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BEVEZETŐ 

 

 

Az iskolában a nevelő-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A pedagógiai program az 

iskola pedagógiai stratégiai terve, amely hosszú illetve középtávra – az intézményben működő 

évfolyamok számához kapcsolódva legalább egy képzési ciklusra – határozza meg az iskolában folyó 

nevelés-oktatás rendszerét: céljait, feladatait és tevékenységeit. 

A pedagógiai program ebből következően az iskola szakmai önmeghatározásának dokumentuma, 

egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is.  

 

A pedagógiai program tartalmát a következő jogszabályok és dokumentumok határozzák meg: 

 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 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 – 

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

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

- 17/2013. (III. 1.) EMMI rendeletea nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség 

iskolai oktatásának irányelvekiadásáról 

- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

- 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban 

való közreműködés feltételeiről 

- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeleta pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

 

 

 

A Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola 

bemutatása  

 

Az iskola fejlődéstörténete az alapítástól napjainkig 

 

      A 3850 fő lakosú városban két általános iskola található.  

1945-ig a népoktatásban az egyház szerepe volt meghatározó.  Szóbeli források alapján már a XVI. 

század végén és a XVII. század elején folyt oktatás a településen.  Főleg a református egyháznál volt 

ez a jellemző. Magyarázatát abban találom, hogy a reformáció korán éreztette hatását a községben, 

mivel Debrecen és Sárospatak – a reformáció fellegvárai – Szabolcs vármegye tőszomszédságában 

voltak, s így hamar befogadták az újított vallást. A református egyház parókiáján a jobbágy 

gyermekeket főként olvasni tanították meg a Biblia megismerése végett. A községben a református 

vallás mellett a római illetve a görög katolikus vallás is jelen volt, s ezek mindegyike saját iskolát 

alapított. Az iskolákat ebben az időben a tanulók csak szórványosan látogatták. Ezért a XVIII. század 

végén és a XIX. század elején az első és második Ratio Educationis szorgalmazta az alsó fokú iskola 
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látogatását. Felhívták az iskolákat fenntartó egyházak figyelmét a tankötelezettségi törvény 

betartására. A Rationak az iskolafelügyeletre vonatkozó előírásai nem maradtak hatástalanok a 

községben. Erre vonatkozóan több rendelkezést olvastam, és bizonyítottnak látom a magyar 

neveléstörténetnek azon megállapítását, miszerint a falusi iskolák közvetlen felügyelői, irányítói a 

papok voltak.  

       A községben csak anyanyelvű oktatás folyt, bár az egyházi anyakönyvekből kitűnik, hogy más 

nemzetiségű családok is laktak itt. A tanítás anyagát írás, olvasás, számolás, éneklés és vallásos 

ismeretek alkották. Ezeket is csak hiányosan sajátították el a jobbágyok gyermekei, mivel legfeljebb 2-

3 évig jártak iskolába. Könyvük nem volt, csak a tanító birtokában volt valami kézikönyvféle, mely 

tartalmazta a tantárgyakat és a tanítás anyagát.  A szabadságharc ideje alatt szinte bizonyos, hogy 

szünetelt a tanítás, és csak 1849 novemberében indult meg újra. A 4 osztályos elemi iskola 1880 körül 

átalakult 6 osztályossá. 1898-ban iparostanonc iskola szerveződött a községben.  

   Az 1900-as évek elején az iskolákban a túlzsúfoltság volt jellemző, 60-80 gyermek is tanult egy 

osztályteremben. A településen ekkor mindhárom felekezet egy-egy iskolával és tanítóval 

rendelkezett. Az oktatás szervezeti formáit vizsgálva megállapítható, hogy a tanítás minden felekezeti 

iskolában egész napos volt, reggel 8 órától délig, majd délután 2 órától este 6 óráig. A téli időszakban 

természetesen megrövidült a tanítási idő, mert korán esteledett és nem volt villany. Az iskolák 

osztatlanok vagy részben osztottak voltak. 1908-ig – amint ez néhány feljegyzésből kitűnik – minden 

tanuló egy korona tandíjat fizetett. Az I. világháború idején a tanítási idő rövidebb volt. Pl. az 

1915/1916-os tanév október 18-án indult, és május 4-én már befejeződött. Mivel a szülők nagy része a 

földműveléssel foglalkozott az 1920-as években, így minden kézre szükség volt a földműveléshez. 

Ezért a tanulóknak csak igen kis százaléka végezte el az elemi iskola VI. osztályát. A rendszeres 

iskolalátogatást gátolta továbbá a mérhetetlen szegénység – élelem, ruházat hiánya -, de hozzájárult a 

szülők közömbössége is, akik maguk is hasonló körülmények között nevelkedtek fel, és nem látták 

értelmét gyermekeik tanulásának.  

      Ezért is rendelkezett a VKM 1921-ben arról, hogy büntetést kell szabni azokra a szülőkre, akik az 

iskolakötelezettségi törvénynek nem tesznek eleget. A rendelkezés végrehajtását igazolja az a tény, 

hogy a következő tanévre beírt tanulók létszáma ugrásszerűen megemelkedett.  A községben élő 

cigány gyerekek egyáltalán nem látogatták az iskolát, s ilyen körülmények között az analfabéták 

száma igen magas volt a településen.  

      1939-ben kísérleti jelleggel bevezették Baktalórántházán is a 8 osztályos népiskolát. Az 1940-es 

évek közepén a tanszerek, a szemléltető eszközök eltűntek, összetörtek, az iskolák elhanyagolt 

állapotban voltak. 1948-ban államosították az egyházi fenntartású iskolákat. A háborús évfolyam-

veszteségek pótlására, a lemorzsolódás csökkentésére „évfolyampótló osztályok” indultak be az 

1951/1952-es tanévben. Egy év alatt lehetett befejezni az 5-6. , 6-7. és a 7-8. osztályt. Bizonyítványuk 

egyenértékű volt a rendes évfolyamú osztályok bizonyítványával, s abba semmiféle megkülönböztető 

bejegyzést nem volt szabad tenni.  

     1958-ra elkészült az új óvoda, amely egy majd két csoporttal működött. Ez alapvető feltétele volt 

az iskolában folyó tartalmi munka emelkedésének. 1961-re felépült az öt tantermes új iskola, melyre 

igen nagy szükség volt a megnövekedett tanulói létszám miatt. Az eredményes munkát bizonyítja, 

hogy egyre több tanulót vettek fel közép-, illetve szakiskolába vagy pedig szakmunkástanulónak. Már 

az 1950-es évek közepén is csak 10 %-ra tehető azoknak a száma, akik az általános iskola elvégzése 

után nem tanultak tovább. Nagy részük cigány volt. Beiskolázásuk és a rendszeres iskolába járásuk 

mindig nagy problémát jelentett a tantestületnek. Adminisztratív intézkedéseket kellett életbe léptetni, 

hogy lemorzsolódásuk csökkenjen. Kitartó munkával azt is sikerült elérni, hogy egyre többen 

végezzék el a 8 osztályt.  Az iskola munkáját egészítette ki az 1956-tól működő napközi otthon. 

