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Mottó: "Az iskola dolga, 

 hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

 hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

 hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére 

 és az alkotás izgalmára, 

 hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 

 és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." 

      (Szent-Györgyi Albert) 

 

ISKOLÁNKRÓL 
 

- bevezető – 

Alapfeladatunk a tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E 

feladat megvalósítása érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola 

működik. 

 

Iskolánkban a nyolc évfolyamon nyolc osztály működik. Pedagógiai alapelvünk, hogy 

egyformán fontosnak tartjuk a jó képességű tanulóink képességfejlesztését és a gyenge 

képességű gyerekek felzárkóztatását. Iskolánkban jelenleg 120 körüli a létszám, akikkel 17 fő 

pedagógus foglalkozik. A viszonylag kis tanuló létszám megkönnyíti az értékátadás és az 

oktatás folyamatát is. Az iskolai oktatásnak a matematika, valamint a magyar nyelv és 

irodalom tantárgyakra kell alapozódnia. Ezen kívül természetesen minden tantárgy a 

tantervben meghatározott súllyal szerepel az iskola pedagógiai programjában. Tanáraink 

igyekeznek minél szélesebb körű tanórán kívüli szolgáltatást nyújtani tanulóinknak, mint pl. 

számítástechnika, sport, művészetek stb.  

 

Az iskola története: 

Mezőszentgyörgy Árpád-kori település. Pásztorok alapították, ezt az 1249-es káptalani 

határbejárás írásos dokumentuma tanúsítja. A XIII. sz. végén a faluban a prédikátorságra 

készülő ifjak tanítottak, akik Sárospatakról és Debrecenből érkeztek. Az egyházmegye 

határozata alapján az 1820-as évek végén Mezőszentgyörgy a környékbeli pedagógusok 

továbbképzési központja lett. Intézményünk őse hosszú ideig a református egyház 

népiskolájaként működött, majd 1948-tól állami iskola lett.  

1828-ban Mezőszentgyörgyön nyitották meg a Kerületi Könyvtárt, „az oskolamesterek 

tudományos előmenetelét segítendő”. 

1842-ben Mezőszentgyörgyön született Eötvös Károly író, ügyvéd, politikus. 1949-ben 

alakult meg a faluban az ország első népkönyvtára, amelyet róla neveztek el. Innen indult el 

1969-ben az Olvasó népért mozgalom. 1996-ban az iskola is felvette Eötvös Károly nevét.  

Az iskola több évszázados története arra kötelezi az iskola vezetését és tanítóit, hogy a nevelő 

és oktató munkában kiemelt figyelmet fordítsanak a lakóhely, a nemzet történetének és 

hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle 

világnézetű emberek cselekvő együttélésére, a másság elfogadására. 

 

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

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

megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló és tanulási 
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kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását, különös tekintettel a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulókra. Ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó 

képességű gyermekek fejlesztését is. 

 

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

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

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

célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő mezőszentgyörgyi polgároknak! 

Helyzetelemzés 

Az 1300 lakosú Mezőszentgyörgy község Fejér megye és a Mezőföld délnyugati részén 

Lepsény tőszomszédságában, azzal mintegy „összenőve” helyezkedik el, az enyingi 

kistérségben, 10 km-re a Balatontól. A település zsákfalu, helyben szinte semmi 

munkalehetőség nincs. A legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat, s nagyon sok család 

csupán szociális ellátásokból él. A keresőképes lakosság egy része Székesfehérváron 

dolgozik, de nagyon sok a munkanélküli, s közülük sokan már évek óta nem dolgoznak. Így 

sok család él hátrányos helyzetben. 

Az iskolánkban tanuló gyermekek 14%-a hátrányos helyzetű, s közülük 10 % halmozottan 

hátrányos helyzetű, 20%-a SNI tanuló, 30 %-a BTMN tanuló. 

Iskolánk ezért már 2004-ben elkészítette a képességkibontakoztató és integrációs programját.  

2005 óta minden évben sikeresen pályázunk az Útravaló Ösztöndíjprogramra.  

Minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy iskolánk személyi, tárgyi feltételeit 

fejlesszük, s ezért sok pályázatot írunk. 

2005-ben a HEFOP 2.1.5 pályázati kiírásra jelentkeztünk, amit sikerült megnyerni. A 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek kiegyenlítéséhez, iskolai 

sikerességéhez elengedhetetlen az új, hatékony módszertani eljárások, tanulásszervezési 

módok megismerése. A pályázat keretében a teljes tantestület elvégezte az Integrált 

Pedagógiai Rendszer, a Kooperatív oktatásszervezés és az Árnyalt szöveges értékelés 

továbbképzéseket. A pályázati forrásból korszerű tantermi felszereléseket (pl. mobilizálható 

tanulói asztalok) is sikerült beszerezni.  

2007 szeptemberében az alsó tagozaton bevezettük az iskolaotthonos oktatást. 

2008-ban a HEFOP 2.1.9 pályázat keretében iskolánkból 60 tanuló táborozott ingyenesen 

Kőszegen. 

2008-ban nyerte meg az Önkormányzat a KDOP pályázatot, amelynek eredményeképpen 

hatalmas fejlődésen ment keresztül az iskolánk.  

Megépült az iskola új szárnya, amelyben helyet kapott: 

• a tornaterem, öltözők, szertárak,  

• négy tanterem, 

• számítástechnika szaktanterem, 

• orvosi szoba. 

Így egy épületbe került az iskola, nincs többé széttagozódás. 

Az udvarra korszerű játszótér, illetve sportpálya készült. 

Az iskola teljes területe akadálymentesített lett. Nem csak a mozgáskorlátozottak, hanem a 

hallás-és látássérültek fogadására is készen állunk, a legújabb fejlesztések segítségével.  

2009-ben sikerült megnyerni a TÁMOP 3.1.4 pályázatát, a kompetenciaalapú oktatás 

bevezetésére. 

Ennek keretében pedagógusaink szövegértés-szövegalkotás, matematika, életpálya-építés, 

IKT, tevékenységközpontú oktatásszervezés, projektoktatás, változás menedzsment, SNI-s 

tanulók fejlesztése című továbbképzéseken vettek részt. 
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2008-ban a TIOP pályázatán is nyertünk, s megvalósult a következő eszközök beszerzése: 

• Négy interaktív tábla. 

• Négy projektor. 

• Öt notebook. 

• 20 számítógép. 

• Vezeték nélküli fülhallgató hallássérültek számára. 

• Diktafon. 

• Vezeték nélküli internet (WIFI) csomag. 

• Szervergép, szerverszoftver. 

• Szavazógép szett. 

 

2012-ben újra nyertünk a TIOP pályázaton, akkor 1 interaktív táblát, 1 projektort, 1 

notebookot kaptunk. 
 

A TÁMOP 3.1.4 C-14 pályázaton támogatást nyertünk a következő programokra: 

• Erdei iskola 

• Nyelvi tábor 

• Természetközeli sporttábor (1 hetes) 

• Alkalomszerű szabadtéri tevékenységek (4 alkalom) 

• 2 napos sporttábor 
 

A 2015-ös TIOP pályázaton 30 db tanulói tabletet és 15 notebookot nyertünk. 
 

2016-ban elnyertük az Ökoiskola címet. 
 

2017 óta részt veszünk az EFOP 3.1.7 „Esélyteremtés a köznevelésben” pályázatban, aminek 

célja az iskolai lemorzsolódás csökkentése. 

Tantestületünk elvégezte az ETIPE, Esélyteremtő intézményfejlesztési program és 

eszközrendszer képzést. 

 

2017-ben az EFOP 3.2.9  „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése az 

enyingi járásban” című pályázatban is részt veszünk. 
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N E V E L É S I  P R O G R A M 
 

Nevelési programunk háttere: 


➢ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről  

 

➢ 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról  

 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

 

➢ 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról  

 

➢ A kerettantervek  

 

 

➢ 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról  

 

➢ Alapító okirat 

 

1.1 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 
 

- iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása - 

 

• Jogszerű működés. 

• Partnerközpontúság. 

• Gyermekközpontúság. 

• Demokratizmus. 

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. 
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1. 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,  

• 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, 

tudatosan törekszünk az előítéletek csökkentésére, megszüntetésére. 

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

a rosszat, 

• törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció és viselkedés 

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. 

 

2. 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 községünk érdeklődő polgárai, 

• ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a községünkben található 

óvodával és közművelődési intézményekkel, 

• nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi 

hagyományaihoz híven – továbbra is képviseltesse magát a különféle 

községi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett helyi 

megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt vegyen. 

 

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

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

 

➢ humánus, 

➢ erkölcsös, 

➢ fegyelmezett, 

➢ művelt, 
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➢ kötelességtudó, 

➢ érdeklődő, nyitott, 

➢ kreatív, alkotó, 

➢ becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

➢ 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: 

o nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

o a természet, a környezet értékeit, 

o más népek értékeit, hagyományait, 

o 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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1.2 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.  

Célok, feladatok: 

 

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, erőfeszítés vállalása saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, 

szorgalom, kreativitás). Szorgalom, tudás, kitartó munka becsülete.  

4. Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és 

létrehozására. 

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

tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

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

7. 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. 

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

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

9. 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. 

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

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

tiszteletben tartása. 

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

egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a 

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

tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

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

elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra 

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

kapcsolódó folyamatos értékelés. 
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Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

A TÁMOP 3.1.4 program keretében bevezettük iskolánkban a kompetencia alapú oktatást a 

2009/2010. tanévtől. 

Ezzel kapcsolatos céljaink:  

A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 

megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. 

A kompetencia alapú oktatás elterjesztése. 

A kompetencia alapú oktatás megvalósításához illeszkedő módszertan széleskörű 

megismerése és megvalósítása. 

A nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztése. 

A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése. 

Az esélyegyenlőség érvényesítése. 

Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése. 

Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása. 

Egyéni fejlesztési tervek készítése. 

Digitális írástudat elterjesztése. 

 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

sikeresnek, ha az iskolánkból kikerülő tanuló: 

• rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

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

a későbbiekben megfeleljen,  

• szellemileg fogékony, érzelmileg gazdag, erkölcsös, 

• van akaratereje, fegyelmezettsége, képes a kudarcok leküzdésére, 

• rendelkezik a megújulás képességével, 

• határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően, 

• van reális képe önmagáról és a világról, 

• tud rövidebb és hosszabb távra tervezni, reális mérlegelés alapján dönteni, 

• használható, európai szintű tudással rendelkezik, 

• megfelel a munkaerő-piaci igényeknek, 

• alkalmassá válik az egész életen át való tanulásra, 

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

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

• képes a társadalmi munkamegosztásba később bekapcsolódni. 

Nevelő-oktató munkánk eszközei: 

Módszerek, szervezési módok, tanulásszervezési eljárások: 

a. Kooperatív tanulásszervezés: 

Fejleszti a problémamegfogalmazás, a problémamegoldás, az elemzés, a kutatás 

képességét a tanulóban. A tanulók motiváltak a közös cél elérésére, eközben fejlődnek 

kommunikációs képességeik, technikáik. 

b. Differenciált tanulásszervezés: 

Lehetővé teszik a tanuló személyi szükségleteinek, tudásának, képességeinek, 

érdeklődésének és érdekeltségének megfelelő fejlesztést. Alkalmazzuk a heterogén 
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összetételű csoportok együttes kezelésének módszereit. Törekszünk a folyamatos 

önművelés igényének kialakítására. 

c. Projekt: 

A projekt sajátos tanulási egység, melynek középpontjában egy probléma áll. A 

feladat nem egyszerűen a probléma megoldása, hanem a legfőbb összefüggések 

feltárása. A projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényli. 

Lényeges vonása, hogy az eltérő képességek egyenértékű szerephez jutnak a közösen 

választott feladat közös megoldásában. A projektmódszer átlép a hagyományos 

oktatáson, az iskola hagyományos időkeretein, falain. Életszerű problémákból indul és 

a résztvevők széleskörű tapasztalataira épül. 

d. Témahét: 

A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája. Az adott tárgykört a 

diákok öt tanítási napon, iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretben, 

változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével 

dolgozzák fel. A témahét időtartama alatt az egyes órákon a témával kapcsolatos 

ismereteket sajátítják el a gyermekek. Minden tantárgy egy tanóráját a programhoz 

köthető tananyaggal töltjük meg, melyet a tanmenetben is rögzítünk. pl. 

