése, 

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

folyamatba, 

 tanulóink sajátítsák el az önálló ismeretszerzés képességét, 

 a projekt, a témahét lehetőségeinek megteremtése, 

 IKT alapú oktatási környezet elterjesztése, 

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

 prezentációk térnyerése. 

 

 

3.1.  A nevelés terén 

A nevelés terén elsősorban a pozitív érzelmi töltésű, megerősítő eszközöket, eljárásokat 

alkalmazzuk: Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 
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1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő 

közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a  tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. 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. 

2. 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. 

3. Tudatosítás (meggyőződés 
kialakítása). 

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

- Felvilágosítás a betartandó 
magatartási 
normákról. 

- Vita. 

 

 
 

3.2.  Oktatás terén 
 

Módszer Eszköz 
A nevelő ismeretközlő módszerei Absztrakt fogalmi közlés: tankönyv, segédeszköz, 

egyéb 
oktatást segítő könyvek, szótárak, lexikonok, 
munkafüzetek, feladatlapok, stb. 

Az ismereteknek a nevelő és a tanulók által 
történő közös feldolgozása 

Auditív eszközök: CD, magnetofon, DVD. 
Vizuális eszközök: fénykép, dia, rajz, térkép, 

grafika, egyéb szemléltetési eszközök, 

programcsomagok 
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A tanulók önálló munkaformái, 
feladatmegoldásai 

Audiovizuális eszközök: televízió, videó, 
számítógépes 
oktatóprogramok, filmek, interaktív tábla, stb. 
Adat- és információ-feldolgozó eszköz: számítógép, 

A tanulók csoportos tevékenysége, 
feladatmegoldásai 

Tankönyvek, feladatlapok, szótárak, munkafüzetek, 
térképek stb. 
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ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 
 
 

1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

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

keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel 

- a táplálkozás, 

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

- a családi és kortárskapcsolatok,  

- a környezet védelme, 

- az aktív életmód, a sport, 

- a személyes higiénia, 

- az elsősegély-nyújtás alapismeretei, 

- a szexuális fejlődés területén. 

 

2. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozás feladata. 

 

3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

- testnevelés órák;  

- az iskolai sportkör foglalkozásai;  

- tömegsport foglalkozások;  

b) a helyi tantervben szereplő Környezetismeret, Természetismeret, Biológia, Testnevelés 

tantárgyak tananyagai 

c) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

d) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 

számára; 

e) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  
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- szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt; csecsemőápolási, táplálkozási, túra);  

- minden fél évben alsó és felső tagozatos tanulók számára egy-egy gyalog- vagy 

kerékpártúra szervezése; őszi túra, téli sportkirándulás (a szülők igénye alapján sí 

tábor, szánkótúra szervezése,)   

- sportkirándulások szervezése a diákönkormányzattal közösen egy-egy sportág 

népszerűsítésére 

f) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele 

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

óra megtartásában; 

- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében.  
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AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 

 
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. 

- ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel. 

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében 

- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

- támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen. 

 

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

- a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi 

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 
- magasból esés 

 

- 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 az 

iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele 

félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 

számára. 
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ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 

 

1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

- a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; 

a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer 

megalapozása; 

- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához 

szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet 

zavartalan működését elősegíthetik; 

- 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. 

 

2. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és 

tanórán kívüli foglalkozás feladata. 

 

3. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a helyi tantervben szereplő Környezetismeret, Természetismeret, Biológia, Kémia, 

Földrajz tantárgyak tananyagai  

b) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

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

- minden fél évben alsó és felső tagozatos tanulók számára egy-egy gyalog- vagy 

kerékpártúra a környékre a környezeti értékek felfedezésére;  

- évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projektnap 

(témanap) szervezése a „Föld napja” alkalmából játékos vetélkedővel, 

akadályversennyel az alsó és a felső tagozatos tanulók számára; 

- a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában. 
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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: 

 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

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

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek 

életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében. 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek 

elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – 

önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 

 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása. 

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

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

összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, 

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

ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban 
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aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és 

viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

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

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának 

kialakítása, ápolása. 
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A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ  

TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS  

SZERVEZETI FORMÁK 

 

 

1. 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) 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. 

b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük 

azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, 

vagyis állandó aktivitását biztosítják. 

c) 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. 

 

 

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, motívumaik, szokásaik, értékekkel való 

azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.  

 

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő 

tanítási folyamat, tanulási tevékenység.  
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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. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási 

órán kívüli) tevékenységek segítik: 

A tantestület az éves munkatervben rögzíti az aktuális tanévre vonatkozó 

programokat, tevékenységeket. 

 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

 Fontos feladat az iskola névadójának, Székely Mihály emlékének ápolása. Ezt 

szolgálja az évenkénti megemlékezés május elején a névadó születésnapjáról, a 

különféle iskolai és városi szintű Székely Mihályhoz kapcsolódó rendezvények 

megszervezése. 

 Minden év májusában a Székely Mihály Alapítvány közreműködésével a végzős 

diákjaink legjelesebbje Székely Mihály díjat vehet át, tanév végén pedig Jó tanuló, 

jó sportoló díjat adományozunk egy diákunknak.   
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 Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 

alkalmakkor: Székely Mihály névnapja, 1956. október 23-a, 1848. március 15-e 

évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Napján, karácsonykor, a gyermeknapon, a 

záróhangversenyen, illetve a 8. osztályosok ballagásakor.  

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

magyar kultúra napján, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 

emléknapján, a költészet napján, a holokauszt áldozatainak emléknapján, a Föld 

napján. 

 

b) 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 diákönkormányzati-vezetőség irányítja. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus 

segíti. Minden tanévben egy diáknapot a tanítás nélküli munkanapok közül a 

diákönkormányzat szervez. 

 

c) Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai, 

ebéd, uzsonna) vagy ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az étkezési térítési díjakat 

az iskola által meghatározott módon kell befizetni.  

 

d) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél 

jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék 

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és 

felzárkóztató foglalkozások segítik.  

 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére heti egy felzárkóztató órát szervezünk. 

 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge 

eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére 

képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika 

tantárgyakból.  

 További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt.  

 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-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt 

szükségessé teszi, 

- akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 
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- A tehetséggondozást szolgálja az évente megrendezésre kerülő iskolai Ki mit 

tud! 

 

e) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden 

tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók 

mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az 

iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. (szivacskézilabda, sorverseny, foci) 

 

f) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 

szaktárgyiak, 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 

igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

g) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik 

a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az 

iskolában évente rendszeresen szervezünk. (Szép magyar beszéd verseny, Népdaléneklő 

verseny, Angol szép kiejtésű verseny, rajzpályázatok, történetíró verseny, tantárgyi 

versenyek stb.) 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. 

 

h) Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). 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 évente ismétlődnek azok a téma napok, amelyek az egészségvédelemmel, 

az elsősegélynyújtással, a természet- és környezetvédelemmel, iskolánk névadójával, 

illetve a honismerettel kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel. A hosszabb (több napos, 

egy hetes) témaheteken feldolgozásra kerülő ismereteket a nevelők szakmai 

munkaközösségei az iskola éves munkatervében határozzák meg. 

 

i) Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények 

eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára őszi 

vagy tavaszi tanulmányi kirándulásokat szerveznek a fővárosba (Országház, Budapest 

nevezetességei, budapesti múzeumok interaktív órái), gyalogos vagy kerékpáros 

tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és környékének természeti, 

történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából. A felmerülő költségeket 

tantestületünk pályázati források felhasználásával is próbálja megvalósítani.    
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j) 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. 

 

k) Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését 

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

erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása 

történik, illetve az iskolai szünidőkben szervezett táborozások. 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. 

 

l) 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. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 

kihasználásával  is törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – 

gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

m) 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. Az iskola 

nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával is törekednek arra, hogy 

ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – 

elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

n) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon 

látogatható iskolai könyvtár segíti. 

 

o) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A 

tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – 

tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 
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A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 
 

1. A pedagógusok alapvető feladatai  

- A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési 

szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői 

utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

- Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

- Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.  

- Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a 

nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, 

tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

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

megtartása. 

- Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek 

munkájában. 

- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  

- A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 

- A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. 

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

- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 

szakszerűségének figyelemmel kísérése. 

 

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

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

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

(tanmenetek, éves programok). 

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

- A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a 

tanítási órákon 

- Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon 

- A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő 

módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 

- A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási 

órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon. 

- Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a 

tanítási órákon. 

- A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében. 

 

3. A tehetséges tanulók gondozása 

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

részére. 
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- Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok 

önálló szervezése, segítség a szervezésben. 

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

bemutatókon. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 

belüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 

kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 

4. A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a 

beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a 

felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése 

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

halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. 

- A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 

helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében. 

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

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása. 

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

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára. 

- Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók körében. 

 

5. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

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

kirándulás). 

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

ünnepség). 

- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

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

programok. 

 

6. Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

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

- Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a 

programok szervezésében, részvétel a programokon. 

- Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, 

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

- A munkaköri kötelességek teljesítése. 

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

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

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

 

8. Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség 

tevékenységében 

- Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 

- Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 

- Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 

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

  

9. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

- Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 

- Továbbképzéseken való részvétel. 

- A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

- Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, 

kiadványokban. 

 

10. Az iskolai munka feltételeinek javítása 

- Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

- Az iskolai alapítvány működésének segítése. 

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

(innováció). 

- Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 

- Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

 

11. Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában 

- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 

- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 

- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 

12. Aktív részvétel a tantestület életében 

- A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, 

beilleszkedésének segítése. 
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- Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek 

szervezésében, a szervezés segítése. 

- Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 

 

13. Az iskola képviselete 

- A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 

- Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 

- Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről 

a helyi médiában. 

- Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 

- Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. 

- A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 

- Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. 

életében, civil szervezeteiben. 

 

14. A vezetői feladatok ellátása 

- Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 

- Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, 

értékelés) lelkiismeretes ellátása. 

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

 

15. Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus 

kollégákkal 

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

- Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a 

tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

- Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

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

pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok 

elfogadása). 
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AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK 

FELADATAI 

 

1. Az osztályfőnök feladatai 

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

rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő 

irányításával. 

- Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket. 

- Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítást és elfogadását. 

- Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős 

programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. 

- Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra. 

- Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

- Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

- Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

- Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a 

szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

- Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – legalább 

havonta – tájékoztatja a szülőket. 

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

írásban értesíti. 

- Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket 

tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

- Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

- A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

- Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

- A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 

- Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. 

- Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a 

gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 

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

munkáját. 

- Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

- Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

- Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, 

és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek, 

fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

- Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 

- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók 

magatartás és szorgalom osztályzatára. 

- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész 

tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 
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- 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. 

- 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. 

- A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat, 

azokra előre felkészül. 

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

pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel. 

- A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai 

jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

- Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, 

osztályfőnöki tanmenet). 

- Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

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

- Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal 

szemben. 

- Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség 

esetén gondoskodik azok pótlásáról. 

- Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

- Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi 

tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások). 

- Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai 

szakszerűségét. 

 

2. Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított 

osztályfőnöki munkaterv alapján végzi. 

 

Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

a) 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. 
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- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

b) Az 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. 

 

3. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról 

- Tanulók száma, ebből leány 

- Állami nevelt (gondozott) 

- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló 

- Sajátos nevelési igényű tanuló 

- Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló 

- Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul 

- Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló) 

- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók 

- Más településről bejáró tanuló 

- Nem magyar állampolgár 

- Évfolyamismétlő 

 

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 

- Tanulók száma 

- Osztályozott tanulók száma és aránya 

- Osztályozatlan tanulók száma és aránya 

- Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga 

- Az osztály tanulmányi átlaga 

- Kitűnő tanulók száma és aránya 

- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 

- Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén 
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- Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén 

- Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és 

aránya 

- A bukások száma tantárgyanként 

- A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei 

- Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók 

száma és az elért helyezések) 

- Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett 

tanulók száma és az elért helyezések) 

- Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői 

 A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar, 

matematika) 

 Továbbtanulás iskolatípusok szerint 

 Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya 

 Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya 

 Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) 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). 
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- A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és 

rendezvények felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való 

részvétel). 

- A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek 

tapasztalatai, a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 

- Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai 

feladatokat: 

 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

 

4. Az osztályfőnöki órák témái 

a) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső 

osztályfőnöki óráin 

- A házirend szabályainak megbeszélése. 

- Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése. 

- Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése. 

- Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása. 

- Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 

- Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek 

megbeszélése. 

- A kerékpáros közlekedés szabályai. 

 

b) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák 

- Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és 

kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a 

szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

segítségének igénybe vételével. 

- Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 

baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes 

módja. 

- Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati 

elsajátítása céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

segítségének igénybe vétele. 

- Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév 

végén. 
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- Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én. 

- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak 

emléknapjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról. 

- Megemlékezés az iskola névadójáról. 

- Osztálykirándulás előkészítése. 

 

c) Választható témák az osztály összetételétől, neveltségi szintjétől 

függően 

- A tanulást is tanulni kell 

- Tanulást segítő tevékenységek 

- Egészséges életrend 

- A helyes napirend kialakítása 

- A család: a nagyszülők, a szülők és a gyerekek közössége 

- Ünnep a családban 

- Az ünnepek szerepe az emberek életében 

- Ismerem-e önmagam? 

- A megismerés forrásai 

- Baráti kapcsolatok 

- Részvétel a házi munkában 

- A nyári szünidő tervezése 

- A tanulási szokások, a gazdaságos tanulás 

- Fiúk és lányok barátsága 

- A helyes viselkedés, a helyes beszéd, az udvariasság 

- Igazmondás, hazugság 

- A serdülők biológiai és higiéniai problémái 

- Fejlesztő játékok tanulása 

- Tudni illik, hogy mi illik 

- Illemtan a gyakorlatban 

- Lakásunk kultúrája 

- Pályaválasztásra készülünk 
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- Önállóság a tanulásban 

- Konfliktusok az osztályban 

- Igaz barátok az osztályban 

- A kulturált magatartás szabályai 

- Viselkedés ünnepi alkalmakkor 

- Bírálat, önbírálat 

- A család funkciói 

- Konfliktus a családban 

- Fizikai és szellemi munka 

- A pénz szerepe életünkben 

- Ápolt, divatos megjelenés 

- Hogyan rendezném be otthonomat? 

- A vendéglátás illemtana 

- A határainkon túl élő magyarság 

- Testápolás, szépségápolás a serdülőkorban 

- Az étkezési kultúra 

- Az iskolaválasztás gondja 

- A család pályaválasztási elképzelései 

- Diákönkormányzat az osztályban és az iskolában 

- Törekvés a harmonikus életre 

- Jövőnkre készülünk 

- Harcban önmagunkkal 

- Bizonytalankodók az iskola- és a pályaválasztásban 

- Ügyintézés a mindennapokban 

- Barátság, szerelem, szexualitás 

- Házasság és család, a felbomló család 

- Hétköznapok és ünnepek a családban 

- Korunk jellemző betegségei 

- A fiatalkori bűnözés 
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- A hivatalos helyen való viselkedés illemtana 

- Különféle tanulási módszerek 

- A jó időbeosztás, a helyes napirend 

- Közösségfejlesztő játékok 

- A kulturált viselkedés alapjai, illem 

- Ismerős, haver, barát 

- Kapcsolatok a másik nemmel, a nemi érés tudatosítása 

- Árulkodás, becsület, "betyárbecsület" 

- Hazugság, elhallgatás, igazmondás, becsületesség 

- Közlekedési szabályok, utazási illemtan 

- Színházlátogatás: viselkedés az előadáson, az élmények megbeszélése 

- Megjelenés, öltözködés 

- A sport szerepe az egészséges fejlődésben 

- Helyem a családban, szüleink tisztelete 

- Egészséges életmód rend, tisztaság, higiénia, korszerű táplálkozás 

- Veszélyes anyagok (alkohol, dohányzás stb. egészségkárosító hatása) 

- Az olvasás szerepe, fontossága, az olvasás élménye 

- A televízió műsorok, a videó-filmek helyes megválasztása 

- Ünnepek, az ünnepnapok szükségessége 

- Iskolai hagyományok megismerés 

- Fiú-lány kapcsolat, barátság, szerelem, a férfi, és a női szerepek. 

- Szerelem és házasság 

- Generációk együttélése, szüleink, nagyszüleink. 

- Az idős emberek tisztelete, segítése, a kötelességtudat fejlesztése 

- Családi hagyományok, ünnepek  

- A vallások szerepe életünkben, sokfélék vagyunk, tolerancia 

- Viselkedés iskolában a tanórán, iskolai rendezvényeken, utcán, közlekedési 

eszközökön, színházban, étteremben, szórakozóhelyen 

- A munka az ember alapvető létformája, a munka értelme, megbecsülése 

- Megélhetés, gazdálkodás, jólét  
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- Vitakultúra fejlesztése, a véleményalkotás szabadsága 

- Nemzeti azonosságtudat, nemzeti hagyományaink, történelmünk, jelképeink 

- Helyünk Európában 

- Miért tanulunk? Pályaválasztás, szakmák, foglalkozások, hivatások  

- Az információszerzés lehetőségei 

- Családi munkamegosztás, segítés otthon 

- A családi költségvetés ismerete, az előrelátó pénzgazdálkodás 

- Szabadidő értelmes, hasznos eltöltése (olvasás, rendszeres sportolás, zenetanulás,

 tánc, képzőművészet stb.) 

- Környezetünk kulturáltsága, növények, állatok gondozása  

- Egészség, betegség. Egészségünk iránti felelősség kialakítása 
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A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

1. Sajátos nevelési igényű tanulók 

- Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi 
tanulóval együtt, integrált formában folyik. 

- 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 

vezetésével – habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – 

egyéni fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

- Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe 

veszi az illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai 

szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

 gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása, 

 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 

 képességfejlesztő játékok, eszközök, 

 számítógépek fejlesztő programokkal. 

2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 

tevékenységek: 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és 

gyermekjóléti szolgálattal, 
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- 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 tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 

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; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások). 
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4. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját 

segítő tevékenységek 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és 

gyermekjóléti szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 
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AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS FELADATOK – 

A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY 

PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 

 
1. Az iskola közösségeinek együttműködése 

 

Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése 

1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a 

megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  

2. Az együttműködés fórumai: 

- az iskolavezetőség (tagintézmény-vezető, munkaközösség-vezetők) ülései, 

- a különböző értekezletek, 

- megbeszélések, 

3. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  

4. A tagint. vez. az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint 

írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  

5. 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. 

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

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

iskola vezetőségével, az intézményi tanáccsal, illetve az iskolaszékkel. 

 

Az alsós és a felsős munkaközösség, szakmai munkacsoportok együttműködése 

1. Az intézményben tevékenykedő szakmai munkacsoportok (alsós, napközis, művészeti, 

humán, reál) folyamatos együttműködéséért és kapcsolattartásáért a nevelési 

munkaközösség vezetője a felelős. 