    Az 1961. évi III. közoktatási törvény nagyon szigorú volt. Hatására felkutatták a településen 

azoknak a tanköteles korú cigány gyermekeket, akik nem jártak iskolába, és beiskolázták őket. Így 

fordulhatott elő, hogy az elkövetkezendő tanévekben különböző életkorú (7-14 éves) gyermekek 

kerültek az első osztályba.  

   1972. szeptemberében az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek számára kisegítő osztály 

elnevezéssel speciális nevelést-oktatást szerveztek. Ez országos visszhangot keltett. Cigány 
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Tanulói létszám alakulása
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származású politikus utazott le Budapestről Baktalórántházára, és nyilvános tárgyalás keretében 

hallgatta meg mind az intézményvezetés, mind az érintett szülők véleményét, akiket nagyon nehezen 

lehetett meggyőzni az áthelyezés szükségességéről. Pedig a kisegítő osztályba történő áthelyezés 

teljesen törvényes volt. Olyan, többnyire cigány tanulók kerültek oda, akiket az áthelyező bizottság 

értelmi fogyatékosnak minősített. A középsúlyosan értelmi fogyatékosoknak minősített gyerekeket is a 

helyi kisegítő osztályba iskolázták be hosszú éveken keresztül, mivel a szülő ragaszkodott a 

gyermekéhez, s nem volt hajlandó elvinni Nagydobosra. 1976-ban 66659-2/1976 számmal az 

intézmény engedélyt kapott a kisegítő osztályok működtetésére. 

    1976-1977-es tanévtől kezdve intézményünk fogadja a környező településeken – Nyírjákón, 

Nyírkércsen – élő tanulásban akadályozott gyermekeket is.  

      1973-ban az intézmény, mely 1976. augusztus 31-ig az óvodával közös fenntartású intézmény 

Vári Emil nevét veszi fel. 1977. december 1-jétől a nyírjákói általános iskolával, majd 1979. 

augusztus 12-étől a nyírkércsi általános iskolával együtt lesz közös irányítású intézmény. Ez 1990-ig 

tart, ekkor Nyírjákó és Nyírkércs általános iskolája újra önálló intézmények lesznek.  

1994. március 1-jétől a Képviselő Testület határozata alapján az intézmény új névadója Reguly Antal 

lett. Az intézmény neve: Reguly Antal Általános Iskola. 

     A Képviselő Testület 1996. március 21-i határozatával az általános iskola, a művelődési ház és a 

városi könyvtár összevonásra kerül. A közös igazgatású intézmény új neve: Reguly Antal Általános 

Iskola és Társintézményei. 

 

1997. július 24-ei határozattal az intézmény alaptevékenysége tovább bővült:  

 nevelési tanácsadás 

 logopédiai ellátás, 

 konduktív pedagógiai ellátás, 

 gyógytestnevelés, 

 etnikai felzárkóztatás szervezésével egészül ki. 

2003. március 1-jétől a közös igazgatási intézményből kiválik a művelődési ház, majd 2004. január 1-

jétől a városi könyvtár is. Az intézmény legújabb neve 2004. január 1-jétől: Reguly Antal Általános 

Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. 

 2006. szeptember 1-jétől Baktalórántháza Város Önkormányzata és Nyírjákó Község Önkormányzata 

között közoktatási feladat megállapodás jött létre, melynek keretében az általános iskolai oktatást 

közösen látja el. 
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Nyírjákói tagintézmény bemutatása 

 

Bevezetés 

Nyírjákó kistelepülés, lakosainak száma nem éri el az ezret. Munkahely a községben alig van, így a 

szülők nagy része, mezőgazdasági gazdálkodással foglalkozik. Jelentős a munkanélküliek száma, s kis 

százalékban más településeken dolgoznak. A lehetőségükhöz képest igyekeznek gyermeküknek 

mindent megadni, de a lehetőségek gyakran szűkösek, így sok család szorul valamilyen szociális 

támogatásra.  

Házi könyvtárral alig, színházbérlettel a gyerekek nem rendelkeznek, így művelődési, kulturális 

lehetőségeiket az iskolának kell biztosítani, illetve megszervezni.  

A gyerekeknek a szabad idő eltöltésére 2003-tól új lehetőség adódott. Megnyílt a községi Teleház, 

ahol számítógépek és községi könyvtár áll rendelkezésükre. 

A szülők és a gyerekek igényeihez igazodva sokféle lehetőséget biztosítunk a tanulók képességeinek 

kibontakoztatására, érdeklődésük kielégítésére. Az iskola színházlátogatásokat, kirándulásokat, nyári 

táborokat, különböző vetélkedőket, versenyeket szervez a tanulók számára. Beindult a művészeti 

oktatás, az Abigél Művészeti iskola egyik telephelye.                

  Az oktatási és nevelési módszereink megválasztásában elsősorban a jól bevált hagyományokat 

követjük, de befogadói vagyunk mindazoknak az újításoknak is, melyeket hatékonynak tartunk. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a nevelő munkára, hisz a szülők értékrendje, melyet a gyerekeknek 

közvetítenek, elrugaszkodik a társadalmi értékrendtől és ezt mi igyekszünk közvetíteni, helyre állítani. 

Emellett igen nagy energiát kell fordítanunk a szocializációra. Törekszünk pályázatokkal anyagi 

támogatást szerezni ahhoz, hogy még inkább csökkenteni tudjuk a meglévő hátrányokat. 

2003/2
004

2004/2
005

2005/2
006

2006/2
007

2007/2
008

2008/2
009

2009/2
010

2010/2
011

2011/2
012

Összlétszám 428 414 389 387 377 384 380 368 368

Kisebbségi oktatás 189 125 197 212 212 222 221 239 239

Hátrányos helyzetű 56 76 128 259 268 278 299 299

Halmozottan hátrányos helyzetű 69 47 149 136 141 163 163

Ta
n

u
ló

i l
ét

sz
ám

Iskolai létszám adatok
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Fontosnak tartjuk a magas színvonalú szakmai munkát, ennek érdekében folyamatosan 

bekapcsolódunk a pedagógus továbbképzésekbe, melyek a továbbfejlődésünket, eredményesebb 

munkánkat szolgálják. Jelenleg minden pedagógus rendelkezik az ECDL Start színtű vizsgával.  

Rendszeresen végzünk belső méréseket, átvevő, és külső méréseket.  

Tanítványaink rendszeresen vesznek részt tanulmányi, kulturális versenyeken. Sikeresen szerepelnek a 

Nyírségi Iskolaszövetség minden területet felölelő versenyein, a gesztorintézménnyel közösen 

szervezett versenyeken, játékos vetélkedőkön. A továbbtanulás, a beiskolázás sikeres, tanítványaink 

megállják a helyüket a középiskolában. 

 

Épület, berendezés, udvar 

 

Iskolánk nyolc tantermes. Ez ad otthont a nyolc évfolyamon történő oktatásnak és a napközis 

foglalkozásoknak. Itt folyik a művészeti- és a hitoktatás is. A Teleházban található a könyvtár, mely 

községi feladatokat is ellát. 