Fenntarthatósági témahét. 

 

e. Moduláris oktatás: 

A tananyag kisebb, egy-egy témakört feldolgozó részei a modulok, melyek az egyes 

tanórák anyagánál nagyobb, de a tananyag egészénél kisebb egységek. A modulok úgy 

épülnek fel, hogy ismeretanyaguk és gyakorlatsoraik teljes egészében lefedik a 

feldolgozandó tartalmat. Az így építkező tananyag felkínálja a tanórán kívüli 

tevékenységeket, az élet különböző területein hasznosítható alkalmazást, a közvetlen 

gyakorlati kipróbálást. 

f. Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: 

A magyar nyelvi és az irodalmi órák nem válnak külön egymástól, a követelmények 

és a tanórai tevékenységek együtt fogalmazódnak meg, illetve zajlanak. Az 

osztályozás is egy tantárgynak megfelelő: magában foglalja mind a magyar nyelvi, 

mind az irodalmi teljesítményeket. 

g. IKT (infokommunikációs technológia) alkalmazása: 

Az IKT körébe sorolható minden olyan számítógépes-informatikai eszköz, 

alkalmazás, szolgáltatás, amelynek a tanítási-tanulási folyamatba bevonásra, 

felhasználásra kerülnek.  

IKT alapú eszközök:  

• számítógép és alap perifériái 

• számítógéphez kapcsolható audiovizuális és/vagy multimédia eszközök 

(projektor, hangosítás, VHS, DVD, digitális fényképezőgép, kamera…) 
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• aktív tábla 

• szavazógépek 

• számítógéphez kapcsolt mérési, vezérlési-szabályozási eszközök 

 

IKT alapú módszerek: Olyan konstruktív pedagógián alapuló tanítási-tanulási módok, 

módszerek, amelyek lehetővé teszik, hogy az infokommunikációs technológia, mint 

eszköz és taneszköz kerüljön alkalmazásra a tanítás-tanulás folyamatában. 

IKT-val támogatott tanóra: Olyan tanítási óra, foglalkozás, amelyen az alkalmazott 

pedagógiai módszerek, tanítási-tanulási módok és taneszközök között az IKT-alapú 

eszközök, taneszközök és módszerek minimum 30%-ban alkalmazásra kerülnek. 

IKT-val támogatott tanórai mérés-értékelés: A tanórán alkalmazott diagnosztikus, 

fejlesztő és szummatív célú pedagógiai ellenőrzési, értékelési, mérési eljárások és 

feladatok IKT eszközök és szolgáltatások alkalmazásával, támogatásával történő 

megvalósítása, elősegítve ezzel a NAT célkitűzéseinek megfelelően az egyénre 

szabott tanulási követelmények érvényesülését, a differenciált tanulásszervezési 

eljárások elterjedését, valamint a hatékony és önálló tanulás kialakulását. Az IKT-val 

támogatott mérési, értékelési módszerek alkalmazása a tanár és tanuló számára 

azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé, támogatja a tanulók egyéni 

tanulási stratégiájának kialakítását, illetve elősegíti a tanulók aktivitásának optimális 

kibontakozását, a digitális kultúra elterjesztését. 

 

A nevelő-oktató munka sajátos céljai: 

1-2. évfolyam: 

▪ A kisgyermek természetes érdeklődésének és nyitottságának megőrzése, orientálása és 

továbbfejlesztése. 

▪ A személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megteremtése. 

▪ A jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

▪ A kisgyermek fokozott játék- és mozgásigényének kielégítése. 

▪ A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése. 

▪ A társakkal végzett közös tevékenységek élményének és örömének megerősítése. 

▪ A társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások és 

képességek kialakítása és gyakoroltatása. 

▪ A tanulás, az elsajátítás élményének és örömének megismertetése. 

▪ Az egészséges élet értékének felismertetése és tudatosítása a tanulókban. 

▪ A tanulók ösztönzése saját környezetük megismerésére és megértésére. 

▪ A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges 

koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok tudatosítása és fejlesztése. 

▪ Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az 

ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladatmegoldáshoz. 

3-4. évfolyam: 

▪ Az önismeret fejlesztése az önmagára vonatkozó ismeretek és tapasztalatok 

gyarapításával és megbeszélésével. 

▪ A mozgás, a rendszeres testedzés, a sportjátékok iránti kedv felkeltése és 

megerősítése. 

▪ A megismerés, a megértés, a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság megőrzése, 

továbbfejlesztése. 
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▪ Az érdeklődés felkeltése tágabb környezetünk megismerése és megértése iránt. 

▪ Az önálló tanuláshoz szükséges motívumok kialakítása és megerősítése. 

▪ A szóbeli és írásbeli nyelvhasználathoz szükséges alapkészségek fejlesztése, 

gyakoroltatása. 

▪ A mindennapi életvitellel összefüggő gyakorlatias ismeretek nyújtása. 

▪ Az egészséges életmód mindennapi feltételeinek és összetevőinek megismertetése. 

▪ A tanuláshoz, a közös játékhoz és a feladatokban való részvételhez szükséges 

koncentráció képességek és akarati tulajdonságok fejlesztése. 

▪ Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az 

ismeretszerzéshez, a feladatmegoldáshoz. 

5-6. évfolyam: 

▪ Az önértékelés képességének kialakítása és fejlesztése. 

▪ A tanulókban meglévő együttműködő- és segítőkészség értékének tudatosítása és 

fejlesztése. 

▪ Az egészséges életmóddal összefüggő pozitív beállítódások, magatartások és szokások 

megerősítése. 

▪ A környezettel való harmonikus és konstruktív kapcsolathoz szükséges ismeretek, 

képességek és készségek kialakítása és fejlesztése. 

▪ A megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének tudatosítása. 

▪ Az értelmes tanulás feltételének megteremtése az érzékelés útján szerzett tapasztalatok 

gyűjtésével, rendszerezésével, sokoldalú értelmezésével. 

▪ A kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztése. 

▪ Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátítása, gyakoroltatása. 

▪ A problémamegoldó gondolkodás és a döntésképesség megalapozása. 

▪ A kreativitás fejlesztése. 

▪ Az önálló tanulás és az önműveléshez szükséges ismeretek és képességek 

megalapozása. 

▪ Az idegen nyelv ismeretének mindennapi életben történő felhasználási lehetőségeinek 

megismertetése. 

▪ A közösségek demokratikus működésének megértését elősegítő alapelvek 

megismertetése. 

▪ Az európai és nemzeti azonosságtudat erősítése, ápolása. 

▪ Más népek és kultúrák megismerése iránti igény és beállítódás kialakítása. 

▪ Akarati tulajdonságok fejlesztése. 

7-8. évfolyam: 

▪ A már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó 

tanulás és fejlődés megalapozása. 

▪ Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése. 

▪ A szociális képességek fejlesztése, az érzelmi intelligencia mélyítése és gazdagítása. 

▪ Az egyéni és a közérdek, a többség és a kisebbség fogalmának tisztázása a környezeti, 

társadalmi és kulturális konfliktusok megbeszélése kapcsán. 

▪ Vizuális képességek fejlesztése. 

▪ A kulcsfogalmak tartalmának folyamatos gazdagítása és mélyítése. 

▪ A véleményformálás, a vélemények, érvek kifejtéséhez, értelmezéséhez, 

megvédéséhez szükséges képességek kialakítása. 

▪ A kritikai gondolkodás megalapozása és fejlesztése. 

▪ Pályaválasztás, pályaorientáció. 
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▪ Az önálló, felnőtt élettel kapcsolatos helyes döntések megalapozása. 

▪ A tanulók felkészítése a családi életre. 

▪ Az emberiség előtt álló globális problémák megismerése. 

▪ Az idegen nyelvű kommunikáció fejlesztése. 

▪ Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerése. 

▪ Az önálló és kritikus attitűd kialakításának megkezdése a médiákkal kapcsolatban. 

▪ Az információs technológia adta lehetőségek felhasználása a tanítás-tanulás 

folyamatában. 

▪ Életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtése az önkifejezéshez, az 

ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladatmegoldáshoz. 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

A NAT a közoktatás tartalmát műveltségi területek szerint határozza meg.  

A NAT kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Összekötik a 

műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait. 

Ezek a feladatok a következők: 

❖ Az erkölcsi nevelés. 

❖ Nemzeti öntudat, hazafias nevelés. 

❖ Állampolgárságra, demokráciára nevelés. 

❖ Önismeret és társas kultúra fejlesztése. 

❖ A családi életre nevelés. 

❖ Testi és lelki egészségre nevelés. 

❖ Felelősségvállalás másokért, önkéntesség. 

❖ Fenntarthatóság, környezettudatosság. 

❖ Pályaorientáció. 

❖ Gazdasági és pénzügyi nevelés. 

❖ Médiatudatosságra nevelés. 

❖ A tanulás tanítása. 

 

1.3 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL 

KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 
 

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

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. A személyiség 

komplex fejlesztése magában foglalja az értelem kiművelése mellett a gyermek önmagához, a 

különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését is.  

Az iskola összetett, bonyolult hatásrendszerében az egyes tevékenységformák 

személyiségfejlesztő hatása csak fokozatosan, több éves munka eredményeként érvényesül. 

A személyiségfejlesztés főbb területei: 

➢ A tanulók érzelmi, akarati személyiségjegyeinek gazdagítása, önismeretük fejlesztése. 

➢ A tanulók műveltségének, világszemléletének, világképének formálása. 

➢ A tanulók életvitelével kapcsolatos személyiségfejlesztési feladatok. 

➢ A magatartás-, viselkedéskultúra alakítása. 

➢ Az intézményi elvárásoknak megfelelő személyiség formálása. 

 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos kiemelt feladataink: 

 

1. A tanulók megismerése.  
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2. A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása. 

 

3. A tanulók értelmi nevelése. 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének 

kialakítása. 

A tanulás iránti motiváció fejlesztése, a megismerési vágy, alkotásvágy, 

teljesítményvágy, kíváncsiság, érdeklődés, felfedezési vágy, önfejlesztési igény, 

kötelességtudat kialakítása, fejlesztése fenntartása. Az ismeret, tudás, attitűd megfelelő 

arányának kialakítása. 

Komplex fejlesztés megvalósítása, oktatás és nevelés egységes feladatellátása. Az 

érdeklődés pozitív élményekkel történő felkeltése, a kielégítését szolgáló, örömet adó 

aktivitás lehetőségének biztosítása a kompetencia alapú oktatáshoz tartozó 

tevékenységrendszer bevezetésével. Olyan tanulásirányítási módok bevezetése, amelyben 

minden gyermek megtalálja a kedvére való elfoglaltságot, felhasználva az egyes 

tantárgyakban rejlő lehetőségeket. Életkornak megfelelő képességek fejlesztése 

(felismerés, összehasonlítás, kiemelés, megfigyelés, írás, értő olvasás, beszédértés, 

tapasztalás, problémamegoldás, gondolkodás, viszonyítás, általánosítás, osztályozás, 

bizonyítás). 

 

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

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált, 

intelligens, tisztelettudó magatartás és kommunikáció elsajátítása, megkövetelése a 

tanulóktól: 

o az intézményen belül egymással, tanáraikkal s az intézmény minden dolgozójával, az 

intézménybe érkező vendégekkel, 

o az intézményen kívül, nyilvános helyeken.  

5. Szociális kompetencia fejlesztése. 

Feladata: Ahhoz, hogy a gyerekek kapcsolataikat alakítani tudják, képesek legyenek 

beilleszkedni a különböző szűkebb vagy tágabb közösségekbe, s ezekben megtalálják 

helyüket, a szociális képességeiket, motívumaikat kell fejleszteni. Ki kell alakítani, 

fejleszteni a szociális hajlamok (kötődés, csoportképzés, birtoklás, párképzés) szokásait. 

Konfliktuskezelés, vitakészség formálása. Meggyőződés, előítéletek legyőzése. Segítés, 

együttműködés, versengés, siker és kudarcfeldolgozás, alkalmazkodás kialakítása. 

 

6. 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. 

Kiegyensúlyozott, empatikus, toleráns egyéniség kialakítása. 