2. Az alsós és a felsős munkaközösség vezetője a munkaközösség éves munkatervének 

összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat 

különös tekintettel a szakmai csoportok alábbi területeire: 

- a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

- iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  
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- iskolán kívüli továbbképzések, 

- a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

 

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 

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

az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják: 

- az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén 

és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

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

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.  

3. 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 vagy az intézmény szülői szervezetéhez 

fordulhatnak. 

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

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az intézmény szülői 

szervezetével. 

 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

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

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének 

ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 

 

2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

a) Egyéni megbeszélések 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi 

eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az 
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együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus 

között. 

 

b) Családlátogatás  

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

 

b) Szülői értekezlet. 

Feladata: 

- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

- 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. 

 

      c) 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.) 

 

       d) 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.  
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      e)  Írásbeli tájékoztató.  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.    

 

3. A szülői értekezletek, a fogadóórák időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza 

meg.  

4. 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 vagy az intézményi 

tanácshoz, illetve az iskolaszékhez fordulhatnak. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével vagy intézményi tanáccsal, illetve az iskolaszékkel. 

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

szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola tagintézmény-vezetőjétől kérhetnek 

tájékoztatást.  

7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének 

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

alkalmazottainak) joga van megismernie. 

8. 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 fenntartójánál; 

- az iskola irattárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola igazgatójánál. 

 

 

 

2. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése 

iskolán kívüli intézményekkel 

 
1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának 

állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

- Az intézmény fenntartójával, működtetőjével: Jászberényi Tankerületi Központ 5100 

Jászberény, Szabadság tér 17. 
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- A területileg illetékes önkormányzattal, képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: 

Jászberény Város Önkormányzata 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. Polgármesteri 

Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 

- A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal: 5000 Szolnok, Mária u. 19. 

- A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel:  

Jászsági Általános Iskola tagintézményeivel 5100 Jászberény, Bajcsy Zs. u. 1. 

Nagyboldogasszony Katolikus Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 5100 

Jászberény, Lehel vezér tér 5. 

Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 5100 Jászberény, Rákóczi u. 53. 

Jászberény Város Óvodai Intézménye 5100 Jászberény, Bajcsy Zs. u. 10. 

Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium, 5100 Jászberény, 

Rákóczi u. 13. 

Lehel Vezér Gimnázium 5100 Jászberény, Szentháromság tér 1., 

Klapka György Szakközép- és Szakiskola 5100 Jászberény, Hatvani u. 2. 

Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola 5100 Jászberény, Szabadság tér 

Palotásy János Zeneiskola 5100 Jászberény, Bercsényi u. 42. 

Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 5100 Jászberény, Víz u. 1. 

- A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Jászsági Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat 5100 Jászberény, Nagytemplom u. 1. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért a tagintézmény-vezető a felelős. 

 

2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot 

tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

- Az iskolát támogató Székely Mihály alapítvány kuratóriumával. 

- Az alábbi közművelődési intézményekkel: Jászkerület Kulturális és Művelődési 

Közhasznú Nonprofit Kft. 5100 Jászberény, Bercsényi u. 1. 

- Az alábbi gyermek- illetve ifjúsági szervezetekkel: Jászsági Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért a tagintézmény-vezető a felelős. Az egyes 

intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 

 

3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres 

kapcsolatot tart fenn az Egészségügyi Szolgálat 5100 Jászberény, Thököly u. 13. illetékes 

egészségügyi dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres 

egészségügyi vizsgálatát.  
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4. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 

rendszeres kapcsolatot tart fenn a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal 5100 

Jászberény, Ferencesek tere 3/a, Jászberényi Járási Hivatal 5100 Jászberény, Szabadság 

tér 16. A munkakapcsolat felügyeletéért a tagintézmény-vezető a felelős. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN 

VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

 

1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 
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2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 

érdekében eljárjon.  

3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

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

kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

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

- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 

- sportélet; 

- túrák, kirándulások szervezése; 

- kulturális, szabadidős programok szervezése; 

- a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap). 

5. Ezekben a kérdésekben  

- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az 

osztályfőnököknek ki kell kérniük; 

- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének 

összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie. 

6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a 

nevelőtestület és az igazgató felé. 

7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

- a házirend elfogadása előtt. 

8. A diákönkormányzatot a tagintézmény-vezetővel, a nevelőtestülettel, illetve más külső 

szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 

diákönkormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője (elnöke) vagy a 

diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli.  
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A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

 
1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

- osztályozó vizsga, 

- különbözeti vizsga 

- pótló vizsga, 

- javítóvizsga. 

 

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

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

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

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

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 

3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, 

távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 

befejezné. 

4. Különbözeti vizsgát tehet a tanuló iskola ill. iskolatípus váltás esetén. 

5. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott. 

6. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban 

szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 

7. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) 

közölni kell. 

8. A tanulmányok alatti vizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben 

szereplő követelmények (továbbhaladás feltételei) alapján a nevelők szakmai 
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munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok 

állapítják meg a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente felmenő rendszerben: 

a. 2013-2014. tanév júniusban: Az első és az ötödik évfolyamon. 

b.2014-2015. tanév júniusban: A második és a hatodik évfolyamon. 

c. 2015-2016. tanév júniusban: A harmadik és a hetedik évfolyamon. 

d.2016-2017. tanév júniusban: A negyedik és a nyolcadik évfolyamon. 

A tanulmányok alatti vizsgák követelményei megegyeznek az adott tantárgy adott 

tanévében előírt követelményeivel, melyet a helyi tantervek tartalmaznak. 

 

9. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy 

gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 
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TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

OSZTÁLYOZÓVIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI   

Erkölcstan  SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI   

Ének-zene    

Vizuális kultúra    

Életvitel és 

gyakorlat  

 
 

 

Testnevelés és 

sport 

 
 

 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI   

Erkölcstan  SZÓBELI  

Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI   

Fizika ÍRÁSBELI   

Kémia ÍRÁSBELI   

Biológia ÍRÁSBELI   

Földrajz ÍRÁSBELI   

Ének-zene    

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Vizuális kultúra    

Informatika ÍRÁSBELI  GYAKORLATI 

Technika, életvitel 

és gyakorlat  

 
  

Testnevelés és 

sport 
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TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

JAVÍTÓ- VAGY PÓTVIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI   

Erkölcstan  SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI   

Ének-zene   GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Életvitel és 

gyakorlat  

 
 

GYAKORLATI 

Testnevelés és 

sport 

 
 

GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI   

Erkölcstan  SZÓBELI  

Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI   

Fizika ÍRÁSBELI   

Kémia ÍRÁSBELI   

Biológia ÍRÁSBELI   

Földrajz ÍRÁSBELI   

Ének-zene   GYAKORLATI 

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Informatika ÍRÁSBELI  GYAKORLATI 

Technika, életvitel 

és gyakorlat  

ÍRÁSBELI 
  

Testnevelés és 

sport 

  GYAKORLATI 
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AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK 

FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI 

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

– minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

 

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

a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

 

3. Az 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. 

 

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

- a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

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

tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom 

érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe 

vételével az iskola igazgatója dönt. 

 

6. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 

alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az 

igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az 

érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 
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7. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

 

8. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi 

kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók 

között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a 

házirend tartalmazza. 

 

9. Leendő első osztályosok számára a beiratkozás előtt meghallgatást tartunk, mivel az 

Nkt. 50. §. (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy sport- és művészeti emelt szintű oktatás 

esetében az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga szervezhető 

általános iskolában is. A meghallgatás során játékos hallásgyakorlatokat / ritmus és 

dallam visszatapsolása és visszaéneklése/ végzünk a gyerekekkel, óvodás dalokat 

énekeltetünk. 

 

10. 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. 
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H E L Y I  T A N T E R V 
 

 

A VÁLASZTOTT KERETTANTERV,  

AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ 

(VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK  

ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV) 

 

 

 
1. 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”. 

 
2. 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 10 százalékot iskolánk 

pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, 

gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák 

fejlesztésére használják fel. 

 
3. 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, valamint ezekkel az órákkal 

biztosítjuk az emelt szintű ének-zene oktatásformát alsó és felső tagozaton, és alsó 

tagozaton az emelt óraszámú angol, felső tagozaton az emelt szintű angol nyelvi 

képzésünket. 

 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy 

óraszáma lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

Hány órával lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

1. évfolyam Angol nyelv, illetve ének 2 óra 

2. évfolyam Angol nyelv, illetve ének 2 óra 

3. évfolyam Angol nyelv, illetve ének 2 óra 
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3. évfolyam Magyar nyelv 1 óra 

4. évfolyam Angol nyelv, illetve ének 2 óra 

4. évfolyam Magyar nyelv 1 óra 

5. évfolyam Angol nyelv, illetve ének 2 óra 

6. évfolyam Angol nyelv, illetve ének 2 óra 

6. évfolyam Matematika 1 óra 

7. évfolyam Angol nyelv, illetve ének 2 óra 

7. évfolyam Matematika 1 óra 

8. évfolyam Angol nyelv, illetve ének 2 óra 

8. évfolyam Matematika 1 óra 

 
4. Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret 

tantárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja. 