Kulturált körülmények között dolgozhatunk, tanulhatnak tanulóink. A tantermek bútorzatát a 

2006/2007-es tanév folyamán 80 %-ban kicseréltük. A bútorzat azóta is tovább bővült, számítógépes 

asztalok, beépített szekrények, számítógépes szekrények formájában, lakástextilekkel tettük 

otthonosabbá a tantermeket. 

 A testnevelés tanítás feltételeit javítja, hogy 2006-ban megépült egy új, korszerű pálya. Jelenleg 

tornaszoba és füves pálya is áll rendelkezésünkre.  Az étkezéshez nyugodt körülmények, kulturált 

étkezési feltételek biztosítottak.   

 

Eszközeink 

 

Szemléltető- és audiovizuális eszközeink készlete folyamatosan bővül, törekszünk a korszerűsítés 

jegyében fejleszteni eszközkészletünket, kihasználva minél több pályázati lehetőséget. E 

tevékenységünket az eszközfejlesztési tervünk tartalmazza. 

Már 30 számítógéppel rendelkezünk, 2 projektorral és 2010-től folyamatosan interaktív táblákat 

helyeztünk fel TIOP-os pályázatok segítségével. Az oktatási feladatokhoz adott az Internet elérés is. 

 

Laskodi tagintézmény bemutatása 

 
Az intézmény Laskod község egyetlen iskolája. Alaptevékenysége a 6-14 éves gyerekek alapfokú 

oktatása-nevelése. Az iskolát 1890-ben alapították, református iskola volt. 1950-ben államosítást 

követően állami iskolaként működött tovább és az Okolicsányi család kúriájában nyert elhelyezést. 

1990-ig az intézmény önállóságát elvesztve a petneházi Általános Iskola tagiskolájaként működött. 

1990. szeptember 1-jén a két intézmény különvált.  

A rendszerváltás után megalakuló önkormányzat első dolga volt az önálló iskola vállalása. Nem csak 

vállalta, de az azonnali fejlesztés mellett döntve, pályázat útján saját anyagi forrásait sem kímélve új, 

korszerű nyolc tantermes iskolát építtetett tornateremmel. Egy jól felszerelt számítástechnika teremet 

alakítottunk ki. Salak-, illetve füves pálya biztosítja a gyerekek mindennapos testmozgását. Ez időtől, 

minőségileg jelentősen megváltozott körülmények között folyhatott az oktatás.  

Tantermeink felszereltsége, esztétikuma még fokozható. Az iskolához kapcsolódó udvar, sportpálya 

kihasználtsága folyamatos.  
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Eredménynek tartjuk, hogy a tanulók a középiskolában megállják helyüket, teljesítményükben 

nagyobb visszaesés nem következik be. A laskodi iskolában végzők között egyaránt megtalálható 

orvos, gyógyszerész, mérnök, pedagógus, jogász, stb.  

 

A 2007/2008-as tanévtől intézményfenntartó társulás jött létre Nyírkarász és Laskod községek között 

az általános iskolai nevelési-oktatási és az óvodai nevelési feladatok ellátására. Ez alatt az intézmény 

székhelye a nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskola, Óvoda, fenntartója Nyírkarász község 

önkormányzata volt. Laskod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 31. napi 

hatállyal, Nyírkarász és Laskod Önkormányzatok Közoktatási Intézményfenntartó Társulását 

felmondta, egyben Nyírkarász és Laskod Önkormányzatok Közoktatási Intézményfenntartó Társulását 

megszüntette. 

Az iskolában minden évfolyamon egy tanulócsoport működik változó osztálylétszámmal. Az 

intézményben angol nyelv oktatása folyik. A Pedagógiai Program megvalósítását a tantárgyi 

rendszerhez illeszkedően az alábbi szakkörök segítik: angol -, informatika -, természetjáró - ( 

kerékpár-és gyalogtúrára történő felkészítés) és vöröskeresztes szakkör, valamint tömegsport 

(kézilabda, labdarúgás). Az iskolában művészeti oktatás keretében társas táncot és balettet tanulnak 

diákjaink. 

Iskolánk 100-110 gyerek számára biztosítja az általános iskolai tanulmányok elvégzését. Közülük 

egyre több a hátrányos helyzetű tanuló. A nevelőtestület mindent megtesz annak érdekében, hogy a 

község hátrányos helyzetét enyhítve, tanulóink esélyegyenlősége javuljon.  

 

 

Az intézmény környezeti jellemzői: 
 
Tanulóink egy része ingerszegény környezetből kerül az iskolába. Az iskolának kell felvállalnia a 

felzárkóztatást, a tudás igényének felkeltését, a viselkedéskultúra megalapozását és a tehetséges 

tanulók tehetséggondozását. 

Az iskolába kerülő gyerekek érdeklődése sokrétű. Lehetőségük van bekapcsolódni a tanítási órán 

kívüli tevékenységekbe, de néha hiányzik a választott dolog melletti kitartás és gyakran a szülő anyagi 

hozzájárulása. 

Az értékek az iskolai évek előre haladásával átrendeződnek. Sokaknál közömbösség jelentkezik az 

iskolai munkával szemben. Megjelennek a képesség szerinti arányeltolódások, amelyek egyre inkább 

szükségessé teszik a differenciált pedagógiai módszerek alkalmazását. 

Minthogy a tanulók fejlődésének üteme egyenetlenné válik, differenciált óravezetéssel, egyéni 

képességfejlesztéssel, szakkörökkel, versenyekre való felkészítéssel, valamint a felzárkóztató 

foglalkozások hatékonyságának növelésével adhatnánk nagyobb segítséget a továbbhaladásukhoz. 

A legsúlyosabb veszély, hogy egyre jobban fokozódik az iskolába járó gyerekek közötti 

esélyegyenlőtlenség. A család sok esetben nem képes biztosítani azokat a feltételeket, amelyek 

segíthetik, ösztönözhetik a gyerekeket a középiskolai végzettség megszerzéséért. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1. Az iskola nevelési programja 

 

1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

 

Az iskolai nevelő-oktató munka tartalmi szabályozása a 110/2012.(VI.4.) 

Kormányrendelet Nemzeti alaptanterv alapján 

 

A Nat – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően – rögzíti „az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot, 

meghatározza az elsajátítandó műveltségtartalmat, valamint kötelező rendelkezéseket állapít meg az 

oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók heti és napi terhelésének korlátozására”. Az iskolák 

szakmai önállóságának teret engedve lefekteti a köznevelés szemléleti, elvi és tartalmi alapjait, azaz 

meghatározza az alapműveltség kötelezően közvetítendő tartalmait minden magyarországi iskola 

számára. 

Az új NAT műveltségi területenként határozza meg az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai tartalmát. A 

fejlesztési feladatok és a közműveltségi tartalmak az egyes nevelési-oktatási szakaszokhoz 

kapcsolódnak. 