 

7. Játékszeretet fejlesztése. 

Feladata: Újabb és újabb fejlesztőjátékok megismerése, megtanulása, a játék, a 

játékosság, a szimuláció gazdag eszköztára segítségével támogatja az informális tanulás 

lehetőségeinek kihasználását. 
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8. A tanulók akarati nevelése. 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó 

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

elkötelezettség kialakítása. A tanulók ismerjék pozitív tulajdonságaikat, tudják mire 

képesek. Legyenek kreatívak, rendelkezzenek használható tudással, az önképzés, az 

élethosszig tartó tanulás igényével. Önmegismerő, önértékelő, önfejlesztő képesség 

kialakítása. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. A tanulók munkára nevelése. 

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

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

Fontos az alkotó munka, ezért úgy kell kialakítani az oktatás-nevelés folyamatát, hogy az 

alkotó jellegű feladatok rendszeressé kell válniuk. Ezen belül nagy hangsúlyt fektetünk a 

csoport- és a páros munkaformákra. 

 

12. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. A nevelési alapértékek között első 

helyen az élet és az egészség védelme áll. 

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. Az egészséges életmódra való nevelés hatékony módszere a megelőzés. Az 

egészséges életmódhoz hozzátartozik a pozitív életszemlélet, pozitív beállítottság is. 

Drogprevenció, egészségkárosító szokások elkerülése, tudatos egészségvédő viselkedés 

kialakítása. 

A személyiségfejlesztés megvalósulásának tevékenységei, színterei: 

✓ Alapvető szabályok megtanulása, alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, kulturált 

étkezés, udvariasság, segítőkészség. 

✓ Csoporttörvények kialakítása, csoportszokások, hagyományok ápolása. 

✓ Tanulmányi munka. 

✓ Értékelési rend, jutalmazás, büntetés. 

✓ Manuális foglalkozások, kézműves tevékenységek. 

✓ Szituációs és drámajátékok. 

✓ Népi játékok, népszokások felelevenítése. 

✓ Iskolán kívüli programok. 

✓ Játékfoglalkozások, sportvetélkedők. 

✓ Versenyek. 

✓ Iskolai, községi ünnepségek, megemlékezések. 
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1.4 AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK 

Magyarország népegészségügyi helyzetének legfontosabb problémái közismertek: 

- A férfiak és a nők születéskor várható életkora jelentősen elmarad az Európai Unió 

átlagától 

- Az egészségben leélhető életévek száma évtizeddel rövidebb, mint az Európai 

Unióban 

- A 18 éven felüli férfiak 40%-a, nők 30%-a dohányzik és ezért Magyarország vezető 

helyet foglal el a tüdődaganatos halálozás rangsorában és rendkívül rossz a szív-

érrendszeri halálozás helyzete is.  

- Ehhez hozzájárul az is, hogy a felnőtt lakosság 30%-a elhízott, túlsúlyos és kevesebb, 

mint 20%-a sportol rendszeresen. 

- Az utóbbi években megnőtt a szexuális úton terjedő fertőző betegségek (pl. 

HIV/AIDS) terjedési sebessége. 

Mindezen tünetek kialakulása már óvodás korban megkezdődik, de 6 -18 éves korban 

gyorsulnak fel, ezért az általános iskolában védekezni kell ellenük. 

Ennek eszközei a korosztály képességeinek és sajátosságainak megfelelő szinten végzett 

fejlesztés, nevelés, melynek legfontosabb céljai a következők: 

- az egészséges életmód választását megkönnyítő környezet kialakítása; 

- informálás az egészséges életmódról; 

- a passzív és aktív dohányzás elleni fellépés bátorságának kialakítása; 

- az energia bevitel és felhasználás egyensúlyának kialakítása; 

- a közétkeztetéssel egyeztetve a helyes táplálkozás megismertetése, bevezetése; 

- a mozgás örömének megismertetése és ezen keresztül a rendszeres mozgás szokássá 

tétele; 

- a felelősségteljes szexuális viselkedés elsajátítása; 

- a mértékletesség, mint egyik legfontosabb egészségvédelmi alapelv megismertetése, 

gyakorlása. 

A célok csak rendszeres, kitartó munkával és személyes példamutatással érhetők el. 

Hatásuknak a mindennapokban, az egyes tanórákon is érvényesülniük kell, hiszen csak a 

kellően tartós behatástól várható a kívánt hatás elérése. 

 Fenti célok elérésében a megyei és a járási Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek szakmai 

segítségét igénybe vesszük, akik kipróbált, konkrét programokkal tudják támogatni a 

pedagógusok nagy felelősséggel járó, szó szerint jövőnk alapját jelentő munkáját. 

 

1.4.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

- az általános célokra vonatkozó érték és szokásrendszer értelmi, érzelmi és erkölcsi 

megalapozása 

- helyes táplálkozás kialakítása 

- stressz kezelés módszereinek alkalmazása 

- konfliktusok helyes kezelésének elsajátítása 

- lelki egyensúly megóvása 
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- társas viselkedések szabályozása 

- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

- a mozgás szerepe az életünkben, a helyes testtartás 

- a fertőző betegségek kialakulása, megelőzésük, az egészségügy eredményei 

- a balesetek megelőzése, balesetvédelem 

- testi higiénia fontossága 

- a család szerepe, a gyerek helye a családban 

- a barátság, szerelem, párkapcsolatok, szexualitás 

- szenvedélybetegségek kialakulása, elkerülésük 

- a helyes napirend, a szabadidő hasznos eltöltése 

- fogyasztás helyett életminőség 

- tanulás, játék, a gyermekek örömélményekhez juttatása 

- elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

- az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

- fenntarthatóságra nevelés 

- a környezetetika hatékony fejlesztése 

- a helyi és globális problémák, az egészség és a környezet összefüggéseinek 

megláttatása 

- fogyasztás – környezetkárosítás 

- a fogyasztóvédelmi előírások megismertetése 

Az egészségfejlesztés színterei az iskolában 

Hagyományos tanórai foglalkozások 

Őszi sportnap, gyermeknap 

Sportköri foglalkozások, helyi versenyek 

Osztályfőnökök által szervezett kerékpár és gyalogtúrák 

Állatkertek, arborétumok, múzeumok látogatása 

Osztálykirándulások 

Ökoiskolai programok 

Erdei iskola 

Táborok 

Védőnő által szervezett programok 

 

1.4.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

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. 

 

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

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében 

• az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal. 

• tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

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

foglalkozó továbbképzésen. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

• a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi 

ismeretek: 

 

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. 

 

1.5. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 

Az iskola közvetíti mindazokat az értékeket és követelményeket, melyeket a tanulók az iskola 

közösségében elsajátítanak, s felnőttként társadalmi gyakorlatként alkalmazni tudnak. 
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Hozzásegíti a tanulókat a demokratikus joggyakorlás elsajátításához és az iskolában szerzett 

tapasztalatok későbbi hasznosításához. A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és 

a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. A személyiségfejlesztés és a 

közösségfejlesztés szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen személyiségfejlesztés nélkül 

elképzelhetetlen a közösségfejlesztés. 

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 

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. 

6. Szociális kompetencia fejlesztése. 

Feladata: empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, 

alkalmazkodóképesség stb. kialakítása, fejlesztése. 

SNI-s tanulók beilleszkedésének segítése, és a másság elfogadása a tanulói 

közösségben. 
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A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI 

RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK 

 

1.5.1 A tanítási órán megvalósítható fejlesztési feladatok 

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 (kooperatív, projekt, témahét stb.), 

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. 

 

1.5.2. Tanítási órán kívüli foglalkozások fejlesztési 

feladatai 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli 

tevékenységek segítik: 

 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

• Fontos feladat az iskola névadójának, Eötvös Károly emlékének ápolása. Ezt 

szolgálja az évenkénti megemlékezés áprilisban a névadó születésnapjáról és 

haláláról, a különféle iskolai és körzeti szintű versenyek rendezése. 

• Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 

alkalmakkor:  

Nemzeti Ünnepek: március 15. október 23. 

Iskolai ünnepek: tanévnyitó, Eötvös Károly Nap, tanévzáró, ballagás. 

Egyéb ünnepek: október 6-a, advent, karácsony, Föld napja, anyák napja, 

gyermeknap. 

b) Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a 

tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában 

diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 3-8. 

osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 
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c) Egész napos iskolai oktatás: A szülők igényeinek megfelelően iskolaotthonos 

oktatási formát vezettünk be az általános iskola 1.-4. évfolyamán. 2013. 

szeptemberétől felmenő rendszerben egész napos iskolai oktatást vezettünk be. 

Ez a nevelési forma megoldást nyújthat az óvoda és az iskola közötti átmenet 

problémáinak enyhítésére.  

Napjainkban az iskolába lépő hatéves kisgyermekek fejlettsége közötti különbség 

nagy (ami az évek során tovább nő), emiatt a tanulók nem terhelhetők egyformán. 

Vannak, akik nagyobb teherbírásúak, akik megfelelően "felkészültek" az iskolai 

elvárásokra. De vannak olyan kisgyermekek is, akik fáradékonyabbak, izgágábbak, 

vagy valamilyen területen lassabban fejlődnek, mint társaik.  

Úgy gondoljuk, hogy a gyerekek eltérő képessége, gondolkodásának vagy 

fizikumának fejlettsége nem lehet akadálya a sikerélmény megszerzésének. Hiszen 

minket, felnőtteket is ez serkent, motivál életünk során.  

Ezért feladatunk, hogy a meglévő értékeket erősítsük a tanulókban. A közösség 

számára fontos az, amire képesek, amit már tudnak!  

A gyengébb képességű, bátortalanabb vagy nehezen motiválható gyerekeket is 

meggyőzzük arról, hogy ők is értékesek, fontos tagjai a közösségnek, általuk is 

színesedik, gazdagodik a csoport! Reméljük, hogy ezáltal tanulóink elfogadóbbak 

lesznek egymással, önbizalmuk erősödik, céltudatosabbakká válnak, és talán kevesebb 

lesz a depresszióra vagy éppen az erőszakos viselkedésre hajlamos kisgyerek 

közöttük.  

Olyan változatos programokat igyekszünk tervezni, melyekben a közösség minden 

tanulója részt vehet saját képességei és tudása szerint, jól érezheti magát, és 

természetesen e foglalkozásaink biztosítják nevelői és oktatói célkitűzéseink 

megvalósulását is.  

Így nagyobb tekintettel lehetünk az eltérő érettségi szintű és teherbírású kisgyermekek 

igényeire. Az egész napos órabeosztás lehetővé teszi az egyenletesebb terhelést. A 

főtantárgyakat délelőtti és délutáni tanítási keretben oktatjuk, de lehetőségünk van az 

órakeretek rugalmas alkalmazására. A kis elsősöknek a 30-35 perces órák nem 

megterhelők, a köztük lévő mozgásos játékok, az udvari levegőzés biztosítják a 

szükséges felfrissülést. A sokféle szabadidős tevékenység, a változatos foglalkoztatási 

formák során a gyerekek kiegyensúlyozottan fejlődhetnek, képességeik, készségeik 

sokrétűen gazdagodik. A játékfoglalkozások, a csoportos együttműködések 

eredményeként egyre jobban megismerik egymás értékeit (és a sajátjukat is), 

megtanulják a legfontosabb együttműködési szabályokat, a koruktól elvárható 

felelősséget. 

Mik az előnyei ennek az oktatási formának? 

❖ Az óvodai életrend szerves folytatásává válik. 

❖ A napi időbeosztás jobban megfelel a tanulók életkori sajátosságainak. Délelőtt három 

délután folyamán egy - két tanítási órát tartanánk, s közötte a szabadidő eltöltésének 

számtalan lehetősége biztosított a gyerekeknek. Természetesen a feladatok közé 
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tartozik a házi feladat elkészítése, délelőtt és délután. Ezen kívül ebéd, játék, olvasás, 

bábozás, sportfoglalkozás, különböző szakkörökön való részvétel is tartozhat a 

programok közé. A tevékenységek megválasztása mindig a szülői igények, és 

lehetőségek függvényében valósulhatna meg.  

❖ A nap folyamán, mivel a tanítás és a szabadidő váltja egymást, egyenletesebb a 

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

élmények meghallgatására, a játék közbeni megfigyelésre, különböző nevelési 

helyzetek elemzésére.  

❖ A tanítók között a felelősség-megosztás kiegyensúlyozottabb, hiszen mindkét 

pedagógus tanít és "napközizik" is. 

❖ A házi feladatot az adott tantárgyból a tárgyat tanító pedagógus végezteti, ami nagyon 

sok előnnyel jár, hiszen a tanító azonnal visszajelzést kap az elsajátítás mértékéről, az 

esetleges hibákról, és ezek alapján azonnal korrigálhat. 