 

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

„B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít: 

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

1-4. évfolyam Ének-zene A változat 

5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 

5-8. évfolyam Biológia A változat 

5-8. évfolyam Fizika B változat 

5-8. évfolyam Kémia B változat 

5-8. évfolyam Ének-zene A változat 

 
6. A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontása, 

illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a nevelők szakmai 

munkaközösségeinek, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok 

feladata a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente felmenő rendszerben: 

a. 2013 augusztusára: Az első és az ötödik évfolyamon. 

b.2014 augusztusára: A második és a hatodik évfolyamon. 

c. 2015 augusztusára: A harmadik és a hetedik évfolyamon. 

d.2016 augusztusára: A negyedik és a nyolcadik évfolyamon. 

 
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. 
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Tagintézményünkben a tantárgyak helyi tantervének kidolgozásához a Mozaik Kiadó 

tantervi ajánlásait használtuk fel. Kivételt a következő tantárgyak esetében tettünk: 

 Ének emelt szint – Nemzedékek Tudása Tk. Kiadó 

 Német nyelv – Ziel Kiadó 

 Testnevelés – Apáczai Kiadó 

 Angol nyelv – Apáczai Kiadó és Oxford Kiadó 

 Osztályfőnöki – Apáczai Kiadó   

 Technika – Nemzedékek Tudása Kiadó 

 

 

7. Iskolánkban a tanulók zenei tagozatos csoportjainkban 4. évfolyamtól az idegen nyelvi 

órákon az angol vagy német nyelvet választhatják /1-3. osztályban szakköri keretek 

között oktatunk játékos formában idegen nyelvet/. Emelt szintű nyelvi csoportunkban 

az angol nyelvet tanulják diákjaink. 

8. Csoportbontásban az angol és ének tantárgyakat oktatjuk 1.-8. évfolyamon. 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyam                                   

2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben 

Tantárgyak 
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

 angolos zeneis angolos zeneis angolos zeneis angolos zeneis 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 7 7 7 6+1 6+1 6+1 6+1 

Angol nyelv 2  2  2  2+2 2 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 

Etika/Hit és 

erkölcstan 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2+2 2 2+2 2 2+2 2 2+2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2 2 2 

Technika  1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és 

sport 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Szabad órak. 2 2 2 2 3 3 3 3 

Összes heti óra 25 25 25 25 25 25 27 27 

Tanórán kívüli foglalkozások 

Énekkar      1  1 

Nyelvi szakkör  1  1  1  1 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben 

Tantárgyak 
5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

 angolos zeneis angolos zeneis angolos zeneis angolos zeneis 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 4 4 3 3 4 4 

Idegen nyelvek 3+2 3 3+2 3 3+2 3 3+2 3 

Matematika 4 4 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 

Etika/ Hit és 

erkölcstan 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 2 2     

Fizika     1,5 1,5 1,5 1,5 

Kémia     1,5 1,5 1,5 1,5 

Biológia-

egészségtan 
    1,5 1,5 1,5 1,5 

Földrajz     1,5 1,5 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1+2 1 1+2 1 1+2 1 1+2 

Hon- és népismeret 1 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 1 1 1 

Technika, életvitel 

és gyakorlat  
1 1 1 1 1 1   

Testnevelés és 

sport 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabad órakeret 2 2 3 3 3 3 3 3 

Összes heti óra 28 28 28 28 31 31 31 31 

TANÓRÁK KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 

Énekkar  2  2  2  2 
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A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK  

KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, 

amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.  

 

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

szükségük van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel és 

gyakorlat. 

 

3. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott 

az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

 

4. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 

májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig 

a szülők kötelessége. 

 

5. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk 

be. 

6. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból 

egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a 

taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

7. A 2013/2014-es tanévtől felmenően az alsó tagozatos tanulók ingyen kapják meg a 

tankönyveiket a Kello rendszerén keresztül. A többi évfolyamon rászorultsági alapon / 

hivatalos okmánnyal igazolva/ kaphatnak ingyen tankönyveket a tanulók a normatíva 

terhére vásárolt új és az iskola könyvtárában meglévő tankönyvekből arányosan.  

8. A 2017/2018-as tanévtől 1.-8. osztályban alanyi jogon ingyen kapja a tankönyveit minden 

tanuló. 

9. A tankönyvrendelés menetét a jogszabályi előírások szerint végezzük. 



97 

 

ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS 

 Tankönyvek térítésmentes igénybevételének biztosítása 

1. Jogosultság 

Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók az iskolai könyvtár tankönyv-nyilvántartásába felvett 

tankönyveket kapják meg használatra. Ezeket a tankönyveket a tanulók a könyvtár kölcsönzési 

szabályai szerint kölcsönzik, és a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják. 

Tartós tankönyvként újat és régit egyaránt kaphat a tanuló. 

2.Tartós tankönyvek csoportjai: 

 több évig használt tankönyvek (nyelvkönyvek, atlaszok) 

 egy évre szóló tankönyvek 

3.A kölcsönzés rendje 

 több évig használt tankönyveket, akkor kell visszahozni a könyvtárba, ha az adott 

tantárgy oktatása már nem abból a tankönyvből folyik, illetve amikor a tanulói 

jogviszony megszűnik. 

 az egy tanévre használt tankönyveket egy tanévre lehet kölcsönözni, illetve meg 

lehet hosszabbítani, amíg az oktatás az adott tankönyvből folyik 

4.Tartós tankönyvek használata 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és rendeltetésszerűen 

használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig 

használható állapotban legyen.  

Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

 az első tanév végére legfeljebb 25 %-os 

 a második tanév végére legfeljebb 50%-os 

 a harmadik tanév végére legfeljebb 75%-os 

 a negyedik tanév végére legfeljebb 100%-os lehet. 

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros pedagógus 

feladata. Vitás esetben a tagintézmény-vezető dönt. 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 

tanulónak a rongálódás pillanatában, érvényes Tankönyvjegyzékben szereplő vételár megfelelő 

hányadát kell kifizetnie: 

 az első év végén a tankönyv árának 75%-át, 

 a második év végén a tankönyv árának 50%-át, 

 a harmadik év végén a tankönyv árának 25%-át. 
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A tartós tankönyvek visszavételezését a könyvtáros pedagógus végzi minden tanév utolsó 

hetében. A tanulók személyesen szolgáltatják vissza a kölcsönzött tankönyveket a könyvtáros 

által meghatározott időbeosztás szerint.  

5.Szabályzat elfogadása 

Az iskola tanulói az ingyenes tankönyvek átvételekor, a szülők első szülői értekezletén 

aláírásukkal igazolják, hogy jelen szabályzat minden pontját elfogadják. 

 

 

 

 

A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI 

FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES  

SZABÁLYAI 
 

 

1-2-3. évfolyam  

A tanórákon, napközis foglalkozásokon és a szabadidős foglalkozásokon fokozatosan 

átvezetjük a gyermekeket az óvodai játékközpontú tevékenységből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe, a játékosság elvének megtartásával és a kötelességtudat kialakításával.  

- játékosság és mozgásigény kielégítése  

- környezeti megismerés képességének fejlesztése  

- társas kapcsolatok elmélyítése  

- tanítási tartalmakban elemi ismeretek közvetítése  

- alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése  

- feladat és problémamegoldó képesség fejlesztése  

- tanulási szokások kialakítása  

- személyre szóló fejlesztés  

 

4. osztály  

A gyermeki kíváncsiságra építve, motivált tanulási tevékenységekkel történő fejlesztés.  

- Felelősségtudat  

- Munkafegyelem  

- Kitartás  

- Az érzelemvilág gazdagítása  
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- Ismeretszerzési minták  

- Feladat és problémamegoldó képesség fejlesztése  

- Tanulási szokások kialakítása  

- Személyre szóló fejlesztés  

 

5-6. osztály  

Az életkori sajátosságok figyelembe vételével, a tanítás-tanulás folyamatában hangsúlyos az 

érzékelésen, tapasztalatokon keresztül szerzett ismeretek elsajátítása.  

- Képi gondolkodás fejlesztése  

- A megszerzett készségek tovább fejlesztése 

 

  

7-8. osztály  

A serdülőkori változásokkal együtt járó gondolkodási, ismeretszerzési mechanizmusok 

átrendeződésének tanulási folyamatokra gyakorolt hatásának kiaknázása.  

- Elvont fogalmi  

- Elemző gondolkodás  

- Önismeret  

- Együttműködési készség  

- Akarat  

- Empátia 
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A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK  

ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

 

A tanulmányi munka értékelésének általános jellemzői: 

Az értékelés alapja a NAT-ra alapozott helyi tanterv, amely évfolyamonként és 

tantárgyanként tartalmazza az értékelés szempontjait, a tanév közben írandó felmérések, 

dolgozatok számát. 

Célja a tanulók tanulási tevékenységének, magatartásának és szorgalmának minősítése, 

szöveges értékeléssel, érdemjeggyel, mely egyben jelzés a szülőknek gyermekük tudásáról és 

személyiségfejlődéséről. 

 

Magasabb évfolyamra lépés feltételei 
 
Az első-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha 

a kiadott kerettantervekben "A továbbhaladás feltételei" c. fejezetekben meghatározott 

követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette. 

Pedagógusaink a követelmények teljesítését a tanuló év közbeni tanulmányi munkája és 

érdemjegyei alapján bírálják el. 

 Első – nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az elégséges év végi osztályzatot, illetve 

megfelelt minősítést kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.  

Ha a tanulónk második – nyolcadik év végén egy vagy három tantárgyból elégtelen 

osztályzatot szerez, akkor augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. Ha osztályozó- ill. 

javítóvizsgán elégtelen osztályzatot kap, második – nyolcadik évfolyamon évfolyamot 

ismételni köteles. 