A Nemzeti alaptanterv alapján megfogalmazott feladatok: 

- a nemzeti műveltség, 

- a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése, 

- az egyetemes kultúra közvetítése, 

- az erkölcsi érzék és a szellemi, érzelmi fogékonyság elmélyítése, 

- a tanuláshoz, a munkához szükséges képességek, készségek, ismertetek, attitűdök együttes 

fejlesztése, 

- az egyéni és a csoportos teljesítmény ösztönzése, 

- a közjóra való törekvés megalapozása, 

- a nemzeti közösségi összetartozás és hazafiság megerősítése 

- értékálló és a kor igényeinek megfelelő tudás elsajátítása 

 

A Nemzeti alaptanterv alapján megfogalmazott célok: 

- a haza felelős polgárává váljék, 

- a tanulókban kifejlődjön a hazafiság érzelemvilága, 

- reális önismeret, 

- szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert, 

- megtalálja helyét a családban, 

- megtalálja helyét a munka világában, 

- tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására váljék képessé, 

- legyen képes felelősségteljes döntések meghozatalára, 

- váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra, cselevésre, 
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- ismerje és értse a természeti és társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat, 

- a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzése 

A hatékony intézményes nevelés-oktatásnak nélkülözhetetlen eleme a szülőkkel történő együtt-

működés. Az intézmény a szülők számára nyújtott pedagógiai segítséggel, a szülők véleményének, 

javaslatainak befogadásával, hasznosításával teremti meg a sikeres együttműködést. 

 

Fejlesztési területek-nevelési célok: 

A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét. A célok elérése 

érdekében a pedagógiai folyamatban jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés 

mellett a példák érzelmi hatásának is. Összhangban kell lennie a kulcskompetenciák alapját adó 

képességekkel, készségekkel, az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést 

segítő attitűdökkel.  

 

A nevelési célok megvalósulása a köznevelés folyamatában: 

- beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, 

tartalmaiba; 

- tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola helyi 

tanterve szerint; 

- alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban az 

osztályfőnöki órák témaköreit; 

- témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb iskolai 

foglalkozások, programok számára. 

 

Az erkölcsi nevelés 

 

- A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése,  

- A cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, 

- Igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése,  

- Az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése, 

- Az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra való felkészítés, 

- A tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira a helyes megoldáskeresés, 

- A kötelesség tudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítő készség, a 

tisztelet, a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás megtanulása, 

- A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől, képzelőtehetség, intellektuális 

érdeklődésük felkeltése. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 

- A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait, az egyetemes emberi 

civilizáció kiemelkedő eredményeit, nehézségeit és ezeket kezelő nemzetközi együttműködési 

formákat. 
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- Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, 

költők, sportolók munkásságát.  

- Ismeretek, egyéni és közösségi tevékenységek elsajátítása, amelyek megalapozzák az otthon, a 

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

- Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, 

- Ismerjék meg Európa történelmét, sokszínű kultúráját,  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

- A cselekvő állampolgári magatartásra, a törvénytiszteletre, az együttélés szabályainak betartására,  

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

nevelésre, 

- A tanulók ismerjék meg a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, a honvédelmi nevelést 

biztosítása.  

- A közügyekben a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra 

fejlesztésére,  

- A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítása, a tanulók 

tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások megismerésére. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

- Az az önismeret fejlesztése, mint a társas kapcsolati kultúra alapja – a személyes tapasztalatok és a 

megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség. 

- A tanuló kedvező szellemi fejlődésének, készségeinek, tudásának és kompetenciáinak 

kifejlesztése.  

- A tanulók képessé váljanak az érzelmeiknek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő 

beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, a kölcsönös elfogadásra. 

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

maguk tudják alakítani.  

- A megalapozott önismeret kialakításával a tanulókban fejlődjön ki a kulturált egyéni és közösségi 

élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához 

szükséges képesség. 

 

A családi életre nevelés 

 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretet kapcsolata-inak, 

önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A környezet változásai, az érték-rendben 

jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé 

teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére.  

A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata: 

- a harmonikus családi minták közvetítése,  

- a családi közösségek megbecsülésére nevelés, 

- felkészítés a családi életre, 
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- a családi életükben felmerülő konfliktusok kezelésére nevelés,  

- a szexuális kultúra kérdései. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

 

- Az egészséges életmódra, a testi, lelki egészségre nevelés, 

- A helyes táplálkozásra, a mozgás megszerettetésére, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására 

nevelés, 

- A lelki egyensúly megóvására, társas viselkedések szabályozására, a konfliktusok kezelésére 

nevelés, 

- A családdal együttműködve a tanulók felkészítése az önállóságra, a betegség megelőzésére, a 

szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiéniában, a veszélyes körülmények és anyagok 

felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében, 

- A káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésére nevelés, motiválással, 

példamutatással. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 

- A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás 

kialakítása a tanulókban, saját élményű tanuláson keresztül.  

- A segítő magatartás képességeinek fejlesztése, az együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 

önkéntes feladatvállalás és –megvalósítás. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

- A tanulók az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre 

tekintettel használják.  

- A tanulók számára a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, 

értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá. 

- A környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására nevelés. 

- A tanulók megismerjék a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat 

idézhetnek elő,  

- Kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének meg-őrzésébe, 

gyarapításába. 

 

Pályaorientáció 

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

- Tevékenységeket kell biztosítani arra, hogy a diákok kipróbálhassák képességeiket, 

elmélyülhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, 

kiválaszthassák a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, 

- Képessé váljanak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. 

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

kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 
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Gazdasági és pénzügyi nevelés 

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

gazdálkodás, a pénz világa, a fogyasztás területén, 

- Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát, 

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

összefüggését, egymásrautaltságát, 

- A köznevelési intézmény biztosítsa a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi 

szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok 

tanítását. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

- A tanulók nevelése az új és a hagyományos médiumok nyelvének nevelésére, 

- A médiatudatosságra nevelés, a kritikai beállítódás kialakítása, a médiumoktól befolyásolt 

mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására, 

- A tanulók megismertetése a média működésével és hatásmechanizmusaival,  

- A média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal,  

- A valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, 

- A különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

 

A tanulás tanítása 

Minden pedagógus teendője: 

- Felkeltse az érdeklődést a tanulóban az iránt, amit tanít,  

- Útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. 

- Annak megtanítása, hogy hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere;  

- Hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 

- Hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; 

- Melyek az egyénre szabott tanulási módszerek;  

- Miként működhetnek együtt a tanulók csoportban;  

- Hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, 

képletek.  

- Olyan tudás kialakítása, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok 

sokoldalú áttekintésével és értékelésével.  

- A tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti 

növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek 

Az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége a teljesítmény növelésére 

sarkalló, az életesélyek tanulással történő növelését szolgáló egységes, közös alapra kell, hogy 

épüljön. Cél a személyiségfejlesztő tanítás. 
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Olyan pedagógiai munkát feltételez az iskolától, a pedagógusoktól, amelynek középpontjában a 

tanulók tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, kibontakoztatása, a 

személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy az 

oktatás és a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem az élet számos egyéb fóruma is. 