❖ Mindkét tanító látja a gyermeket az irányított és az önálló tanulás folyamatában, 

megfigyelheti szabadidőben a társai között, látja a különböző szabadidős 

foglalkozásokon, így a nevelés is lényegesen hatékonyabb lehet. 

❖ Reggel, a tanítás megkezdése előtt, lehetősége van beszélgetésre, a hírek 

meghallgatására, a napi gondok felvetésére. Ez azért is fontos, mert a ki nem beszélt 

problémák gátolják a tanulót figyelmének összpontosításában. 

❖ Az iskolaotthonos oktatás esetén nem szorít annyira az idő, mint a hagyományos 

oktatási formában, így megvan a beszélgető körök szervezésének a feltétele. 

❖ A gyermek hét közben nem viszi haza a táskáját(aki akarja hazaviheti), ami főleg az 

első, második osztályban - a táska súlyát tekintve igencsak kedvező. 

d) Tanulószoba. A szülők igényeinek megfelelően a törvényben leírtaknak megfelelően 

működtetjük. 

e) Diákétkeztetés. A tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) 

részesülhetnek. A rászoruló tanulók térítésmentesen, vagy kedvezményesen vehetik 

igénybe az étkezést.   

 

f) 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 1-8. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órákat szervezünk. 

• A 7.-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 magyar nyelv és matematika tantárgyakból.  

• 6. és 8. osztályban matematikából és magyarból kompetencia felkészítőt tartunk a 

sikeres kompetenciamérés érdekében. 

• További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő 

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

iskola nevelőtestülete dönt. 

 

g) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai 

sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi 
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testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és 

iskolán kívüli sportversenyekre. 

 

h) 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 olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

 

i) Versenyek, vetélkedő, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

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

iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán 

kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők 

megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők 

szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 

j) Tanulmányi kirándulások. 

 

• Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a 

nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számra évente egy alkalommal 

tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Év végén az a 

tanuló, aki jó tanulmányi eredményt tanúsít, legalább 100 ötös érdemjegyet 

gyűjt, vagy szöveges értékelés esetén a munkaközösség-vezető javasolja, 

továbbá a helyi versenyek első, a területi versenyek 1-3. helyezettjei 

jutalomkiránduláson vehetnek részt, 

  

 Évente egyszer a Föld napja alkalmából is szervezünk tanulmányi kirándulást, 

mely szintén tanítási napon történik és a tanulók környezeti nevelését szolgálja. 

 Amennyiben mód és lehetőség van rá és a Határtalanul program keretében a 7. 

osztályosokkal nyertes pályázaton tudunk részt venni, úgy minden tanévben 1 

alkalommal ismerkedünk a határon túli magyarlakta területekkel és az ott élő 

emberekkel, diákokkal. 

 

 

k) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon 

tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is 

jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

l) Szabadidős foglalkozások. A szabadidős tevékenységek olyan örömöt adó 

munkaformák köré szervezett foglalkozások, amelyek kötődnek a tanulók személyes 

életéhez, társadalmi és egyéni problémáihoz, és hatása nemcsak a csoporton belül 

érvényesül, hanem kihat az iskola más területeire is. A tevékenységeket élményre 

épülő, problémamegoldást fejlesztő módszerekre kell építeni. Ezek a foglakozások a 

közösségfejlesztés kötetlenebb tevékenységi formái, és a közösen átélt érzelemmel teli 

élmények a közösségfejlesztés kiváló területei. A szabadidő hasznos és kulturált 

eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő 
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igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős 

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

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, vetélkedők stb.). 

 

Feladata:  

 Jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, csoporttal, szülőkkel, az esetleges 

külső segítőkkel. 

 Olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem 

tevékenységük által elérhetővé és élővé teszik kulturális örökségünket. 

 Csoporton belüli kapcsolatok erősítése. 

 A csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az 

önfegyelem fejlesztése, a társak és a foglalkozásvezetők elfogadása, az 

együttműködés megalapozása, fejlesztése. 

 Olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok 

pozitív irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére, 

valamint hatással vannak a pozitív szemléletű életmód kialakítására. 

 Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére. 

 Átgondolt játéktervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa, 

hogy a különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, 

erősítsék a közösséghez való tartozás érzését. 

 Ismertesse meg a tanulókkal a társas együttlét alapvető szabályait, amelyek a 

közösségben való harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlenek. 

 A sokoldalú és változatos foglalkozások járuljanak hozzá a közösségi 

magatartás elősegítéséhez. 

 A kirándulások, túrák, táborok mélyítsék el a természet iránti tiszteletet és a 

környezet iránti felelősség érzését. 

 A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. 

 

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

látogatható iskolai könyvtár segíti. 

 

n) 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. 

 

 

o) Erdei iskola. A 6. osztályosok számára 3 napos erdei iskolát szervezünk tavasszal, a 

2010-11. tanévtől. Ennek a szülők felé anyagi vonzata nincs, a gyerekek a tanulmányi 

kötelezettségeiket ezen formában teljesítik. 

 

p) Kulturális tevékenységek.  

Minden évben megrendezzük a Farsangot.  

Színházlátogatás: Ha a környező nagyvárosok színházaiban találunk diákjaink számára 

megfelelő előadást. A színházlátogatás önkéntes. 

Kulturális délután: Az osztályok műsorral (színdarabok, tánc, vers, zene, próza stb.) 

készülnek, s ezt mutatjuk be a szülőknek, vendégeknek.  

 

Gólyanap 
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Az 1. osztályosok részére augusztus utolsó hetében gólyanapot tartunk, ahol 

ismerkednek a tanítóikkal, egymással, az iskola épületével. 

 
 

1.6 A PEDAGÓGUSOK HELYI FELADATAI, AZ 

OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 
 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

 

 A tanítási órákra való felkészülés. 

 A tanulók dolgozatainak javítása. 

 A tanulók munkájának rendszeres értékelése. 

 A megtartott órák dokumentálása. 

 Vizsgák lebonyolítása. 

 Dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása, értékelése. 

 Kísérletek összeállítása. 

 Tanulmányi versenyek lebonyolítása. 

 Tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok. 

 Felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken. 

 Iskolai kulturális és sportprogramok szervezése. 

 Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása. 

 Gyermek, és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. 

 Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása. 

 Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. 

 Részvétel a munkaközösségi értekezleteken. 

 Részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken. 

 A tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor. 

 Tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek, rendezvények megszervezése. 

 Iskolai ünnepségeken, rendezvényeken való részvétel. 

 Tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés. 

 Iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés. 

 Szertárrendezés, szakleltárak és szaktantermek rendben tartása. 

 Osztálytermek rendben tartása, dekorációkészítés. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe 

véve. 

1. A főbb tevékenységek összefoglalása 

 

• feladatairól és hatásköréről irányadóak az SzMSz megfelelő fejezetében leírtak, 

• feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása, 

• javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési, 

stb. feladataira, 

• a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek alapján 

szervezi meg, 
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• részt vesz a munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,  

• kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: napló, anyakönyv, bizonyítványok, 

stb. 

• vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 

• előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a 

kirándulási tervet, 

• felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek, stb. 

rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

• kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az 

osztály diákönkormányzati vezetőségével, 

• biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi 

rendes diákközgyűlésen való részvételét, 

• folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, 

• a konferenciát megelőzően legalább 1 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás és 

szorgalom jegyére, 

• előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és 

tanulókkal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, 

• minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az 

évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira, 

• folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására, 

• folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását. 

• a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, 

az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

 

2. Ellenőrzési kötelezettségei 

 

• havonta ellenőrzi a napló osztályozó részének állapotát, az osztályzatokat érintő 

hiányosságokat jelzi az igazgatóhelyettesnek, 

• figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja a 

hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,  

• a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén 

elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket, 

• az ellenőrzőbe írott üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló 

tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén 

• az SZMSZ előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, ha a 

tanuló bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén, 

• a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, 

valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló 

kárára. 

 

3. Különleges felelőssége 

 

• felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

• bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat, 

• maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, 

• bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat, 

• a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy az 

igazgatónak. 
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1.7 A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ 

TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉG 

1.7.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő 

tevékenységek 

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

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

több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni. 

A tehetség jellemzői: átlagosnál magasabb intelligencia, magas fokú kreativitás, a 

következtetés képessége, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, kíváncsiság, érdeklődés, 

előítéletektől való mentesség, bizonytalanság tolerálása, becsvágy, kockázatvállalás, 

divergens gondolkodás, folyamatos kommunikáció. 

A tehetség kibontakozását serkenti: 

Megfelelő iskolai légkör megteremtése, motiváció, a tanárok ösztönző attitűdje, a 

bizalom, a játékosság, a megfelelő szervezeti struktúra.  

Gátló tényezők: 

Érdektelenség, a kreativitás lebecsülése, a túlzott fegyelem, a teljesítménykényszer. 

Az adott területen kiemelten tehetséges tanulók felkutatása elsősorban a szaktanár feladata 

és felelőssége. Az ilyen tanulók további sorsának tudatos irányítását és képességeik 

fejlesztését az osztályban tanító tanárok közösen végzik. 

Mivel a tehetség felismerésében és további sorsának alakulásában a szülői háznak is nagy 

szerepe van, a nevelőtestület e tekintetben is a szülők aktív közreműködésére számít. 

A tehetséggondozás színterei, módszerei: 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

• csoportbontás; 

• újszerű tanulásszervezési eljárások: kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, 

tevékenységközpontú oktatás, differenciálás; 

• a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása; 

• a tehetséggondozó foglalkozások; 

• az iskolai sportkör; 

• a szakkörök; 

• művészeti tevékenységek; 

• kézműves foglalkozások; 

• versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); 

• a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

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

csoportos használata; 

• a továbbtanulás segítése. 
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1.7.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók 

felzárkóztatásának segítése 

A súlyos tanulási zavarok hátterében részképesség zavarok, kóros hyperkinetikus vagy 

kóros aktivitászavar, vagy figyelemzavar, az iskolai teljesítmények eléréséhez szükséges 

pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége vagy ezek halmozott előfordulása áll. 

A részképesség zavarok tüneteit mutató tanulók általános jellemzője a számukra nehéz 

iskolai feladatok iránti feltűnő közömbösség, érdektelenség, amely a nehézségek 

következtében fokozatosan elmélyül, és a tanulással kapcsolatos tevékenységek 

elutasításában fejeződik ki. 

A fejlesztés elvei, céljai, feladatai: 

 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

• kompetencia alapú oktatás; 

• korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása: differenciálás, kooperatív technikák, 

tevékenységközpontú oktatás, projektmódszer; Ayres-fejlesztőmódszer; 

• személyes, közvetlen kapcsolat, barátságos, megnyugtató nevelői magatartás, törődés, 

odafigyelés, hogy a gyermek ne érezze magát feleslegesnek, értéktelennek; 

• állandó motiváció; 

• a tanulási folyamatban a legkisebb lépésekben való haladás; 

• hosszabb gyakorlási, bevésési idő biztosítása; 

• állandó, visszatérő, változatos jellegű gyakoroltatás; 

• játékos tevékenységek; 

• reális önismeret, önértékelés alakítása, fejlesztése; 

• diagnosztizálás: időben felismerni, kiszűrni ezeket a tanulókat; 

• szülő értesítése, tanácsadás a gyermek felzárkóztatásával kapcsolatban; 

• képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés; 

• a nem szakrendszerű oktatás, amelyet a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően 

működtetünk; 

• az egész napos iskola; 

• a tanulószoba; 

• az egyéni foglalkozások, fejlesztések; 

• a felzárkóztató foglalkozások; 

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

csoportos használata; 

• a továbbtanulás irányítása, segítése. 

 

1.7.3. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését 

szolgáló tevékenységek: 

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

szolgálattal; 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

• a felzárkóztató órák; 

• az egész napos iskola; 
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• a tanulószoba; 

• a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

• a családlátogatások; 

• a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

• esélyegyenlőség biztosítása; 

• fejlesztő értékelés alkalmazása; 

• alapozó időszak elnyújtása; 

• tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközökkel; 

• sokszínű tevékenységi formák alkalmazása: differenciált tanulásszervezés, kooperatív 

technikák, projektmódszer, tevékenységközpontú pedagógiák, individuális tanulás 

előtérbe helyezése. 