 Első évfolyamon, ha diákunk első alkalommal nem tesz eleget a követelményeknek, munkáját 

előkészítő jellegűnek minősítjük és tanulmányait első évfolyamon folytatja. 

 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók értékelésének sajátosságai: 

 
Az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez. 

A számonkérés, értékelés egyéni fejlettségi szinthez történő igazítása, adaptálása is 

szükséges.  
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A tanuló fejlődését, előrehaladását segítő, személyre szabott diagnosztikus értékelés előnyben 

részesítése. 

A szakértői véleményben megfogalmazott tantárgyi értékelés és minősítés alóli mentesítés 

figyelembe vétele szükséges. A tanuló fejlődését szövegesen értékelni ebben az esetben is 

elengedhetetlen. 

 

Az ellenőrzés célja:  

 
- a tanulók minősítése,  

- visszajelzés a szülőknek  

- személyiségfejlesztés,  

- az önértékelési képesség kialakítása  

- az önálló tanulásra való képesség és igény fejlesztése.  

 

Az ellenőrzés és az azt követő értékelés alapelvei:  

 

• pedagógiailag kifogástalan, objektív  

• folyamatos, rendszeres, kiszámítható, sokoldalú, változatos  

• feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak, a tantárgy jellegének, ne kísérje feszült 

légkör  

• lehetőség szerint vegye figyelembe az osztályközösség véleményét is, legyen méltányos  

• fontos a szép, helyes magyar beszéd kialakítása, a kifejezőkészség, a kommunikációs  

készség fejlesztése  

• az értékelési rendszer - a tantárgyi követelményrendszer - a pedagógiai program részeként 

nyilvános  

• helyes arányban alkalmazzuk az írásbeli és szóbeli értékelést a tantárgy sajátosságának és 

heti óraszámainak megfelelően (Olyan tantárgyak esetében, ahol a tanuló által bemutatott 

gyakorlat, általa készített alkotás vagy munkadarab kerül értékelésre, félévente legalább 3 

osztályzatot adunk.)  

 

Az ellenőrzés fajtái:  

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

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

ellenőrzik. A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük.  
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Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.  

 

Szóbeli  

- beszélgetés,  

- összefüggő felelet,  

- kiselőadás,  

- memoriter,  

- olvasás,  

- óraközi munka  

- beszámoló, stb.  

 

Gyakorlati:  

- elkészített munkadarabok, rajzok  

- bemutatott gyakorlatok  

- prezentáció  

- számítógépen készített munkák  

- gyűjtőmunka stb.  

 

Írásbeli:  

- év eleji, félévi, év végi felmérés  

- témazáró dolgozat (egy-egy témakör számonkérése)  

- témaközi dolgozat (egy témakör fontosabb részeinek számonkérése)  

- írásbeli felelet (1 vagy több tananyag fontosabb részeinek számonkérése)  

- nyomtatott feladatlapok  

- irodalmi dolgozat  

- szódolgozat  

- házi dolgozat  

- felelet  

- teszt  

- tanítási órákon végzett munka stb.  
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Ellenőrzés, értékelés formái  

Az értékelésnek – bármelyik a továbbiakban ismertetett formáját alkalmazzuk – minden 

esetben tükröznie kell a követelmény és a teljesítés viszonyát. Kialakításánál domináljon a 

motiváló szándék, az objektivitás. 

 

Az értékelés fajtái: 

 

Diagnosztikus értékelés  

Célja:  

Előzetes helyzetfeltárás a tanuló tudásáról a tanulás hatékonyságának javítása érdekében. 

Rögzíti egy-egy tanítási – tanulási szakasz kezdetén a tanulók induló tudásállapotát.  

Alkalmazása:  

• Kiinduló, kezdő szint megállapítása egy-egy tanítási ciklus megkezdésekor.  

• Egy-egy új tantervi téma kezdetén.  

• Egy-egy téma lezárása előtt.  

(Az értékelés nem fejeződik ki érdemjegyekben.)  

 

Formatív értékelés (fejlesztő)  

Célja:  

Folyamatos információgyűjtés, a tanítási – tanulási folyamat állandó kísérője. Segítő, formáló 

szándékú. Felhívja a figyelmet az egyéni haladás ütemére, eredményekre, hiányosságokra. A 

kapott mérési eredmények alapján fejlesztő hatású egyénre vonatkozó, megerősítő, vagy 

korrekciós nevelő – oktató munkát tervezünk.  

Alkalmazása:  

• A tanítási – tanulási folyamat egészében megerősítésre, korrigálásra, a tanulók önellenőrző, 

önértékelő képességének fejlesztésére is alkalmas.  

 

Szummatív (Összegző – lezáró – minősítő értékelés)  

Célja:  

A tanulók fejlődésének átfogó minősítése. Adott tanítási – tanulási szakasz lezárásakor az elért 

tudásállapot rögzítése, viszonyítás a követelmények tükrében az induló tudásállapothoz. Cél – 

a minősítés.  

Alkalmazása:  

• Nagyobb tanulási témák, időegységek végén, (Félév, tanév vége).  
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Külső értékelés  

• Tanulmányi, művészeti és sportversenyeken nyújtott teljesítmény.  

• Továbbtanulás, beiskolázás sikeressége.  

• Külső mérések eredményessége, tapasztalatai  

 

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

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 

2. 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. 

 

3. A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-

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

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 

 

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

matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, 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. 

 

5. 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 minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban: 

 az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen 

gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük.) 
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6. 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. 

 

7. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

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

esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. Szöveges értékeléshez az intézmény 

pedagógusai által összeállított mondatbankot alkalmazzuk. 

 

 

Szöveges értékelés  

 
A szöveges értékelés az alábbi feltételeknek feleljen meg:  

A konkrét teljesítményre, viselkedésre vonatkozik, soha nem címkézés.  

A fejlődés, a tudás előző fokához kapcsolódik, megjelöli a továbblépés fokát.  

A pozitív és negatív együttes megjelölését tartalmazza.  

A javításra konkrét javaslatokat fogalmaz meg.  

Érthető nyelvi megformáltság jellemzi, differenciált, személyhez szóló.  

Elsődlegesen a gyermekhez szól.  

Szülő, gyermek számára érthető.  

Félévkor 1-2. évfolyamon aláhúzásos írásbeli értékelés történik. 

  

A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:  

 

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

/A tanuló az adott tantárgy tantervi követelményeinek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, 

tudja a tananyagot, és mindazt önállóan alkalmazni is tuja./ 

 JÓL TELJESÍTETT 

/A tanuló az adott tantárgy tantervi követelményeinek megbízhatóan, csak kevés jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Kisebb bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását./ 

 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

/A tanuló az adott tantárgy tantervi követelményeit pontatlanul, több hibával teljesíti. Tudását 

csak nevelői segítséggel tudja alkalmazni./ 
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 FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL  

/A tanuló az adott tantárgy tantervi követelményeinek súlyos hiányosságokkal tesz eleget. A 

továbbhaladáshoz szükséges minimális feltételekkel nem minden esetben rendelkezik./ 

 

Ha a tanuló félévkor „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskola a szülő bevonásával 

értékeli a tanulót. Cél, hogy feltárjuk a tanulmányokat akadályozó tényezőket, és 

meghatározzuk azokat az intézkedéseket, amelyek a sikeres továbbhaladáshoz szükségesek. 

Ezen tanulók részére az egyéni foglalkozások időkeretéből biztosítjuk a felkészítést.  

A 2. évfolyamon félévkor szöveges értékelést kapnak a tanulók, de a szorgalmi időszakban 

érdemjegyekkel is értékeljük munkájukat, mert így tükrözi a tanév végi osztályzat az éves 

tanulói teljesítményt.  

A 2. évfolyamon a „magyar nyelv és irodalom” tantárgy kettéválik és onnan e kerettanterv 

szabályozását betartva a tanulók értékelése magyar nyelv és magyar irodalom tantárgyból 

történik a helyi tantervnek megfelelően.  

 

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

tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük. 

 

Érdemjeggyel történő értékelés  

 
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1).  

 

Az érdemjegyek tartalma:  

5 (jeles):  

Kifogástalan tárgyi tudás, szabatos megfogalmazás, képesség az önálló ismeretszerzésre, 

anyagfeldolgozásra, tanórai aktivitás. 

4 (jó):  

Megfelelő tárgyi tudás, a tananyag összefüggéseinek értése, elfogadható kifejezőkészség, az 

önálló ismeretszerzés képessége, tanórai aktivitás.  

3 (közepes):  

Bizonytalan tudás, egyenetlen teljesítmény és aktivitás, önállótlanság, a beszámoltatások 

alkalmával tanári segítség igénylése, hiányos füzetvezetés, kifogásolható külalak. Önálló 

segítséggel képes, ismereteiről nem tud összefüggő szöveg formájában számot adni.  

2 (elégséges):  
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Tudása töredékes, a tananyag összefüggéseit nem képes megérteni, ismereteinek 

alkalmazásában önállótlan, füzetvezetése tanulását nem segíti. Számonkérések alkalmával 

jelentős segítséget igényel, csak kérdésekre válaszolva tud ismereteiről számot adni.  

1 (elégtelen):  

Tudása nagyon hiányos, a továbbhaladáshoz nem elegendő. Önálló ismeretfeldolgozásra 

segítséggel sem képes, taneszközei hiányosak. Füzetvezetése rendezetlen, összefüggéstelen, 

hanyag. Tanára segítő kérdéseire sem tud válaszolni a számonkérések alkalmával, a feladatok 

szövegét sem érti. 