 

A differenciált tanítás-tanulás megvalósulásának szempontjai: 

- olyan szervezési megoldások alkalmazása, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, 

önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; 

- a tanulás megszervezése úgy, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, előtérbe 

állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, problémamegoldásaikat, 

alkotóképességüket; 

- a nevelési-oktatási folyamat során legyen lehetőség a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, 

nézeteinek feltárására, a tévedéseik kiigazítására, tudásuk átrendezésére; 

- az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáinak és formáinak alkalmazása különböző 

szervezeti formában (az osztálymunkában, a csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben 

vagy teljesen egyéni nevelésében-oktatásában), 

- a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges 

tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben; 

- a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében a feladathoz illeszkedő tanulásszervezési 

technikák alkalmazása, 

- sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása a különleges bánásmódot igénylő, sajátos 

nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal 

küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában; 

- a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások alkalmazkodjanak 

az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, támogassák a tehetségek 

felkutatását és tehetségük kibontakoztatását; 

- különböző tanulásszervezési megoldásokkal ki kell alakítani az együttműködést, a tanulási esélyek 

egyenlőséget szolgáló szervezeti formákat, az iskolák közötti együttműködésben és az iskolán 

kívüli és az iskolai munkában. 

 

Az eredményes tanulás segítésének elvei 

Minden tanköteles korú tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a neki megfelelő nevelésben-

oktatásban részesüljön.  

Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartóval, az iskola működtetőjével, a családdal, a 

gondviselővel, szakmai és civilszervezetekkel együttműködve) a következő elvek szerint kell 

biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit: 

- a képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak megalapozása, az 

attitűdök alakítása az 1–4. évfolyamon; 

- folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása az iskolázás további 

szakaszaiban; 

- az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése pedagógiai 

- eszközökkel; 

- a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai nevelés-

oktatás egész folyamatában és annak valamennyi területén; 
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- a tanulást érintő lemaradás, illetve a tanulói leszakadás megakadályozásának érdekében a tanuló 

személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése, 

- a tanulás eredményességét növelő pedagógiai módszerek alkalmazása; 

- a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, tehetségjegyeinek 

feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, e tevékenység támogatása az 

iskolán kívül is; 

- motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok segítségével (pl. sakk, 

logikai játékok); 

- egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazása; 

- a sajátos nevelési igényű, akadályozott, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők elfogadása, 

beilleszkedésük feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson alapuló megteremtése, a képesség-

profilhoz viszonyított haladás elismerése, a tanulásban meghatározó képességeik feltárása és 

fejlesztése. 

 

Képesség-kibontakoztató felkészítés 

A képességeket kibontakoztató felkészítés a személyiséget fejlesztő pedagógiai munkával és a 

közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő 

lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, 

továbbtanulási esélyeinek növeléséhez.  

A képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezhető integrált keretek között is, ha a közösség- és a 

személyiségfejlesztés halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem tartozó tanulók közös 

felkészítése keretében valósul meg, kiegészülve a társadalmi kirekesztés minden formáját elutasító, és 

a bármely oknál fogva hátrányos helyzetben lévők társadalmi beilleszkedését elfogadó és segítő 

magatartásformák és készségek kialakításával, az ezek alapjául szolgáló képességek 

kibontakoztatásával. 

 

Kulcskompetenciák, a kompetencia alapú oktatás pedagógiai feltételrendszerének kialakítása 

A kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó képességeket és 

attitűdöket értjük, amelyek birtokában a tanulók gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ 

felgyorsult változásaihoz,  a változások irányát és tartalmát cselekvően lesznek képesek befolyásolni. 

A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, készségek, és ezek hátterében a 

meghatározó képességek és attitűdök számos tanulási helyzetben és összefüggésben alkalmazhatók 

különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására, ezért több 

műveltségterülethez is köthetők. 

Számos olyan fejlesztési területet említhető, amely valamennyi műveltségterületen a kialakítandó 

kompetencia részét képezi: ilyen például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a 

kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az együttműködés, a kockázatértékelés, a 

döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia. 

 

Kulcskompetenciák 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

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

kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg 

értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, öntudatos és alkotó nyelvhasználatot az 
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oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek során, a családi és a társas életben, a 

munkában és a szabadidős tevékenységekben, a társas valóság formálásában. 

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

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

szövegek egész sorának, a különböző nyelvi stílusok sajátosságainak, valamint a különféle 

helyzetekben a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét. 

- Az anyanyelvi kommunikáció elsajátításával a tanuló képes a nyelvhasználat útján ismereteket 

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

- Képes megkülönböztetni és felhasználni különböző típusú szövegeket, továbbá információkat 

keresni, gyűjteni, feldolgozni és közvetíteni.  

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

etikusan és meggyezően kifejezni. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

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

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

formákban. 

- A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási 

ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez.  

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

és az ehhez szükséges eszközök használatát. 

 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen a matematikai gondolkodás, az 

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

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

összefüggések készség szinten alkalmazható tudását. 

- A matematikai kompetencia során a tanulók felismerik az alapvető matematikai elveket, 

törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben, elősegítve a problémák megoldását a 

mindennapokban, otthon és a munkahelyen.  

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

láncolatának követésére, a matematika nyelvén megfogalmazott törvények megértésére. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia az ismereteknek és készségeknek azt a rendszerét jelöli, hogy az 

ismeretek és módszerek felhasználásával leírjuk és magyarázzuk a természet jelenségeit és 

folyamatait, a várható kimenetelét is.  

Segít abban, hogy megismerjük, illetve megértsük a természetes és mesterséges környezetünket, 

irányítsuk cselekedeteinket.  

- A természettudományok esetében elengedhetetlen, hogy a tanulók megismerjék a természet 

működési alapelveit, az alapvető tudományos fogalmakat, módszereket és technológiai 

folyamatokat, az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait. 

- A természettudományos és technikai kompetencia birtokában mozgósítani lehet a 

természettudományos és műszaki műveltséget, új technológiákat, eszközöket, berendezéseket 

ismerhetnek meg a tanulók. 
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- Kialakul a kritikus gondolkodás az áltudományokkal, az egyoldalúan tudomány- és 

technikaellenes elképzelésekkel, a technikát, a termelést az emberi szempontok és a környezeti 

fenntarthatóság fölé helyező megnyilvánulásokkal szemben. 

 

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és 

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

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

kommunikáció és a szabadidő terén.  

Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: 

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

bemutatása és cseréje;  

- digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az Interneten 

keresztül. 

- a digitális kompetencia magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat – szövegszerkesztés, 

adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és -kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az 

elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) – a szabadidő, az 

információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás, a művészetek és a kutatás terén. 

A tanulónak értenie kell: 

- miként segíti az IKT a kreativitást és az innovációt,  

- ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, ezek 

kiszűrésére használatos alapvető technikákat,  

- az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket, az etikai elveket, a szerzői jogból és a 

szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket, 

- a szükséges készségek magukba foglalják - az információ megkeresését, összegyűjtését és 

feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését, 

- a digitális kompetencia fejlődését segítheti az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy 

szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

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

kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés feltételei.  