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, 

az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi tantervének, 

a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, 

a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 

a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, 

speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök, 

képességfejlesztő játékok, eszközök, 

számítógépek fejlesztő programokkal. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatellátás 

fejlesztése során a következő célokat tervezzük egyidejűleg érvényre juttatni: 

• A sajátos nevelési igényű tanulók számára annak biztosítása, hogy a különleges 

gondozást a fejlesztésükhöz optimális feltételeket biztosító oktatási formában 

vehessék igénybe. 

• Nevelési igényükhöz legmegfelelőbb nevelési-oktatási forma biztosítása 

azoknak a nem fogyatékos gyermekeknek, tanulóknak, akiknek az esélyt 

teremtő nevelésbe, oktatásba való bekapcsolódása beilleszkedési, magatartási, 

tanulási nehézségük vagy szociális helyzetük miatt indokolt. 

A beilleszkedési problémák, magatartási rendellenességek esetén preventív és korrektív 

feladatokat kell ellátnunk. Ehhez nélkülözhetetlen a tanulók alapos ismerete (családi háttér, 

személyes élettörténet, releváns személyek az életében, társas kapcsolatai). A gyermek 

magatartásának megnyilvánulásait nem egyszerűen „zavaró körülménynek” tekintjük, 

hanem jelzésként, tünetként értékeljük.  

A tennivalóink a beilleszkedési, magatartási nehézségek esetén a következők: 
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1. A tünetek, megnyilvánulási formák gondos tanulmányozása. (Mikor, milyen körülmények 

között, milyen formában tapasztalható a magatartási probléma?) 

2. Az okok keresése, konkretizálása. Az okok és tünetek összefüggésében eljuthatunk a 

gyermek és család (vagy az iskola) központi problémájának a megfogalmazásához. 

3. Megismerjük a gyerek családi hátterét, szociális körülményeit, a családtagok szokásait, 

életrendjét. 

4. A tennivalók kidolgozása. A tevékenységek során elsősorban a tanulók meglévő pozitív 

vonásaira és eredményes tevékenységeire építünk. 

5. A család bevonása a probléma megoldásába. 

6. Súlyosabb esetben szakember segítségének kérése. 

A beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő tanulók és a problémás magatartású 

nehezen nevelhető gyerekek esetében fő feladatunk: a gyerek bekapcsolása az osztály 

életébe. 

Alkalmazott módszereink: 

• egyénre szabott fejlesztés: személyes beszélgetés, a külön feladattal megbízás, a 

tanulóval való külön foglalkozás, a tanuló számára érdekes vagy játékos feladat 

adása, padtárs kiválasztása, páros- és csoport munkában való foglalkoztatás;  

• az osztálytársak bevonása, baráti társaság figyelemmel kísérése; 

• a magatartási probléma közös, osztályfőnöki órán történő megbeszélése; 

• a család megnyerése, együttműködésre kérése; 

• prevenciós foglalkozások ( drog, alkohol, bűnmegelőzés); 

•  nevelési tanácsadás igénybevétele. 

 

1.7.4. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos 

feladatok: 

a) Hátrányos helyzetű (HH), halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), sajátos nevelési 

igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) 

tanulók integrációjának elősegítése, tolerancia, másság elfogadása, szocializáció 

elősegítése. 

b) A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő 

célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. 

Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 

c) Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető 

feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen 

belül feladatai közé tartozik különösen: 

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

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 

➢ családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 

➢ a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, 

➢ segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, 

➢ a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását kezdeményezi,  

➢ tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 



Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola Pedagógiai program 32 

d) Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek fejlődését 

veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése.  

 

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit 

az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, 

megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és 

ifjúságvédelem területén: 

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

➢ meg kell keresni a problémák okait, 

➢ segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

➢ jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

 

e) A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes: 

➢ nevelési tanácsadóval, 

➢ gyermekjóléti szolgálattal, 

➢ családsegítő szolgálattal, 

➢ polgármesteri hivatallal, 

➢ körzeti orvossal, 

➢ továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, 

egyházakkal, alapítványokkal. 

 

f) Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

➢ a felzárkóztató foglalkozások, 

➢ a tehetséggondozó foglalkozások, 

➢ az indulási hátrányok csökkentése, 

➢ a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

➢ a pályaválasztás segítése, 

➢ a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

➢ egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

➢ a családi életre történő nevelés, 

➢ az iskolaotthonos és a tanulószobai foglalkozások, 

➢ az iskolai étkezési lehetőségek, 

➢ az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

➢ a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok), 

➢ a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), 

➢ a szülőkkel való együttműködés, 

➢ tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

 

1.7.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő 

tevékenységek: 

Sajnos nő azoknak a tanulóknak a száma, akik egyre nehezebb körülmények között élnek. 

A családok egy része anyagi gondokkal, egzisztenciális problémákkal küzd, vagy éppen a 

megromlott kapcsolatok miatt kerül a gyermek hátrányos helyzetbe. 
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Helyzetfeltárás: A tanulók szociális hátrányának felderítése, nyomon követése, az 

osztályfőnök feladata és felelőssége. A szélsőségesen hátrányos, illetve veszélyeztetett 

tanulókra vonatkozó adatokat a gyermekvédelmi felelőssel egyezteti. 

Feladatok: 

• esélyegyenlőség biztosítása; 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

• a felzárkóztató órák; 

• az egész napos iskola; 

• a tanulószoba; 

• a diákétkeztetés; 

• a pályázatok: Útravaló, stb. 

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

csoportos használata; 

• a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai; 

• a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; 

• a családlátogatások; 

• a továbbtanulás irányítása, segítése; 

• az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége; 

• az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek; 

• szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek. 

A tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából 

képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervezünk, melynek keretei között a 

tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, a fejlődésének elősegítése, a 

többi tanulóhoz történő felzárkóztatása, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése, 

tehetségének kibontakoztatása a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik. 

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben a tanuló a szülő írásban adott – a 

személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást is tartalmazó – egyetértő nyilatkozata alapján 

vehet részt, ha megfelel a következő feltételeknek: a törvényes felügyeletet gyakorló szülő 

tanulmányait legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezte be, továbbá a gyermek után a 

szülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. 

A HH, HHH-s tanulók részt vesznek az Útravaló Ösztöndíjprogramban.  

2017-től az EFOP 3.2.9 pályázatának köszönhetően iskolai szociális segítő munkatárs jön 

hozzánk heti 1 alkalommal. 2018. szeptemberétől már törvényi előírás szerint végzi a 

munkáját. 

 

1.8 A TANULÓKNAK AZ  INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI 

FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGA ÉS 

ANNAK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 
 

Az osztályközösségek 

 

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető 

csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak: 

• az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, 
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• küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

• döntés az osztály belügyeiben. 

 

 A diákönkormányzat 

 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 

szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, 

joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges 

feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  

 

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit 

ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legföljebb 

ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben 

meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat 

vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 

nappal nyilvánosságra kell hozni.  

 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit 

– az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után szabadon használhatja.  

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt 

• saját működéséről, 

• a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

• hatáskörei gyakorlásáról, 

• egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

• az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 

működtetéséről. 

 

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

• a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

• a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

• az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

• az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

• a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

• az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 
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• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

• a házirend elfogadása előtt. 

 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév 

helyi rendjében meghatározottak szerint. 

A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal 

nyilvánosságra kell hozni. 

 

1.9 KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL, 

TANULÓKKAL, AZ ISKOLA PARTNEREIVEL 
 

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 tájékoztatják. 

 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 

nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy a szülői munkaközösség vezetőségével. 

 

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

az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

• az iskola igazgatója vagy helyettese legalább évente egyszer a szülői munkaközösség 

választmányi ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

• az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 

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

 

a) 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, 
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• 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) Írásbeli tájékoztató.  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű 

programokról.    

 

6. A szülői értekezletek, a fogadó órák időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza 

meg. 

 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével. 

 

8.  A külső kapcsolatok rendszere és formája 

 

Az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a tanulók iskola-egészségügyi ellátását 

biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi ellátást Mezőszentgyörgy Község Polgármesteri 

Hivatalának támogatásával a fenntartó biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai 

ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A kapcsolattartást az 

iskola igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel: 

• az iskolaorvos, 

• az iskolai védőnő, 

 

Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere 

 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NM-

rendelet szerint végzi. 

 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak 

rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján). 

Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója. 
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Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola 

igazgatójával.  

Az iskolai védőnő feladatai 

 

• A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, 

testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

• A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.  

• Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki 

órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

• Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat 

mindennapi munkájában felhasználja. 

• Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, 

Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes 

dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti 

Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó 

más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén 

kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 

 

1.10 A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA 

VIZSGASZABÁLYZATA  

 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

-  osztályozó vizsga, 

-  pótló vizsga, 

-  javítóvizsga. 

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. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható 
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okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a 

válaszadást befejezné. 

 

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

elégtelen osztályzatot kapott. 

Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban  

szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 

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. 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) 

szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik 

tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.  

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a mindenkori tantervek tartalmazzák, melyek a 

pedagógiai program mellékletét képezik. 

 

1.11 A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL HELYI 

SZABÁLYAI 
 

AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI 

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

jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján 

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

beíratás napján jön létre.  

 

 

Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező 

tanköteles korú tanulót felvesz. 

 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

✓ a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt; 

✓ a szülő személyi igazolványát; 

✓ a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás 

volt); 

✓ a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt 

óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta); 

✓ a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

✓ szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

✓ a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

✓ a szülő személyi igazolványát; 

✓ az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

✓ az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

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

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból 

a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. 
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Amennyiben a tanuló valamely 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. 

 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló 

előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint 

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

 

Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödik-

nyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy 

szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése 

előtt kikéri az igazgatóhelyettes és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 

(Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már 

iskolánk tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb 

leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója az igazgatóhelyettes és az 

osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével dönt arról, hogy az érintett tanuló 

folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes 

iskolában. A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell.) 

Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további 

felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél 

előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. A további 

felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább tizenöt nappal a 

felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt –

nyilvánosságra kell hozni. 

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

vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi, 

átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre 

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

A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a kormányhivataltól kapott nyilvántartás, a 

kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján 

értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. 

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

szerint illetékes kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, 

akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény 

székhelyén van. 

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

időpontját az iskola igazgatója állapítja meg. 
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AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 
 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése 
 
 

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

alábbi kerettantervekre épül:  

1. A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló51/2012. (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 a miniszter által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a 

kerettantervek által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló 

időkeretnek csak a kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk 

pedagógusai a kerettantervben szereplőtananyag, követelmények elmélyítésére, 

gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák 

fejlesztésére használják fel. 
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Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv és irodalom                                      8 8 288 8 8 288 8 8 288 7 7 288 

Idegen nyelv - - - - - - - - - 3 3 108 

Matematika 5 5  180 5 5 180 5 5 180 5 5 180 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 36 1 1 36 1 1 36 1 1 36 

Környezetismeret  1 1 36 1 1 36 1 1 36 1 1 36 

Ének-zene 2 2 72 2 2 72 2 2 72 2 2 72 

Rajz 2 2 72 2 2 72 2 2 72 2 2 72 

Technika és életvitel 1 1 36 1 1 36 1 1 36 1 1 36 

Testnevelés 5 5 180 5 5 180 5 5 180 5 5 180 

Kötelező tanítási órák összesen 25 25 900 25 25 900 25 25 900 27 27 972 

Nem kötelező (választható) tantárgy 

informatika             
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5-8. évfolyam óraterve 
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Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 144 4 4 144 4 4 144 4 4 144 

Idegen nyelv 3 3 108 3 3 108 3 3 108 3 3 108 

Matematika 5 4 162 4 4 144 4 4 144 4 4 144 

Történelem 2 2 72 2 2 72 2 2 72 2 2 72 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 36 1 1 36 1 1 36 1 1 36 

Természetismeret 2 2 72 3 3 108 - - - - - - 

Biológia-egészségtan - - - - - - 2 2 72 1 2 54 

Fizika - - - - - - 2 2 72 2 1 54 

Kémia - - - - - - 1 2 54 2 2 72 

Földrajz - - -    2 1 54 2 2 72 

Ének-zene 1 1 36 1 1 36 1 1 36 1 1 36 

Rajz 1 2 54 1 1 36 1 1 36 1 1 36 

Dráma és tánc 1 1 36 1 1 36       

Informatika 1 1 36 1 1 36 1 1 36 1 1 36 

Technika és életvitel 1 1 36 1 1 36 1 1 36 1 1 36 

Testnevelés 5 5 180 5 5 180 5 5 180 5 5 180 

Osztályfőnöki óra 1 1 36 1 1 36 1 1 36 1 1 36 

Kötelező tanítási órák összesen 28 28 1008 28 28  1008 31 31 1116 31 31 1116 

Nem kötelező (választható) tantárgy 

             

             

 

2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám 
 

Az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon 

tervezhető órák számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e 

tárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson:  

 

ÉVFOLYAM  Melyik tantárgy 
óraszáma lett 
megnövelve a 
szabadon tervezhető 
órák óraszámából?  