 

8. 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. 

 

9. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 

tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell 

szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját 

havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 

 

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

értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta 

ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 

11. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 

tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 

teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján 

végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 

 

  0% -  30%  = elégtelen /1/ 

31% -  50%  = elégséges /2/ 

51% -  75%  = közepes /3/ 

76% -  90%  = jó /4/ 

91% - 100% = jeles /5/  

 

 

 

 A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS 

SZORGALMÁNAK  ÉRTÉKELÉSI ELVEI 
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1. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

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

 

 

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

szövegesen minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

 

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

végén érdemjegyekkel értékeli. 

 

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

állapítja meg. 

 

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

 

3. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 

- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen 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; 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 

- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 
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- 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. 

c) 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; 

- igazolatlanul mulasztott; 

- osztályfőnöki intője van. 

d) 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; 

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

- 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. 

 

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

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

 

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

szövegesen minősíti, és azt az értesítőbe, illetve 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. 
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A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

6. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) 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, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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 rendetlenek; 
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- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak 

ellenszegül; 

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

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

 

7. 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. 

 

8. Az iskolai jutalmazás formái. 

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret, 

- napközis nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- tagint. vez. dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók 

a tanév végén 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók 

oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége 

előtt vehetnek át. Tanév végén Jó tanuló, jó sportoló díjat adományozunk egy 

kiemelkedő diákot tanulmányi és sport tevékenységéért. 
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d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók tagint.vez. dicséretben részesülnek. 

f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 

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

 

10. 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. 

 

11. Az iskolai büntetések formái: 

- szaktanári figyelmeztetés; 

- napközis nevelői figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki intés; 

- osztályfőnöki megrovás; 

- tagint. vez.figyelmeztetés; 

- tagint. vez. intés; 

- tagint. vez. megrovás; 

- tantestületi figyelmeztetés; 

- tantestületi intés; 

- tantestületi megrovás. 

 

12. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban 

indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 
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12.  A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell 

részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, 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. 

 

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

 

14.  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. 

 

 

 

 

A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, TOVÁBBÁ 

EZEK ESETÉBEN A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI 

 
Az iskolai óratervek kötelező és nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat 

határoznak meg. Emelt szintű angol ill. ének-zene tanagyag elsajátítása, a követelmények 

teljesítése csak a választható tanítási órákon való részvétellel biztosítható. Ezért az iskolába 

történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. 

Választható tantárgyak: 

1-4. évfolyam emelt óraszámú angol nyelv 

5-8. évfolyam emelt szintű angol nyelv 

1-8. évfolyam emelt szintű ének-zene 

4-8. évfolyam zenei tagozatos csoportban angol vagy német nyelv  

1-8. évfolyam Hit-és erkölcstan vagy Erkölcstan 

 

A tantárgyválasztás elve: 
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Az iskolába történő beiratkozáskor a szülő/gondviselő írásos nyilatkozata alapján történik. 

Az iskolai tanulmányok ideje alatt a szülő írásos nyilatkozata és a szaktanárok javaslata alapján 

legfeljebb egy alkalommal módosítható. 

 

Intézményünkben alig van olyan tantárgy, melyből több képzett pedagógus van. ezért kevés 

a lehetőség a pedagógusválasztásra. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, 

biztosítjuk a pedagógusválasztást.  

 

 

A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 

SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 
 

Iskolánkban minden évfolyamon az osztály egy része emelt szintű angol, a másik része emelt 

szintű ének képzésben vesz részt. Így csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet és az éneket. 

A kis csoportokban az ismereteket elmélyítjük, több idő jut a kommunikációs készségek 

fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.  

Zenei tagozatosaink német és angol nyelv közül választhatnak, a szülőket 3. évfolyam 2. 

félévében nyilatkoztatjuk gyermekük idegen nyelvtanulási igényével kapcsolatban. A szülői 

igények összesítése alapján az osztályfőnökök és a szaktanárok véleményének kikérésével a 

nevelőtestület dönt.  

 A technika és informatika tantárgyak esetén – amennyiben az osztály létszáma és a 

szaktanterem befogadóképessége indokolttá teszi – csoportbontást alkalmazunk. 

 

Egyéb foglalkozások szervezése:  

 
Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök választása a tanulók érdeklődése, a szülők döntése 

szerint történik. Fontos szempont a folyamatosság és a felmenő rendszer elve. A foglalkozások 

megszervezéséről - az adott tanév tantárgyfelosztásának elfogadásával egyidejűleg – a szakmai 

munkaközösség javaslatát figyelembe véve, a nevelőtestület dönt.  

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az 

értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, 

mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

AZ OTTHONI, NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI FELKÉSZÜLÉSHEZ 

ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK 

MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI 
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Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok adásának elvei:  

• Figyelemmel kell lenni a tanulók napi és heti terhelése. Az otthoni tanulási idő (írásbeli és 

szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) átlagosan 20-30 percet vehet igénybe 

tantárgyanként.  

• A napi felkészülés otthoni (napközis, tanulószoba) ideje nem lehet több 1,5-2 óránál. Ezt a 

szempontot az órarend összeállításnál is figyelembe kell venni.  

• Az adott feladat, tanórákon is tanult ismeretek elmélyítését, gyakorlását, bevésését szolgálja.  

• Az adott feladat mennyisége vegye figyelembe az adott korosztály terhelhetőségének 

határait, az egyes diákok képességeit.  

• Késztesse a tanulókat az önellenőrzésre  

• Az adott feladat legyen tekintettel a rendelkezésre álló helyi adottságokra (könyvtár, családi 

háttér)  

• Az adott feladat legyen változatos, késztesse a tanulót sokféle tevékenység megtanulására, 

végzésére (pl. könyvtárhasználat, lexikonhasználat, szótárhasználat, gyakorlati munkavégzés, 

naplóvezetés, gyűjtő munka stb.)  

• Az adott feladat késztessen közös tevékenységre, csoportmunkára.  

• Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról 

a másikra szokásos.  

• A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!  

• Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni 

a mulasztás okai szerint!  

 

A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a pedagógusokat a házi feladatok 

mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is!  

Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok 

elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.  

A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes 

kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése) az elkészítés határidejét 

különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.  

A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. 

versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az 

önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta. 
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MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 
 

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

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

2. 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 (néptánc heti 1 órában, 1-4. osztályban), 

 iskolai sportkörben való sportolással, 

 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján 

kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között 

szervezett edzéseken való sportolással. 

 Alsó és felső tagozaton a kifutó tanterv szerint heti 3 óra testnevelés van órarendbe 

iktatva. Emellett sportköri foglalkozásokon, mazsorett és társastánc szakköri 

foglalkozásokon mozoghatnak rendszeresen a tanulók, illetve a napközis 

foglalkozások közé is beépítünk mozgásos tevékenységeket. 

 

 

AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 
 

Az iskola a környezet és az egészség kapcsolatának jelentőségét teljes 

tevékenységrendszerében kiemelten kezeli. A szellemi, a testi és a lelki nevelést egyformán 

fontosnak tekinteni.  

Tervszerű, szervezett, rendszeres tevékenység kiterjed minden tanulóra, és résztvevője az 

iskola minden dolgozója.  

Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját a tanulók életkori 

sajátosságaink megfelelően alakítja ki és alkalmazza.  

Az iskola biztosítja a hatékony tanulási környezettet az iskolában. Az iskola a tanulási 

környezetet, mint hiteles környezeti és egészségnevelés egyik alapfeltételét példaként kínálja 

és működteti.  

Az iskola pedagógiai programjában az egészségnevelési és környezeti nevelési részprogramot 

támogató tartalmi elemeket épít be, illetőleg a kapcsolódó részfeladatokat oly módon határozza 

meg, hogy a részprogram hatékony megvalósulását integrált tevékenységelemekkel támogassa.  
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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. 

 

 

A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ 

INTÉZKEDÉSEK 
 

 

Intézményünk integráló jellegű intézmény.  

Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően értelmezzük:  

a) a nevelésbe/oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi 

kérelmek elbírálása,  

b) a nevelés/oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás,  

c) a teljesítmények értékelése,  

d) a neveléshez/oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,  

e) a neveléssel/oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,  

g) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés,  

h) a nevelésben/oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.  

Az egyenlőbánásmód követelményének megsértését jelenti- különösen valamely személy 

vagy csoport:  

a) jogellenes elkülönítése egy köznevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott 

tagozatban, osztályban vagy csoportban,  

b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott 

szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, 

és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, szükséges, az általában 

elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét.  

A köznevelési intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök, amelyek célja 

más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése.  

 

Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben:  

Olyan körülményeket kell kialakítani, hogy megvalósuljon  

- az egyenlő bánásmód,  

- az emberi méltóság tiszteletben tartása,  

- a társadalmi szolidaritás.  
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Minden tervezett infrastrukturális és tartalmi, szakmai fejlesztés esetén kiemelt figyelmet kell 

fordítani a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igénylő tanulók nevelési/oktatási 

helyzetének javítására.  

A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük:  

- a településen élő tanulóink szociális helyzetét  

- a közszolgáltatások elérhetőségét  

- a gyermekek/tanulók (HH/HHH ill. SNI) eloszlását az egyes iskolai csoportokban  

- a gyógypedagógiai nevelést, oktatást  

- a lemorzsolódás arányát  

- a továbbtanulási mutatókat  

- a tanórán kívüli programokon való részvételt az általános iskolai oktatásban  

- az iskolán kívüli segítő programokon való részvételt  

- a kompetencia mérések eredményeit  

- a humán-erőforrás meglétét, a módszertani képzettségét  

- az infrastruktúrát és az ahhoz való hozzáférést  

- - az intézményi és szervezeti együttműködéseket (egyházak, kisebbségek, civil szervezetek)  

Az esélyegyenlőség biztosításához fontos tényező a gyermek- és ifjúságvédelemi rendszer 

működtetése. 