Az állampolgári kompetencia lehetővé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a 

demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a közügyekben. 

Az állampolgári kompetencia a : 

- demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén alapul,  

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

főbb eseményeinek és tendenciáinak, a társadalmi és politikai mozgalmak valós céljainak, 

értékeinek és törekvéseinek az ismeretét (az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb 

célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, az európai sokféleség és a kulturális azonosságtudat 

fontosságának tudatosítása). 

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

problémák iránti érdeklődés, a megoldásuk során tanúsított szolidaritás. 
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- a közösségi tevékenységek és a különböző – helyi, nemzeti és európai – szinteken hozott döntések 

kritikus és kreatív elemzése, a részvételt a döntéshozatalban (elsősorban szavazás útján). 

A pozitív attitűdök: 

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

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

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

elvek elfogadásának és tiszteletben tartásának kinyilvánítása. 

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

egészségére vonatkozó ismeretekkel és alkalmazza is őket.  

- a kiegyensúlyozott kapcsolatok, a normatudat és az általánosan elfogadott magatartási szabályok 

elsajátítása.  

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

mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető fogalmak ismerete.  

- E kompetencia alapja: 

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

kommunikálni,  

- figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és 

empátiával fordul feléjük. 

Az attitűdök vonatkozásában: 

- legfontosabb az együttműködés, a magabiztosság és az integritás, a társadalmi-gazdasági fejlődés, 

az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés.  

- a személyes előítéletek leküzdése és a törekvés a kompromisszumra,   

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

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

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

tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására.  

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

céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek, 

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

munkahelyen szükség van. 

A szükséges ismeretek: 

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

felismerése, értelmezése, a gazdaság működésének átfogóbb megértése, a pénz világát érintő 

magabiztos tájékozódás.  

- a vállalkozások működésének pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete, 

- Szükséges készségek, képességek:   

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

kommunikáció, a jó ítélőképesség, a tapasztalatok értékelése, a kockázatfelmérés és -vállalás, a 

munkavégzés egyénileg és csapatban, az etikus magatartás. 

Pozitív attitűdök:  

- függetlenség, az alkotó- és újítókészség, a célok elérésére irányuló motiváció és eltökéltség. 
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Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja az esztétikai megismerést, 

illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének elismerését, befogadását 

mind a hagyományos művészetek nyelvén, a média segítségével, az irodalomban, a zenében, a 

táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, 

a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével. 

 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség feltételezi: 

- a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítását, a főbb művészeti 

alkotások értő és beleérző ismeretét a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában.  

- a kulturális és nyelvi sokféleség megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, az 

esztétikum mindennapokban betöltött szerepének a megértése is. 

Képességek és készségek: 

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

saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági 

lehetőségek felismerése és kiaknázása, az általános életminőség javítása. 

Pozitív attitűdök: 

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

fejlesztésére való hajlandóság.  

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

önismerete, emberi kapcsolatrendszere és eligazodó készsége a világban. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

 

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

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

információval, saját szükségleteinek és lehetőségeinek, a tanulás folyamatnak a megismerése. Ez 

egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, útmutatások keresését és alkalmazását 

jelenti.  

A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót: 

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

képzési folyamataiban, otthon,  a munkában, 

- eleme a motiváció. 

A hatékony és önálló tanulás feltétele: 

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

pontjait,  

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

támogatásokat. 

Az ismeretek elsajátításához szükséges alapvető ismeretek:  

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

a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és 

céljának kritikus mérlegelése, képesség a közös munkára és arra, hogy tudását másokkal 

megossza, saját munkáját tárgyilagosan értékelje,  

Pozitív attitűd: 
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- a tanulás iránti belső motiváltság. 

 

Fejlesztési irányok 

Egységes, befogadó (komprehenzív) iskolarendszer 

Helyi tanterv - kötött és szabadon válaszható tananyagtartalom 

Egyéni képességekhez igazított tananyagválasztás  

Tanulóközpontú, differenciált módszertan 

Képességfejlesztés, kompetencia alapú oktatás  

Aktív tanár – aktív tanuló (megváltozott tanárszerep) 

Hatékony tanulási módszerek alkalmazása, a tanulók cselekedtetése 

Reális teljesítményértékelés 

Integráció és integrált oktatás, felzárkóztatás 

 

Várható eredmények: 

- a tanulói teljesítmény javulása 

- a hátrányok csökkentése, felzárkózás 

- a tehetség felismerése, 

- az iskolai hiányzások csökkenése 

- pedagógusok szerepének megváltozása 

 

Nevelő - oktató munkánk során a személyiség harmonikus fejlesztése érdekében az alábbi alapelveket 

tartjuk szem előtt. 

Pedagógiai alapelvünk, hogy: 

 iskolánk nevelő – oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a 

lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az 

európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, 

nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a 

tolerancia értékei hatják át a tanítási-tanulási folyamatokat; 

 alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át 

tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének; 

 kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző 

kultúrák iránti nyitottságra; 

 pedagógiánk elfogadott alapelve: a komplexitás elve, azaz annak állandó figyelembevétele, 

hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek 

hatásával kell számolnunk;  



22 

 

 a nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a 

folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van; 

 a nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör 

kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük 

megszervezésében, személyiségük fejlesztésében; 

 a közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, 

önkormányzó képességének kibontakoztatásához;  

 az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi 

méltóságát; 

 minden iskolai tevékenységünket - az oktatás és nevelés terén egyaránt - a gyermekek okos 

szeretete hatja át; 

 iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele a 

tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása; 

 a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási 

gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét 

élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

 alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében; 

 minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az 

önmegvalósítás lehetőségét; 

 az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási 

esélyegyenlőség megteremtéséhez; 

 minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó 

tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket és 

kompetenciákat: a szövegértési – szövegalkotási, matematikai – logikai, szociális, életviteli és 

környezeti, az életpálya-építési, idegen nyelvi, valamint az infokommunikációs 

technológiákat; 

 a kompetencia alapú oktatás során az ismereteket – készségeket és attitűdöket kölcsönhatásban 

fejlesztjük; 

 hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok 

leküzdéséhez; 

 iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek oktatásával; 

 az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai forradalommal; 

 az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban a teljesítményorientált 

beállítódást, az önálló tanulás képességét; 

 a nevelési - oktatási folyamatokban következetes „emberléptékű” követelményeket 

támasztunk; 

 a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését az ember és társadalom 

műveltségi blokk mindhárom aspektusa szolgálja: a történelem, az emberismeret és a 

társadalomismeret (jelenismeret); 

 megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges életmód 

készségét; 

 reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány 

illetve pálya kiválasztását;  
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 a kommunikációs - és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és személyes 

világukban való eligazodás képességét;  

 alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk 

megismerésének és megóvásának igényét; 

 a NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését: a magyar 

nyelv és irodalom; az élő idegen nyelv; a matematika; az ember és társadalom; ember a 

természetben; földünk – környezetünk; a művészetek; az informatika; az életviteli és 

gyakorlati ismeretek; a testnevelés és sport; 

 a képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés 

segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás 

csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási. 

továbbtanulási esélyének növeléséhez. 