Hány órával lett 
megnövelve a 
szabadon tervezhető 
órák óraszámából?  

1. évfolyam  Magyar nyelv és 
irodalom  

1 óra  

1. évfolyam  Matematika  1 óra  
2. évfolyam  Magyar nyelv és 

irodalom  
1 óra  

2. évfolyam  Matematika  1 óra  
3. évfolyam  Magyar nyelv és 

irodalom  
2 óra  

3. évfolyam  Matematika  1 óra  
4. évfolyam  Magyar nyelv és 

irodalom  
1 óra  

4. évfolyam  Matematika  1 óra  
4. évfolyam  Idegen nyelv  1 óra  
5. évfolyam  matematika 0,5 óra  
5.évfolyam Vizuális kultúra 0,5óra 
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5. évfolyam  Informatika  1 óra  
6. évfolyam  természetismeret  1 óra  
6. évfolyam  Matematika  1 óra  
6. évfolyam  Dráma és tánc 1 óra  
7. évfolyam  Magyar nyelv és 

irodalom  
1 óra  

7. évfolyam  Matematika  1 óra  
7. évfolyam  Kémia 0,5 óra  
7.évfolyam Földrajz 0,5 óra 
8. évfolyam  Fizika 0,5óra  
8. évfolyam  Matematika  1 óra  
8. évfolyam  Biológia-egészségtan  0,5 óra  
8.évfolyam technika, életvitel és 

gyakorlat 
1 óra 

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

tantárgyak közül a Dráma és tánc tantárgyat tanítja.  

4. 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  Fizika B változat  
5-8. évfolyam  Kémia B változat  
5-8. évfolyam  Ének-zene A változat  
5-8. évfolyam  Biológia-egészségtan A 

változat  
 

A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontásához, 

illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai az 

egyes tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói által összeállított helyi 

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

előbbi ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt.  

Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon a német nyelvet tanulják.  

 

Az iskola napirendje: 

Idő Tevékenység 

8 00-8 45 tanítási óra 

8 45-9 05 tízórai/pihenő  

9 05-9 50 tanítási óra 

10 00-10 45 önálló tanulás/szabadidős tevékenység 

10 55-11 40 tanítási óra 

11 50-13 25 ebéd, levegőzés/szabadidős tevékenység 

13 30-14 15 tanítási óra/ szabadidős tevékenység 

14 20-15 05 tanítási óra/ szabadidős tevékenység 

15 15 16 00 önálló tanulás 
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A délutáni sávot kitöltő órák a tanulók, szülők igényeinek és a tanár képesítésének 

megfelelően: sport-, mese-, kézműves-, számítástechnika-, idegen nyelv-, dráma-, báb-, 

tanulás-tanítása- foglalkozások, kommunikációs képességet fejlesztő foglalkozás, ayres 

foglalkozás és közösségi óra. 

 

A helyi tanterv készítésekor figyelembe vettük a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának 

irányelveit, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és 

képességkibontakoztató rendszerét. Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók 

tantervének gyakorlati megvalósítása során a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása 

irányelveit tartjuk be a 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szerint. 

Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók esetében szakmai feltételnek tekintjük 

az egyéni fejlesztési terv meglétét. Elkészítésénél az adott gyermek állapota a kiindulási pont.  

 

Az iskola az alábbi tanítási óra keretében meg nem valósítható osztály-csoport 

foglalkozásokat tartja: tanulmányi kirándulás 1 nap, környezeti nevelés 2 nap, kulturális 

rendezvény 1 nap, sport rendezvény 1 nap, a foglalkozási órák száma minden esetben 5 óra. 

 

 

Az osztályfőnöki órák tananyaga, tematikája: 

 
5. évfolyam 

 

Tananyag: Gondolkodás, kommunikáció, tanulás Problémamegoldás, tanulás, 

emlékezet. Intelligencia, okosság, bölcsesség. Megismerés, tudás. 

Követelmény: A beszéd és a gondolkodás összefüggései. Értékelje a tudást, a lelkierőt, 

és az egyéb szellemi képességeket! 

 

Tananyag: Személyiségünk Ember voltunk általános vonásai, egyediségünk. 

Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, képességek, tehetség. 

Szokás és szenvedély: jó és rossz szokásaink. 

Követelmény: Képesség a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére, a 

helyes önismeret kialakítására, önmaga felvállalására, mások bírálatának segítségként 

való elfogadására. Legyen képes felismerni az örökletes tényezők szerepét a jellem 

kialakulásában! 

 

Tananyag: Test és lélek Test és lélek egysége. Egészséges életmód, testkultúra, 

mentálhigiénia. Növekszem, változom. 

Követelmény: Helyezze el önmagát a saját korcsoportjában, felismerve ebből adódó 

jellemzőit! Ismerje az ember életszakaszainak főbb általános jellemzőit. 

 

Tananyag: Tudni illik Találkozás, üdvözlés. Megszólítás, bemutatkozás, társalgás. 

Telefonálás illemtana. Vendégségben, vendéglátás. Pontosság, pontatlanság. 

Követelmény: Alapvető magatartási normák ismerete. 

 

Tananyag: Családi élet Személyi higiénia: testápolás, bőrápolás, ruha váltása. Nemi 

érés, nemi higiénia. Környezet tisztántartása: otthon, osztályban. Állatokkal a 

lakásban. 

Követelmény: Tudja önmagát, környezetét tisztán tartani! Tudja, hogy a tisztaság az 

egészséges élet alapfeltétele! 
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Tananyag: Közlekedés Kerékpáros közlekedés korábban megismert szabályainak 

bővítése. Közlekedési jelzések, továbbhaladási algoritmusok leírása. 

Tömegközlekedés (országúti, vasúti, városi). 

Követelmény: Ismerje az alapvető közlekedési szabályokat. Ismerje a kerékpár 

biztonsági felszereléseit! 

 

6. évfolyam 

 

Tananyag: Test és lélek Egészség, betegség, fogyatékosság. Egészséges életmód 

testkultúra, mentálhigiénia. Veszélyeztető tényezők. Az egyén és a drogok. A drogok 

és a médiák. A reklám hatása. 

Követelmény: Ismerje fel a test és lélek összefüggéseit! Legyenek ismeretei a káros 

szenvedélyek veszélyeiről és elkerülésük módjáról! 

 

Tananyag: Személyiségünk Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök, 

temperamentum, képességek, tehetség. A tanulás szerepe: sajátos szokások, ismeretek, 

világlátás, hobbik, örömök, félelmek. A nevelés szerepe: példaképek, jutalmazások, 

büntetések. 

Követelmény: Tudja, hogy minden ember egyedi, hogy énünk egyes összetevői 

örököltek, mások megszerzettek! Ismerje fel a tanulás jelentőségét a jellem 

alakulásában! 

 

Tananyag: Pályaorientáció Képességek: térbeli gondolkodás, nyelvi 

kifejezőképesség, számolási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság, 

kapcsolatteremtés. Képesség és teljesítmény összefüggése. Önismeret testi, lelki, 

szociális és szellemi szempontjai. Munkahelyi ártalmak és a stressz. A 

munkanélküliség állapota, folyamata, az átképzés. Pályaválasztási alapfogalmak: 

pálya, szakma, foglalkozás, beosztás, munkakör, képesítés, képzettség. Érdeklődés, 

érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Szabadban dolgozni, testi erőt kifejteni, 

technikai feladatokat ellátni, tiszta környezetben dolgozni, szellemi munkát végezni 

stb. 

Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a 

képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a 

testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes 

munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a 

munkanélküliség állapotát, az átképzés szükségességét. Értelmezni a pályaválasztási 

alapfogalmakat. Azonosítani az érdeklődési területeket és elmondani azok szerepét a 

pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban. 

 

Tananyag: Közlekedés A KRESZ szabályai. Az elsősegélynyújtás szabályai. 

Veszélyhelyzetek kialakulása. 

Követelmény: Előrelátással hárítsa el a veszélyhelyzetek kialakulását! Alkalmazza a 

KRESZ szabályait különös tekintettel: rendőri karjelzések, behajtani tilos, kerékpárút, 

főútvonal! 

 

Tananyag: Tudni illik Fiúk és lányok, megismerkedés, udvarlás. Társalgás illemtana. 

Hogyan? Miről? Kamaszszerelem. 

Követelmény: Helyes viselkedési formák tudatosítása. 

 

7. évfolyam 
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Tananyag: Személyiségünk Önmegfigyelés, önismeret, önnevelés: tapasztalat 

önmagamról és másokról. Elismerés, bírálat, építő, romboló. Érdeklődés, célok, 

akarat, énideál, értékek. Önérzet, önbizalom, önszeretet, szégyen, kisebbségi érzés. 

Önfegyelem, akaraterő, felelősség. Különbözőségek és hasonlóságok. A másik 

egyediségének, másságának elismerése, tisztelete. A másik megismerése. 

Kommunikáció. Vitatkozás, versengés, kompromisszumok. Jellem-lelki 

tulajdonságok. Szokások, tudás, erkölcs, világnézet. Intelligencia, okosság, bölcsesség, 

kreativitás. Büszkeség, gőg, méltóság, önzés, önzetlenség. Nyitottság, kíváncsiság. Az 

ember, mint értékelő lény. Az értékelés szempontjai. Az értékelés nehézségei. A 

legfontosabbnak tartott értékek. Az ember, mint erkölcsi lény. Választás és döntés, 

szándék és tett. A rossz, a hibázás és a bűn. Az erkölcsös cselekedet (jót jól). 

Mozgatóink. Meghatározottságaink, gyökereink. Vágy, szükséglet, lehetőség, igény. 

Érdekek, értékek, normák. Beállítódás, magatartás és viselkedés. Empátia, tolerancia. 

Az egyes ember fejlődése. Életkorok jellemzői. 

Követelmény: Tudjon érvelni az önuralom, önnevelés, önismeret fontossága mellett! 

Legyen képes érvelni a másik személyiségének tisztelete mellett! Legyen nyitott az 

értékek felismerésére és elfogadására! Legyen képes a meggondolt véleményalkotásra, 

mások józan, igazságos megítélésére! Legyen képes fontos helyzetekben a választási 

lehetőségek mérlegelésére, indokolni mások és önmaga hibás és jó döntéseit! Legyen 

képes felfedezni a különböző viselkedések és döntések mögött meghúzódó 

mozgatókat! Ismerje az egyes életszakaszok főbb jellemzőit! 

 

Tananyag: Pályaorientáció Képességek, munkahely, munkanélküliség. Térbeli 

gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség. Számolási képesség, fizikai teherbírás, 

kézügyesség, ötletgazdagság és kapcsolatteremtési képesség. A képesség és 

teljesítmény összefüggése. Az önismeret testi, lelki, szociális és szellemi szempontjai. 

A munkahelyi ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az 

átképzés. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, kérdőív, gyűjtőmunka. 

Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a 

képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a 

testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes 

munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a 

munkanélküliség állapotát, az átképzés szükségességét. 

 

Tananyag: Pályák megismerése, pályaválasztási dokumentumok A pályák 

megismerésének lehetőségei: Pályaképek, pályatükrök, pályaismertetések, foglalkozás 

leírások. Pályaszintek, egymást helyettesítő pályaajánlatok. Pályaalkalmasság, 

továbbtanulási lehetőségek. A pályaválasztás dokumentumai, ismeretforrások. 

Videofelvételek elemzése, pályatabló készítése, riportok készítése, elemzése. 

Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Érdeklődési területek: Szabadban 

dolgozni, növényekkel, állatokkal foglalkozni, emberek között dolgozni. testi erőt 

kifejteni, formákkal, vonalakkal dolgozni, kézi erővel, szerszámmal dolgozni. 