 

 

 

 

 

 

 

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS 

 FELADATOK 
 

 

 

Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok:  

A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységért alapvetően az intézmény 

vezetője felel. Kötelezettségeit a Köznevelési törvény 69. §. (1) bekezdésének f) pontja 

határozza meg.  

Alapelvek  
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• Minden tanuló számára biztosítani kell a fejlődéséhez szükséges feltételeket: - feltárni a 

veszélyeztető tényezőket,  

• Elősegítve a kialakuló problémák időben történő felismerését, megoldását  

• Fel kell lépni mindenfajta negatív megkülönböztetés ellen: szemléletformálás, társadalmi 

tolerancia befolyásolása.  

 

Célok  

• Preventív gyermekvédelem megerősítése,  

• Hátrányos helyzet csökkentése,  

• A veszélyeztetettség megszűnésében való segítségnyújtása,  

• Együttműködés a különböző szakemberekkel.  

• Fontos gyermekvédelmi nevelési célunk, hogy a hátrányokat kompenzáljuk. Olyan 

fiatalokat szeretnénk kibocsátani iskolánkból, akik szakmát tanulnának és a családi életre 

készítenénk fel őket.  

 

Gyermekvédelem feladatai  

Az iskola minden dolgozójának vállalt kötelessége:  

• gyermek veszélyeztetettségének megelőzése,  

• veszélyeztetettség felismerése esetén segítségnyújtás,  

• jelzési kötelezettség (tanárnak, szülőnek, gyermek és ifjúságvédelmi felelősnek, 

iskolavezetésnek).  

 

Az iskolavezetés, az osztályfőnökök feladatai  

• együttműködés egymással és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szervekkel,  

• tájékoztatni a gyermekeket, szülőket és mindenek előtt a pedagógus kollégákat a gyermekek 

jogairól, gyermekjóléti szervezetekről, szolgáltatásokról, azok elérhetőségeiről,  

• segítő, szakemberek bevonásával az egészséges életmóddal kapcsolatos (drog, alkohol, 

dohányzás megelőzésére) hasznos tudnivalókról rendszeres tájékoztató, felvilágosító 

programok szervezése,  

• szakmai értekezletek, belső továbbképzések készítik fel a pedagógusokat az egyes 

veszélyeztető tényezők, korai tünetek felismerésére,  

• igazolt és igazolatlan hiányzások figyelemmel kísérése, jelzése az iskolavezetésnek, a 

szülőnek, gyermekvédelmi felelősnek  
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• osztályfőnöki órákon, egyéb rendezvényeken segítik a diákokat abban, hogy maguk is 

felismerjék társaik veszélyeztetett helyzetét, tudják, kinek jelezhetik a problémákat (legyenek 

tisztában a lehetőségekkel, ne kelljen tartaniuk a hátrányos következményektől)  

• fontos a tantestületben az együttműködés és szemléletformálás, az információ áramoltatása,  

 

Jogi lépések megtételére ifjúságvédelmi ügyekben a tagintézmény-vezető jogosult. Tanuló 

külső szerv által történő iskolai meghallgatására csak a szülő jelenlétében kerülhet sor. 

Amennyiben lehet, ilyen fórumon az osztályfőnök vegyen részt.  

Gyermekvédelmi munka színterei  

• iskolán belül: tanórán, osztályfőnöki órán, tanórán kívül  

• iskolán kívül: családok, civil szervezetek, közművelődési intézmények,  

 

Konkrét feladataink  

• iskolába lépéskor felmérjük a gyermek szociális állapotát,  

• tanév elején a gyermekvédelmi szempontból lényeges statisztikai adatok felmérése az 

osztályokban  

• tanácsadás a tanulóknak  

• napközis ellátásban, tanulószobai foglalkozásban részesítjük a tanulót,  

• felzárkóztató foglalkozásokat, korrepetálásokat, tehetséggondozó foglalkozásokat 

szervezünk,  

• differenciált, egyéni bánásmódot alkalmazunk a hátrány csökkentése érdekében,  

• pályaválasztás segítése,  

• tanulók szabadidős tevékenységének szervezése,  

• a szünidő hasznos eltöltésére való irányítás,  

• a pszichés károsodások, a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, a mentális 

egészség érdekében felvilágosító munka a gyermekek és a szülők számára (közvetlenül, 

osztályfőnökön keresztül, meghívott előadókkal), tantárgyak adta lehetőségeket is felhasználva. 

D.A.D.A. program.  

• a család, a szülők meggyőzése, a nevelőmunkába történő bevonása:  

 

- rendszeres találkozások, beszélgetések, kapcsolatteremtés  

- családlátogatások  

- szülői értekezletek  

- nyílt napok  
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- fogadóórák  

• az osztályfőnök nevelési tanácsokat nyújt, megoldásokhoz tanácsokat ad,  

• kapcsolatfelvétel gyermekvédelemmel foglalkozó hatóságokkal, szervezetekkel, 

intézményekkel (polgármesteri hivatal, családgondozó, ill. gyermekjóléti szolgálat, védőnő, 

körzeti megbízott, polgárőrség)  

 

Eszközei  

• segélyek,  

• tankönyvtámogatás, tanévkezdési támogatás  

• diákétkeztetési díjkedvezmény  

• pályázatok.  
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A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 

 

A 2014/2015-ös tanévtől az iskolánkban tanuló diákok fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálatát a NETFIT komplex mérési rendszerének alkalmazásával valósítjuk meg.  

A NETFIT®a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rövidítése. 

NETFIT® 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. 

Fizikai állapot és fittség mérés országosan egységes módszertan létrehozásának célja egy olyan 

új mérési-értékelési tesztrendszer kifejlesztése, amely megfelel a törvényi elvárásoknak és 

idősorosan képes követni a gyermekek fizikai állapotát, egészségközpontú, fittségi 

sztenderdekhez viszonyítottan. A tesztrendszer sztenderdjei a következő mért paraméterek 

alapján kerülnek meghatározásra: 

 kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás) 

 vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság) 

 testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index) 

A tesztrendszer alkalmas a pozitív megerősítésre (attitűdformálásra) és a személyre szabott 

visszacsatolásra. Segítségével a testnevelésben dolgozó pedagógusok könnyen és egyszerűen 

tájékoztatni tudják a gyermekeket és szüleiket a tanulók aktivitási és fittségi szintjéről-

állapotáról. A kidolgozott mérési-értékelési rendszer online felületen is lehetővé teszi az állandó 

kommunikációs kapcsolatot a pedagógusok és az érintett közvetlen és közvetett partnerek 

között. Az eredmények digitalizált kezelése korszerű és folyamatos visszajelentést ad a 

gyermekek számára, ezzel is segítve az egyéni és önálló mozgásprogramok tervezését, és a 

testnevelés oktatási hatékonyságának növekedését. 

A NETFIT® a következő tesztelési lehetőségeket biztosítja: 

 kötelező, intézmény szintű fittségi tesztelés, 

 öntesztelés és önértékelés, 

 egyéni tesztelés, 

 az egyéni legjobb teljesítményt célzó tesztelés. 
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A NETFIT® fittség mérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, 

amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 

 Testösszetétel és tápláltsági profil: 

Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

Testmagasság mérése 

Testzsír százalék-mérése – testzsír százalék 

 Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

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

 Vázizomzat fittségi profil: 

Ütemezett hasizom teszt – has izomzat ereje és erő-állóképessége 

Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

 Hajlékonysági profil: 

Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

 

Az egészségközpontú fittség teszt-elemeivel a fittségi állapot három lényeges összetevőjét lehet 

mérni, amely összefüggésben áll az általános egészségi állapottal. Ez a három fő komponens: 

 a kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás), aerob fittségi (állóképességi) profil 

 a vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság), vázizomzat 

fittségi profil és hajlékonysági profil 

 a testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index), testösszetétel profil 

 

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

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

fejlesztés szükséges” zóna). 

Célkitűzésünk az, hogy a NETFIT program segítségével kialakítható pozitív attitűdök, 

megszerezhető ismeretek, valamint fejleszthető képességek és készségek jelentősen 

hozzájáruljanak az egészségtudatos, jövőorientált életvezetés kialakulásához.  
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1. számú melléklet  

Szöveges értékelés  
  

Első évfolyamon tanév végén:  

  

Magatartás  

Példás  
Tanórán és tanórán kívül társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, 

előzékenyen, segítőkészen viselkedik. Az osztály és az iskolai közösség életében 

aktívan részt vesz; önként vállal feladatokat és azokat teljesíti. Jó  

Tanórán és tanórán kívül társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben rendesen 

viselkedik. Az osztály és az iskolai közösség munkájában felkérésre, biztatásra vesz 

részt; feladatokat önként nem vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti.  

Változó  
Tanórán és tanórán kívül többször fegyelmetlenül viselkedik. Az osztály és az iskolai 

közösség szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; feladatait nem minden esetben teljesíti.  

  

Szorg

alom 

Példá

s  

Képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt. A tanórákon aktív, 

szívesen vállal többlet feladatokat, és azokat pontosan, megbízhatóan elvégzi. 

Taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.  

Jó  
Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt. 

A tanórákon többnyire aktív, megbízhatóan dolgozik, többlet feladatot önként 

nem vagy ritkán vállal és azt teljesíti. Taneszközei általában tiszták, rendezettek. 

Változó   

Képességeitől elmarad tanulmányi eredménye, tanulmányi munkája ingadozó, a 

tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti. Felszerelése, házi feladata 

gyakran hiányzik. Önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak 

figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik.  

  

Magyar irodalom  

5  

Beszéde tiszta, érthető.  

Szókincse gazdag, választékosan beszél.  

Képes magában és hangosan olvasni, az olvasottak tartalmáról beszámolni, a szöveggel  

kapcsolatos feladatokat megoldani. 4  
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Néhány hang képzése még bizonytalan.  

Néhány hangot már magában is tisztán ejt.  

Beszéde és szókincse korának megfelelő.  

Képes olvasni rövid szövegeket, és 

megérti azokat. 3  

Sok hangképzési hibája van.  

Beszéde korrekciót igényel.  

Szókincse szegényes.  

Képes önállóan elolvasott szavak magyarázatára, de a mondatértése bizonytalan.  

2  

Elolvassa a rövidebb szövegeket, de nem érti meg azokat.  

1  

A rövidebb szövegek önálló néma olvasására még nem képes.  

  

Magyar nyelv  

5  

Írásos tevékenységet szívesen végez.  

Vonalvezetése és írása biztos.  

Füzete tiszta rendezett.  

Betűalakítása, betűkapcsolása általában szabályos.  

Írástempója életkorának megfelelő.  

A tanult betűket, szavakat többnyire pontosan másolja írott és nyomtatott mintáról. 

Tollbamondás után többnyire hibátlanul leírja a betűket és a szavakat.  

4  

Vonalvezetése és írása határozatlan.  

A tanult betűket, betűkapcsolatokat még segítséggel alakítja.  

Az írástempója lassú.  

A tanult betűk, szavak másolásakor kevés hibával dolgozik.  

Tollbamondás után még kevés hibával pontatlanul írja le a tanult betűket és szavakat.  

3  

Füzetvezetése egyenetlen.  

Betűalakítása, a betűk kapcsolása nem mindig pontos.  
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Még nem tudja a tanult betűket és szavakat önállóan lemásolni. 

Tollbamondás után még nem tudja leírni a tanult  betűket és 

szavakat.  

  

Matematika  

5  

A számolással és egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat szívesen végez, 

órákon aktív, figyelmes.  

Biztonsággal felismeri és lejegyzi a számokat 0-20-ig. 

Számfogalma biztos 0-20-ig.  

Adott egyszerű szabály szerint képes számsorozat folytatására.  

Képről helyesen alkot számfeladatot.  

Önállóan képes összeadni és kivonni 20-as számkörben.  

Az egyszerűbb nyitott mondatot megérti, és hibátlanul megoldja.  

Algoritmus szerint képes szöveges feladat 

megoldására. Felismeri és megnevezi a 

síkidomokat. 4  

A számolással és egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat többnyire elvégzi.  

Órákon nem mindig aktív, de szorgalmasan dolgozik.  

A számok felismerésében és lejegyzésében még téveszt.  

Segítséggel tudja a számsorozatot folytatni.  

Képről segítséggel képes számfeladat folytatására.  

Eszközzel tud összeadni 20-as 

számkörben. A szöveges feladatot 

segítséggel tudja megoldani. 3  

Nem ismeri fel a tanult számokat.  

Számfogalma bizonytalan 0-20-ig  

Nem képes megadott szabály szerint számsorozat folytatására.  

Eszköz nélkül még nem képes műveletek elvégzésére.  

Még nem tudja megoldani a szöveges 

feladatokat. Még nem ismeri fel az alábbi 

síkidomokat.  

  

Környe

zetisme

ret 5  

Jól használja a térbeli és időbeli tájékozódáshoz szükséges fogalmakat.  
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A hét napjait, a hónapok és az évszakok neveit ismeri, képes azok felsorolására.  

Képes megnevezni a tárgyak érzékelhető tulajdonságait (alak, forma, szín).  

Megfigyelései pontosak, képes megadott szempontú 

rendezésre is. Rendkívül nyitott a természet 

jelenségei iránt. 4  

Még bizonytalan a térbeli és időbeli tájékozódást kifejező szavak használatában.  

Segítséggel képes a hét napjainak, a hónapok és az évszakok nevének felsorolására.  

Még bizonytalan a tárgyak érzékelhető tulajdonságainak megnevezésében (alak, forma, 

szín). Általában pontosan képes megfigyelni, de a megfogalmazásban és a rendezésben 

még segítségre szorul.  

Fel lehet kelteni az érdeklődését a természet jelenségei és értékei iránt.  

3  

Segítséggel sem képes a tájékozódáshoz használt kifejezések megkülönböztetésére.  

Még nem tudja önállóan megnevezni a napok, hónapok, évszakok neveit.  

Nem tudja megnevezni az érzékelhető tulajdonságokat (alak, 

forma, szín). Megfigyelései pontatlanok, tapasztalatait nehezen 

tudja megfogalmazni. Ritkán mutat érdeklődést a természet 

jelenségei iránt.  

  

Ének-zene  

5  

Tanult kis hangterjedelmű dalokat társaival együtt, vagy egyedül, saját 

hangterjedelmében hibátlan szöveggel tud énekelni. Gyermekmondókákat, énekes 

játékokat a tanult dallami és ritmikai elemek felhasználásával hibátlanul tud hangoztatni, 

énekelni. 4  

Tanult kis hangterjedelmű dalokat társaival együtt, vagy egyedül saját 

hangterjedelmében kisebb segítséggel tud énekelni. Gyermekmondókákat, énekes 

játékokat a tanult dallami és ritmikai elemek felhasználásával kisebb segítséggel tud 

énekelni és hangoztatni.  

3 Tanult kis hangterjedelmű dalokat társaival együtt, saját hangterjedelmében nagyobb 

segítséggel tud énekelni. Gyermekmondókákat, énekes játékokat a tanult dallami és 

ritmikai elemek felhasználásával csak tanítói segítséggel tud hangoztatni. 2  

Tanult kis hangterjedelmű dalokat társaival együtt sem szívesen énekel, az énekes 

játékokban nem akar részt venni, tanult mondókákat sok szövegtévesztéssel, hibás 

ritmikai elemek felhasználásával tud hangoztatni.  
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Rajz és 

vizuális 

kultúra 5  

Munkái szépek, igényesek, eredeti megoldások. 

Kiemelkedően bánik az eszközökkel.  

Saját ötleteit, elképzeléseit bátran 

megvalósítja. 4  

Munkái korrektek, gyakran sematikusak, de jól elkészíti a feladatokat.  

Jól bánik a tanult technikákkal, eszközökkel.  

Alkalmaz önálló megoldásokat  

3  

Munkái tartalmaznak jó megoldásokat, de gyakran felszínesek. Időnként tanítói segítségre 

szorul, elbizonytalanodik, biztatást igényel. Figyelmét nem mindig köti le a feladat.   

A technikát 

megfelelően használja 2  

Munkáinak szintje életkori szintje alatt van.   

Nem szívesen működik együtt, gyakran szorul segítségre és 

bátorításra.  Munkavégzés előtt és közben is folyamatos 

biztatást, segítséget igényel. 1  

Egyelőre nem ábrázol szívesen, gyakran szorul segítségre és bátorításra.  

  

Testnevelés  

5  

Általános fizikai teherbíró képessége jó. Mozgáskoordinációja, labdaérzéke, 

egyensúlyérzéke és ritmusérzéke kiemelkedő. 4  

Általános fizikai teherbíró képessége jó. Az egészsége megőrzéséhez elegendő. 

Törekedjen arra, hogy ezt a szintet megtartsa, illetve fejlessze képességeit. 3  

Az egésznapi tevékenységtől még gyakran elfárad, nem tudja kipihenni magát, néha 

kimerültnek tűnik. Mozgáskoordinációja, ritmusérzéke kifogásolható.  

  

Angol  

5  

Könnyen megjegyzi a szavakat, kifejezéseket és fel is tudja idézni azokat. Az órákon 

aktívan részt vesz. A tanult mondókákat, dalokat segítség nélkül elmondja. 4  

Megjegyzi a szavakat, kifejezéseket és fel is tudja azokat idézni. A mondókákat, dalokat 

segítséggel elmondja. Jól bekapcsolódik az órai munkába. 3  
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A szavakat, kifejezéseket nehezen jegyzi meg. A mondókák és a dalok szövegét csak 

hiányosan tudja felidézni. Kevésbé kapcsolódik be az órai munkába. 2  

A szavakat, kifejezéseket nem tudja megjegyezni. A mondókák és a dalok szövegét 

segítséggel sem tudja felidézni. Az órai munkába nem vonható be.  

  

 

Technika és életvitel  

5  

Tájékozottsága kiemelkedő, munkája pontos, gondos. Eszközhasználata szakszerű, 

helyes. Sok önálló gondolata van. 4  

Tájékozottsága korának megfelelő, munkája, eszközhasználata megfelelő.  

3  

Tájékozottsága hiányos, eszközhasználatában többször segítségre van szüksége. 

Munkavégzése pontatlan, kevés ötlete van. 2  

Tájékozottsága elég kevés, eszközhasználatában bizonytalan állandó segítségre van szüksége, 

nem képes egyedül elvégezni a feladatot. Nincs önálló ötlete.  
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