 

Az intézmény küldetésnyilatkozata 

 

„Csak oly ember, kit valamely cél vezérlett… érezhet megelégedést, sőt boldogságot. „ 

Reguly Antal: Akadémiai székfoglaló 

 

Célul tűzzük ki, hogy egy értékorientált nevelési programot megvalósítva, tanulóink számára 

önmagukhoz képest az optimális fejlődés lehetőségét biztosítjuk. 

 Ennek érdekében tevékenységi formákat dolgozunk ki az oktató-nevelő programunk 

megvalósítására, különös tekintettel a beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulóink mielőbbi 

integrációjára. 

 Értékközpontú nevelésfilozófiánk kimunkálásában és megvalósításában figyelembe vesszük 

partnereink véleményét, javaslatait, elvárásait. 

 Mindannyiunk számára érvényes szabálynak tekintjük, hogy kapcsolatainkat az őszinteség és 

felelősségérzet irányítja. 

 Elismerjük, és tiszteletben tartjuk az egyén és közösség jogait. Tiszteljük a tudás és az egymás 

iránti empátia fontosságát. 

 Intézményünkben ügyelünk tanulóink biztonságára, környezetünket vonzóvá, esztétikussá 

tesszük. 

Mindezek érdekében alkalmassá tesszük iskolánkat a folyamatos megújulásra és önfejlesztésre. 

 

Feladatok a nevelés-oktatás területén  

 a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon; 

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

értékelése, ezért, a tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális 

kibontakoztatása legyen; 

 alapozzuk meg a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd); 

 a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlessze a kisgyermekben a 

felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő érzelemvilágának gazdagodását;  

 támogassa az egyéni képességek kibontakozását; 

 az oktatási folyamatban alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit; 
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 a tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás 

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

értékelésben; 

 tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket; 

 erősítse meg a konstruktív magatartásformákat, szokásokat; 

 a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését; 

 fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti, társadalmi és 

emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek; 

 az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlessze a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját, 

toleranciáját; 

 tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a 

közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban; 

 a demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet iránti felelősségre, 

a mindennapi magatartásra; 

 vállalja identitását, a nemzeti, a nemzetiségi azonosságtudatot, képviselje az egymás mellett élő 

különböző kultúrák iránti igényt; 

 erősítse a Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztessen más népek 

hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére; 

 fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására, tudjon „globálisan 

gondolkodni és lokálisan cselekedni”; 

 a test és a lélek harmonikus fejlesztése; 

 a tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása; 

 a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és magatartásuk 

minősítéséről; 

 adaptív tanulásszervezéssel hasznosítsuk a számítógépet, s az infokommunikációs technikákat; 

stb. 

 

Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eljárásai: 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe; 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 az ismeretek elsajátításának folyamatában az induktív és deduktív út konstruktív alkalmazásával 

törekszünk a konvergens és divergens gondolkodás képességének fejlesztésére; 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás 

fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

 az egészséges életvitel kialakításához gyakorlati jellegű oktatással kívánunk hozzájárulni; 

 a képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezhető integrált felkészítésként is, ha a 

közösségfejlesztés és a személyiségfejlesztés a halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem 

tartozó tanulók közös felkészítése keretében valósul meg; 
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 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók 

egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák 

megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás fejlesztése, a 

differenciált fejlesztés, a művészeti, a gyakorlati és a közismereti készségek fejlesztésének 

egyensúlya, a tanulók egészséges terhelése; fejlődésük folyamatos követése, a személyre szóló, 

fejlesztő értékelés; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktívtanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, kísérlet, 

új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték 

stb.). az iskola épít a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti igényükre; 

 a tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, konfliktusok 

kezelésében is alkalmazzák, döntésképességüket szervezett gyakorlatokban és spontán 

élethelyzetekben is érvényesítik;  

 az iskolában folyó nevelő – oktató munkamérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási 

rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a 

formatív és szummatív méréseket; 

 alkalmazzuk a tanuló-megismerési technikákat, módszereket és eszközöket; 

 

Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eszközei: 

 minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének illetve távolabbi céljainak 

megfelelő programokat, tevékenységi formákat; 

 személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, 

empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartása; 

 az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges, alkalmazható 

tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érvényesül; 

 megismerjük és alkalmazzuk a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésére 

kidolgozott tanulói és tanári eszközrendszert, az SDT kínálta lehetőségeket; 

 a diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten készítjük el, illetve választjuk 

ki, a szummatív tesztek elkészítéséhez megyei illetve országos standardizált mérőeszközöket 

alkalmazunk; 

 nevelési célzatú (nyílt és zárt) csoportfoglalkozás a nevelési problémák megbeszélésére, 

kezelésére; 

 a nevelési-oktatási eljárások pedagógiai eszközeit a kooperatív technikákkal ötvözzük:  

 

 

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

 Az iskola célja a személyiségfejlesztés, maga az iskolai munka a személyiség szervezett, 

tervszerű fejlesztése. A személyiség komplex fejlesztése magában foglalja tehát az értelem kiművelése 

mellett a gyermek önmagához, a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését is. A 
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nevelés, a pedagógia alapfunkciója a személyiségfejlődés segítése. A személyiségfejlődés segítésében 

kiemelt szerepe van: 

- a (tanult) motívumok kialakításának, mert a motívumok segítik az embert döntései 

meghozatalában; 

- A képességek fejlesztésének, mert a képességektől függ a döntések kivitelezésének 

eredményessége. 

- A kivitelezés eredményességét a szokások, a magatartási minták, az ismeretek és a készségek 

segítik. 

- A minták mások viselkedésének, magatartásának „tervrajzai” a megfelelő viselkedés 

megvalósításához. 

- A készségek gyakoroltatással is fejleszthetők, ellentétben a szokásokkal és a mintákkal, amelyek 

elsajátításához tényleges vagy szimulált helyzetek szükségesek. 

Milyen motívumokat kell kialakítani, milyen képességeket kell fejleszteni, hogy a tanulók, a 

gyermekek döntései megalapozottak legyenek, s döntéseik kivitelezésében eredményesek legyenek? 

Mire irányul a fejlesztés? 

 

Az értelem fejlesztése 

Az értelem kiművelése az iskola fontos feladata. Középpontjában az információfeldolgozás (az 

információ vételek, kódolása, átalakítása, létrehozása, közlése, tárolása) áll. Az értelem kiművelésének 

két alapvető feladata emelhető ki: a tanulási motívumrendszer és az értelmi képességek rendszere 

kialakulásának segítése. Az értelem fejlesztését nem lehet leszűkíteni csak ismeretközvetítésre vagy 

csak képességfejlesztésre, továbbá szervesen illeszkednie kell a szociális és a személyes fejlesztéshez 

is. 