Technikai feladatokat ellátni, irodában dolgozni, embereken segíteni, eladni, vásárolni. 

Tiszta környezetben dolgozni, gépeket szerelni és javítani, elektromos készülékekkel 

dolgozni, építőiparban, laboratóriumban dolgozni. Érzelmi viszonyulás és a motiváció 

szerepe a pályaválasztásban. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, öndefiníciós 

folyamatok támogatása. 

Követelmény: A tanuló tudja: Azonosítani az érdeklődési területek és elmondani azok 

szerepét a pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban. 
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Tananyag: Családi élet Családtervezés, házasság, családi célkitűzések. Generációk 

kapcsolata, egymás segítése. Családi szabadidő szervezés. 

Követelmény: Legyen képes életvitele tudatos alakítására! Legyen fegyelmezett, 

segítőkész! Tudja szabadidejét kulturáltan hasznosítani! Legyen tájékozott nemzeti, 

vallási, családi ünnepekről! Tudjon ezek hagyományainak megfelelően viselkedni! 

 

 

8. évfolyam 

 

Tananyag: Tanuljunk tanulni Ötödikbe léptünk, házirend, tisztségek. A tanulást is 

tanulni kell. Nehéz és könnyű tantárgyak. Eredményes tanulás az 5. osztályban. 

Követelmény: A tanulás kötelesség. Gazdálkodás az idővel. A tanulást is tanulni kell. 

Ami érdekel, amit szívesen csinálok. 

 

Tananyag: Személyiségünk Önismeret, öntudat, önbizalom. Az ember értéke. 

Szokás, szenvedély. 

Követelmény: Önismeret fejlesztése, osztálytársak közti bizalom, a támogató légkör 

megerősítése. A dohányzás szenvedélybetegség jellegének tudatosítása. 

 

Tananyag: Test és lélek Az egészség értéke életünkben. Hogyan élhetünk 

egészségese. Testkultúra (testedzés, pihenés, öltözködés). Életrend, életritmus. 

Szabadidő helyes felhasználásáról. 

Követelmény: Testünk iránti felelősségünk. Testi-lelki egészség legfontosabb 

összefüggései. 

 

Tananyag: Tudni illik Az étkezés illemtana. Öltözködés, kultúrája. Szórakozás 

illemtana: színház, mozi, hangverseny, diszkó, kirándulás, sport, játék, strand. 

Követelmény: Alapvető viselkedési normák gyakoroltatása, betartása, megkövetelése. 

 

Tananyag: Családi élet Alkalmazkodás a családban. Egymás iránti figyelem a 

családban (hétköznapok, ünnepek). 

Követelmény: A család életre szóló érzelmi háttér, erőforrás szerepének tudatosítása. 

Az egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása. 

 

Tananyag: Közlekedés Gyalogos közlekedés kisebb, nagyobb településen. 

Tömegközlekedési lehetőségek. Kerékpáros közlekedés. Idénybalesetek. 

Követelmény: Kövesse a közlekedés helyes magtartási szokásait! Ismerje a városi és 

vidéki közlekedésben lévő különbségeket! Ismerje a gyalogos és tömegközlekedés 

szabályait! 

 

 

2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és 

taneszközök kiválasztásának elve 
 

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.  
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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, 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 és a szaktanárok 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. 

 

2.4 A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai 

feladatok helyi megvalósítása 

2.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

• Az itt tanító pedagógusok kiemelt feladata az egyéni fejlődésbeli különbségek 

lehetőség szerinti csökkentése, korrigálása. Minden osztályban található néhány olyan 

gyerek, aki csak akkor tud képességeinek megfelelő szinten teljesíteni, ha a pedagógus 

speciális oktatási-nevelési eljárásokat alkalmaz a velük való foglalkozások során. 

Ilyen sajátos bánásmódot igényelnek pl. a tehetséges, az alulteljesítő, a hátrányos 

helyzetű, a nehezen nevelhető és a tanulási zavarral küzdő tanulók. A gyerek, a szülők, 

az iskola és a társadalom érdeke is, hogy ezek a gyerekek is örömüket leljék a 

tanulásban és képességeiknek megfelelő szintű iskolai végzettséget szerezzenek. 

• Ezért szükséges, lehetőség szerint minden tanórán a tanulási részképességek 

fejlesztése: Figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd, érzékelés, testséma, téri 

orientáció, térbeli irányok ismerete, a nagymozgások összehangolása. 

• Szükséges, hogy a pedagógus ismerje és alkalmazza óráin a differenciálás módszereit. 

A megfelelő diagnosztikus eljárásokkal felmért kompetenciaterületbeli különbségek 

meghatározása után minden gyerek meg kell, hogy kapja a kifejezetten őt fejlesztő 

feladatokat, feladatsorokat. 

• Fokozatosan vezetjük át a tanulókat az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe. 

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

• A harmadik-negyedik évfolyamon meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítményelvárások által meghatározott tanulási-tanítási folyamatok. Fokozatosan 

előtérbe kerül a motiválási és tanulásszervező folyamat. 
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• A gyerekek tanulási motivációjában sok tényező játszik szerepet. Ilyenek pl. a saját 

képességek megítélése, a tantárgyakhoz, a pedagógusokhoz fűződő viszony, a 

tanuláshoz kapcsolódó rövidebb és hosszabb távú célok, a sikerek és kudarcok 

okainak megítélése, a családi, de az iskolai környezet is. A pedagógusnak előtérbe kell 

helyeznie az önismeret alakítását (pl. a drámapedagógia eszközeivel), valamint az 

iskolánkban már eredményesen alkalmazott árnyalt szöveges értékelés módszerének 

használatát. 

• A fokozatosan előtérbe kerülő teljesítmény elvárásoknak azonban csak akkor tud 

megfelelni a gyermek, ha megismeri a helyes és eredményre vezető tanulási 

módszereket is. Ezért a tanórákon meg kell tanítani a gyermekeknek az életkoruknak 

megfelelő módszereket is, hogy képessé válhassanak bármely tantárgy eredményes 

tanulására és biztos alapot szerezzenek a további tanulmányok sikeres teljesítéséhez. 

2.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kompetenciák, képesség-

együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása. 

✓ Az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és az önértékelés képességének 

fejlesztése, az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságokban, a csoportokban. 

✓ A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása, a helyes 

magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása. 

✓ Önálló tanulás és önművelés fejlesztése. 

✓ A kreativitás fejlesztése. 

 

✓ A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és relaxáció képességének alapozásával az 

egészséges életvitel kialakításához az egészségtan oktatásával kívánunk hozzájárulni. 

2.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

– a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 

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

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

pályaorientációra. 

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

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

✓ A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása. 

✓ Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív, interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

2.5 Mindennapos testnevelés 

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

27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. Ennek alapján az iskola 

minden osztályban, (felmenőrendszerben) megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt 

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

valamelyikével teljesíthet:  
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• a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

tanórán való részvétellel,  

• iskolai sportkörben való sportolással,  

• kérelem alapján – sportszervezet, egyesület által kiállított igazolás alapján kiadott 

igazgatói engedéllyel – sportszervezet, egyesület keretei között szervezett edzéseken 

való sportolással.  

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai 
 

Az intézmény külön lehetőséget nem ajánl fel a pedagógusválasztással kapcsolatban. A 

mindenkori tantárgyfelosztásban szereplő szakos tanítás kritériumainak megfelelő 

beosztásban kötelező vagy szabadon választott órát tanító pedagógus végzi a tanítást. A 

tanórán kívüli foglalkozások szervezése előzetes szülői igényfelmérés alapján, a törvényi és 

helyi szabályozást és lehetőségeinket maximálisan figyelembe véve történik. 

 

2.7 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

1. Valamennyi gyermeknek joga van képességeik minél maradéktalanabb kibontakoztatására, 

személyiségfejlődésük támogatására. 

2.  Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos helyzetbe került tanulókra, 

akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, mely biztosíthatja iskolai 

sikerességüket.  

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

megteremtése érdekében: 

-  a kulcskompetenciák fejlesztésében, 

-  az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazásával, a 

digitális tananyagok felhasználásának elősegítésével, 

-  méltányos és egészséges tanulási környezet kialakításával, 

-  a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésével, 

-  tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulással, 

-  a differenciáló módszerek alkalmazásával, 

-  a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelésével, 

-  a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosításával, 

-  környezettudatos szemléletű oktatás-neveléssel, 

-  egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakításával, 

-  hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatásával, és alkalmazásával a tanórákon, 

-  a tanulói aktivitás növelésével a tanítási órákon, 

-  a tanulási attitűd pozitív átformálásával, 

-  a továbbtanulás támogatásával, 

-  személyiség fejlesztéssel és közösségépítéssel, 

-  a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítésével, 

-  partner központú neveléssel. 

2.8 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek 

számonkérésének követelményei és formái 

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

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 
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Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége 

alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

 

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

évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli 

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek; 

 

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom idegen nyelv (a 4-8. 

évfolyamon), 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. 

 

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. 

A szöveges értékelés 

Minden olyan esetben, amikor a törvény vagy pedagógiai programunk szöveges értékelést ír 

elő, az ebben a fejezetben meghatározottakat kell alkalmazni. 

 

A szöveges értékelés alapelvei 

Az értékelés a gyerekért, s elsősorban a gyereknek szóljon. 

Alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önértékelést. 

Nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart. 

A gyerek lehessen aktív részese a saját fejlődésének. 

Személyre szóló és ösztönző jellegű legyen. 

Konkrét egyénre szabott javaslatokkal jelölje meg a továbblépés útját és módját, nyelvi 

megformáltságában legyen közérthető mind a tanuló, mind a szülő számára. 

 

A szöveges értékelés műfajai 

Szabad előzetesen meghatározott kötelezően alkalmazandó szempontok nélküli szöveges 

értékelés- kötetlen értékelés 

Előzetes szempontok alapján, szabadon megfogalmazott szöveg 

Előre meghatározott, nyomtatott skála szerinti értékelés 

 

A szöveges értékelés dokumentumai: 

Az 1. évfolyamon év végén a szöveges értékelés az engedélyezett bizonyítvány pótlapon 

történik. A kitöltött pótlap a bizonyítvány része. 

Az 1-2. évfolyamon félévkor a szöveges értékelést a tanító saját kidolgozott rendszer szerint 

végzi 

 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 
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Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló 

teljesítményétől függően a következő lehet: 

KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

JÓL TELJESÍTETT 

MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL  

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

végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

 

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

végén az osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni 

tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  

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

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

értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök kéthavonta 

ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 

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: 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

    0-30 %:  elégtelen (1) 

       30-50 %:  elégséges (2) 

 50-70 %:  közepes (3) 

70-90 %:  jó (4) 

   90-100 %:  jeles (5) 

 

A második évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve az harmadik-nyolcadik 

évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból elért 

eredmények kerülnek minősítésre: 

második évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, erkölcstan, 

környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés. 

harmadik évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, 

erkölcstan, környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés. 

negyedik évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, 

erkölcstan, informatika, környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés. 

ötödik évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, 

etika/hit- és erkölcstan, informatika, természetismeret, ének-zene, dráma és tánc, 

rajz, technika, testnevelés. 

hatodik évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, 

etika/hit- és erkölcstan, informatika, természetismeret, ének-zene, dráma és tánc, 

rajz, technika, testnevelés. 
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hetedik évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, 

etika/hit- és erkölcstan, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, 

rajz, technika, testnevelés. 

nyolcadik évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika, etika/hit- és erkölcstan, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, 

ének-zene, rajz, technika, testnevelés. 

 

A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal 

legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. 

 

2.9 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 

feladatok meghatározása 

1.   A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 

gyakorlás (készség és képességfejlesztés) valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek 

megszilárdítása. 

2.   Az első-nyolcadik évfolyamon hétvégére feladott házi feladat mennyisége nem lehet több, 

mint a hét közbeni házi feladat. 

3.   Az első-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – egyik óráról másikra 

esedékes - feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. 

4.   A verseny és egyéb felkészítésben részesülő tanulók a kötelező házi feladaton kívül hét 

végére és szünetekre is kaphatnak versenyre felkészítő feladatokat. 

 

2.10 A magasabb évfolyamra lépés feltételei 
 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a 

tantervben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden 

tantárgyból teljesítette. 

 

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

érdemjegyei alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az 

"elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.  

 

Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon tanév végén egy, kettő vagy három tantárgyból 

szerez elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító 

vizsgát tehet. 

 

Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon a tanév végén háromnál több tantárgyból szerez 

elégtelen osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles. 

 

A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi 

osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie, 

ha: 

az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 
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az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

magántanuló volt. 

 

Az első évfolyamon a köznevelési törvény előírásának megfelelően a tanuló csak abban az 

esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250 óránál többet 

mulasztott, és az osztályozó vizsgán nem felelt meg. 

 

2.11 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének 

méréséhez szükséges módszerek 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 

testnevelési órákon tanévenként. A felmérés a „Netfitt” teszt” alapján került összeállításra.  

A mérés eredménye alapján a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét 

minősítik. Az évente kapott eredményeket összehasonlítják.  

A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok: 

• helyből távolugrás 

• fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás folyamatosan 

• hason fekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan 

• hanyatt fekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan 

• 12 perces futás aerob állóképességi teszt. 

A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró 

képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják. 
 

2.12 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 
 

A környezeti nevelés fogalma 

„A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározások 

folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai 

környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és 

hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét 

érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett 

viselkedésmód kialakítására.” 

(IUCN, 1970) 

„A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő 

nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, 

elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartó fejlődését.  A 

fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, 

amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik 

kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet 

és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget 

vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.” 



Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola Pedagógiai program 54 

(NAT 243/2003) 

Az egészségnevelés fogalma 

Az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan 

létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos 

ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők 

egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség és 

cselekvésorientált tevékenység. 

WHO 

Helyzetelemzés 

Tárgyi feltételek: 

  épület 

 berendezés 

 étkezés 

 eszközrendszerünk 

➢ Épület: oktató – nevelőmunkánkat egy korszerű, két éve kibővített, felújított épületben 

folytatjuk. A tantermeink világosak, jól szellőztethetők, fűthetők, az ablakok szigeteléssel 

ellátottak, a hőmérséklet szabályozható.  

➢ Berendezés: elfogadható, de állandó javításra, felújításra szorul. A padok mérete a 

gyerekek életkorának, testméretének megfelelő. Kézmosási lehetőség biztosított. 

➢ Étkezés: az ebédeltetés a közeli óvodában történik, a tízórait és uzsonnát helyben 

fogyasztják el a gyermekek. 

➢ Eszközrendszerünk: gazdag szemléltető anyag, jól felszerelt szertárak, a könyvtár 

megfelelő szakirodalma, korszerű tornaterem sportszerekkel, eszközökkel. 

Anyagi lehetőségeink: a környezeti és egészségnevelés a többi feladathoz hasonlóan 

arányosan részesül a költségvetésből, s a lehetőségeket megragadjuk , hogy pályázati 

pénzekhez jussunk. 

Személyi feltételek: 

• intézményünkben dolgozó pedagógusok szakmai felkészültségükkel, pozitív 

hozzáállásukkal 

• diákönkormányzat, valamennyi diák 

• gyermekvédelmi felelősök 

• szülők 

• adminisztratív dolgozók 

• technikai dolgozók 

• étkezést biztosító vállalkozó 

• külső kapcsolataink (aktuális feladataink megoldásához) 

 iskolaorvos, védőnő 

 nemzeti parkok, arborétumok, 

 állatkertek, múzeumok, stb. 

 nevelési tanácsadó 

 tánc- és zenepedagógusok 
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Módszerek: ismeretszerzés önálló és frontális munkával, az ismeretek rendszerezése, 

feldolgozása, közvetlen megfigyelések, mérések, egyszerű kísérletek elvégzése, értékelése, 

jegyzetelés, gyűjtőmunka, beszámolók, kiselőadások tartása stb. 

Jövőkép, alapelvek, célok 

Az iskolai környezeti- és egészségnevelésünk és oktatásunk célja, hogy tanítványainkban 

segítse elő a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását. 

Alakuljon ki tanulóinkban a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló 

magatartás egyéni és közösségi szinten, mely váljon a tanulók életvitelét meghatározó 

alapelvvé 

Célunk, testileg lelkileg egészsége, a problémákat megoldani tudó, önmagával, élő és élettelen 

környezetével harmóniában élő, azt szeretni és megbecsülni tudó tanulóifjúság felnevelése. 

Feladataink a megvalósítás érdekében: 

- az általános célokra vonatkozó érték és szokásrendszer értelmi, érzelmi és erkölcsi 

megalapozása 

- az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

- fenntarthatóságra nevelés 

- a környezetetika hatékony fejlesztése 

- a helyi és globális problémák, az egészség és a környezet összefüggéseinek 

megláttatása 

- fogyasztás – környezetkárosítás 

- a fogyasztóvédelmi előírások megismertetése 

- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

- a mozgás szerepe az életünkben, a helyes testtartás 

- a fertőző betegségek kialakulása, megelőzésük, az egészségügy eredményei 

- a balesetek megelőzése, balesetvédelem 

- testi higiénia fontossága 

- a család szerepe, a gyerek helye a családban 

- a barátság, szerelem, párkapcsolatok, szexualitás 

- szenvedélybetegségek kialakulása, elkerülésük 

- a helyes napirend, a szabadidő hasznos eltöltése 

- fogyasztás helyett életminőség 

- tanulás, játék, a gyermekek örömélményekhez juttatása 

 

Környezeti és egészségnevelés színterei az iskolában 

A tantárgyak kapcsolódási pontjai a környezeti és egészségneveléshez 

Hagyományos tanórai foglalkozások 
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Az egyes tantárgyak kiemelt nevelési lehetőségei 

Testnevelés 

A tanulók 

- fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben 

befolyásolják egészséges testi fejlődésüket; 

- legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az 

élményszerű tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés 

és a tolerancia fejlesztésében; 

- értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a 

környezetszennyezés az egészségre veszélyes; 

- igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból 

készüljenek az eszközök, és a tornaszerek; 

- sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat (pl. méta, karikahajtás, 

gólyalábazás, zsákban futás); 

- tudatosítsák általa az egészség és a környezet komplexitását. 

Magyar nyelv és irodalom 

Általános iskola- alsó tagozat (6-10 év). A tanulók 

- ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges emberalkotta környezetük 

értékeit bemutató irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat, népdalokat és 

verseket); 

- egy táj megismerésekor képesek legyenek kifejezni érzelmeiket, alkalmazva 

érzékeljék az anyanyelv gazdagságát, szépségét a szóbeli és írásbeli 

kommunikáció során. 

Általános iskola – felső tagozat. A tanulók 

- ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi 

nyelv egymásra hatását, és mindezt tudják alkalmazni a természeti és emberalkotta 

környezettel való kapcsolatteremtésben; 

- törekedjenek az anyanyelv védelmére 

- sajátítsák el a média elemzésének technikáit; 

- tudjanak disputát folytatni. 

Történelem 

A tanulók 

- értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a 

természet; 

- tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az 

életmódra, a közösségi normák alakulására; 

- ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok 

tisztelete; 
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- értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék 

hangsúlyozottan az egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a 

problémák elhárításában, csökkentésében. 

Idegen nyelv 

A tanulók 

- váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek 

feldolgozásának segítségével; 

- legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra, és ismerjék meg a nyelv 

segítségével más országok hasonló problémáit; 

- ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységeit, valamint az idegen országok 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit; 

- legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, 

projekt-munkában választ keresni; 

- állampolgári felelősségtudata fejlődjön. 

A tanulókban  

- alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben; 

- fejlődjön az idegen nyelvi kommunikációképessége, és fedezzék fel ennek 

lehetőségeit 

Matematika 

A tanulók 

- váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti 

összefüggéseket matematikai módszerekkel demonstrálják; 

- legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére 

statisztikai módszerek alkalmazásával; 

- tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni; 

- logikus gondolkodása, szintetizáló és lényegkiemelő képessége fejlődjön; 

- tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait 

- váljanak képessé egy adott  témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére 

és feldolgozására; 

- ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek, ezeket 

elemezni, tudjanak megfelelő következtetéseket levonni; 

- legyenek képesek reális becslésekre; 

- tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni. 

A tanulókban 

- alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás; 

- alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási 

készségeket. 
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Fizika 

A tanulók 

- váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára; 

- ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) 

egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit; 

- ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti 

analógiákat, valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat; 

- tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában 

legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra; 

- mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad 

csak felhasználni; 

- ismereteik birtokában, tetteik következményeit látó, távlatokban gondolkodó 

állampolgárrá váljanak. 

Kémia 

A tanulók 

- rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel; 

- törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására; 

- legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények 

értelmezésére; 

- értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, 

valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait. 

Földrajz 

A tanulók 

- szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen 

környezetükről; 

- érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és 

társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit; 

- ismerjék meg a világ globális problémáit; 

- ismerjék meg és őrizzék a természeti és az emberalkotta táj szépségeit. 

Biológia 

A tanulók 

- ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve 

mérséklési lehetőségeit; 

- ismerjék és szeressék a természeti ill. az épített környezetet; 

- ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel 

azok között az ok-okozati összefüggéseket; 
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- ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat; 

- legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklése; 

- sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat. 

A tanulókban 

- alakuljon ki ökológiai szemléletmód. 

Etika 

A tanulók 

- legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a 

lehető legkevesebb károsodást okozzák; 

- tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni; 

- mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő 

életteret kell hagyniuk. 

A tanulókban 

- alakítsuk ki azt a szemléletet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk 

fokától függetlenül is értéket képviselnek; 

- alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel 

kapcsolatban; 

- fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges 

környezetért. 

Ének-zene 

A tanulók 

- ismerjék fel a természeti ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát; 

- ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait; 

- fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban; 

- vegyék észre a zene közösségerősítő , közösségteremtő szerepét; 

- tudják, hogy az élő ill. élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban 

egyaránt akusztikus élményt jelentenek; 

- fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni. 

Rajz és vizuális kultúra 

A tanulók 

- ismerjék fel a természeti ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát; 

- ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit; 

- ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás és fenntarthatóság egyik alappillére; 

tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira; 

- ismerjék a természetes alapanyagok használatát; 
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- legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak 

megfelelően elemezni; 

- legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek 

megfelelően; 

- ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését; 

- tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti 

formatervezésre; 

- kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket. 

Dráma és tánc 

A tanulók  

- tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel; 

- legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és 

mozdulatsorok segítségével (árvíz, erdőtűz stb.); 

- sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket. 

A természetismeret és az egészségtan teljes tantervi anyaga 

Az osztályfőnöki órák témái 

Környezeti és egészségnevelést szolgáló eddigi tevékenységeink, melyeket továbbra is 

folytatni kívánunk: 

Nem hagyományos tanórák 

Beszélgetés meghívott szakemberrel 

Előadás meghallgatása 

Videofilm megtekintése 

Tanulmányi séta, stb. 

Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel 

A szülő feladata: gondoskodjék gyermeke reggelizéséről, figyeljen oda a tízórai összetételére, 

hajviseletére, öltözködésére. Lehetőségei szerint felügyelje a gyermek napirendjét, időben 

történő lefekvését. Nevelje gyermekét az emberi együttélés elemi normáinak betartására. 

Figyeljen a média általközvetített negatív hatások kiszűrésére. 

Tanórán kívüli programok 

Ökoiskolai programok 

Fásítás 

Portaszépségverseny 

Papírgyűjtés, udvartakarítás 

Föld napi kirándulás, vagy vetélkedő 

A nyári tábor programjai 

Őszi sportnap, gyermeknap, környezetvédelmi nap 

Sportköri foglalkozások, helyi versenyek 

Osztályfőnökök által szervezett kerékpár és gyalogtúrák 

Állatkertek, arborétumok, múzeumok látogatása 

Osztálykirándulások 

Erdei iskola 
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2.13 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és 

szorgalmának értékelési elvei 

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

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

 

1.  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. 

 

2. 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; 

-  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; 
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-  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. 

 

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

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

 

3.  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. 

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

 

4.  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. 

 

5.  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. 

 

6. Az iskolai jutalmazás formái. 

 

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

-  szaktanári dicséret, 

-  osztályfőnöki dicséret, 

-  igazgatói dicséret, 

-  tantestületi 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. 

 

d) A körzeti szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

 

e)  A megyei vagy magasabb szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, 

bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

 

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

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 

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

 

8.  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. 