 

Tanulási motívumok fejlesztése 

Melyek azok a tanulási motívumok, amelyek képesek kiváltani a tanulókból szándékolatlan, illetve 

szándékos tanulást 

- A megismerési vágy felkeltése, a megismerési vágy alapját jelentő öröklött természetes 

kíváncsiság táplálása a feladatunk. Ez készteti a gyermeket a mesehallgatásra; arra, hogy mindent 

szétszedjen, hogy az összerakós játék darabjait összerakja. Ez az öröklött motivációs alapja 

például az analízisnek, a szintézisnek, a rendszerezésnek. Ez csak úgy működhet, ha az iskola 

változatos, gazdag fejlesztő programot kínál, hogy minden gyerek megtalálja a kedvére való 

elfoglaltságot, felhasználva ehhez az egyes tantárgyakban rejlő lehetőségeket is. Az érdeklődés 

(mint tanult motívum) pozitív élményekkel történő felkeltése, a kielégítését szolgáló, örömet adó 

aktivitás lehetőségének biztosítása a feladat. 

- A felfedezési vágy felkeltésére alkalmas a felfedeztető tanulás, a problémamegoldó tevékenység, 

intenzív, élményt nyújtó folyamata. Ez a folyamat a kisebb gyerekeknél alkalmas arra, hogy 

választ kapjanak az örökös „miért”-ekre; a serdülőkorban pedig az önálló újraértelmezésre. 

- A játékszeretet fejlesztését egyrészt az újabb és újabb fejlesztő játékok megtanulása/megtanítása 

biztosítja, másrészt a játék, a játékosság, a szimuláció gazdag eszköztára támogatja az egyes témák 

feldolgozását (pl. irodalmi művek dramatizálása, különböző szerepjátékok, stb.) Az alkotás a 

játékkal szemben nem szimulatív, hanem tényleges tevékenység. Célszerű úgy alakítani a tanítás-

tanulás, a nevelés folyamatát, hogy rendszeressé váljanak az alkotó jellegű feladatok. 

- A nevelés, az oktatás, az iskola alapfunkciójából eredően teljesítményorientált tevékenység. 

Ezért a tanulókban ki kell alakítani a szélsőségmentes, optimális teljesítményvágyat. Ezt 

előmozdítja, ha az iskola következetesen, reálisan értékeli a tanulói teljesítményt, és ha a tanulók 

önértékelésében is segíti elkerülni a „beskatulyázás” veszélyét. 
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- A tanulás értelmének megmutatása komoly feladat. Tapasztalnia kell a tanulónak, hogy a 

tanulásnak, a tudás megszerzésének gyakorlati értéke van; a továbbtanulási szándék, az 

önfejlesztés igényének kialakítása is tanulási motívumként működhet. Ehhez szükséges, hogy – 

legalábbis hosszabb távon, az iskoláztatásának ideje alatt – a tanuló meg is tapasztalhassa a tudás 

gyakorlati hasznát, érzékelje saját változását, fejlődését. 

 

Értelmi képességek fejlesztése. 

- A megismerés teljes folyamata az információk célirányos megszervezésével indul, de több, a 

megismerést lehetővé tevő különböző képesség vehető számba. Ilyen a megfigyelés; az átkódolás; 

az értelmezés; az indoklás, a bizonyítás; az értékelés. A megfigyelésnek az alsó tagozatban 

komoly hagyományai vannak, később megkezdődhet a megfigyelésekről jegyzőkönyvek írása, az 

ellenőrző és a kísérleti megfigyelések bevezetése, stb. Az értelmezési képesség fejlesztésére 

például a természettudományos tárgyak nagyon sok lehetőséget kínálnak (egyszerű természeti 

rendszerek viselkedésének, működésének vizsgálata, stb.) A megismerés során a kísérletezés, az 

elemzés, az érvelés képességének elsajátíttatásában is van felelőssége az iskolának. 

- A kognitív kommunikáció alapvető funkciója a kivitelező tevékenység és a megismerés, a 

gondolkodás, a tanulás szolgálata. Az ábraolvasás és az ábrázolás képességének fejlesztése 

valamennyi tantárgy feladata sokféle szemléltető ábra, modell használatával, vázlatok 

készítésével. A tapasztalati és értelmező nyelvtudás fejlesztésének legfontosabb eszköze az 

olvasás és a szövegtanulás, amely függ a nyelvtan tanulástól és nagymértékben attól, hogy a 

tanulók mennyit és mit olvasnak. Az írás és olvasás képesség esetében nem lehet csak az 

elsajátításra helyezni a hangsúlyt, legalább ilyen fontos ezek folyamatos fejlesztése: értő olvasás, 

szövegfeldolgozás, fogalmazási képesség fejlesztése. 

- A gondolkodás bonyolult képességrendszer. A legfontosabbnak ítélhető gondolkodási képességek 

a viszonyítás, az általánosítás és osztályozás, valamint a problémamegoldás. Minden tantárgynak 

és tanórán kívüli tevékenységnek van feladata, felelőssége abban, hogy az adott tartalmakkal 

gyakorolják a tanulók a több szempontú viszonyítást, a szelektálást, a keresést, a szortírozást. A 

problémamegoldó gondolkodást a felfedező tanulás, a felfedeztető oktatás fejleszti. 

- A tanulási képesség fejlesztése a kognitív képességek fejlesztésével, a tanulási módok 

optimalizálásával valósulhat meg. A kognitív képességek alakítása mellett az iskola feladata, hogy 

rendszeresen használtassa az alapvető tanulási módokat: tapasztalati és értelmező tanulást, önálló 

és szociális tanulást. Ez a pedagógiai gyakorlatban a cselekedtető tanulás-tanítás, a 

szemléletes/szemléltető tanulás-tanítás, az értelmező tanítás-tanulás módszerének gyakori (de nem 

kizárólagos) alkalmazását jelenti. Az önálló tanulás mellett helyet kell kapnia a szociális 

tanulásnak, amikor a tanulók egymástól tanulnak: egymást utánozzák, meghallgatják mások 

véleményét, együttműködnek, vitatkoznak, versengenek. stb. 

 

 

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

  

A teljes körű egészségfejlesztés során négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres végzését 

értjük, amelyet minden tanulóval, a teljes tantestület és a szülők bevonásával, szakmai ellenőrzés 

és megfelelő finanszírozás mellett végezzük.  

Ezek:  

1. egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termeléshelyi fogyasztás 

összekapcsolásával); 
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2. mindennapi testnevelés/testedzés minden gyermeknek (ennek részeként sok más szakmai 

elvárás közt jól végzett tartásjavító torna, relaxáció és tánc is); 

3. a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával (ének, tánc, 

rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok stb.); 

4. számos egyéb téma között (felsorolásukat lásd alább) környezeti, médiatudatossági, 

fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló 

egészségfejlesztési (modulszerű) tantárgy hatékony (= bensővé váló) oktatása. 

 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: 

 Az egészség fogalma. 

 A krónikus beteg egészsége. 

 Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk. 

 A környezet egészsége. 

 Az egészséget befolyásoló tényezők. 

 Szájhigiénia. 

 A jó egészségi állapot megőrzése. 

 A betegség fogalma. 

 Megelőzhető betegségek. 

 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata. 

 Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása. 

 Lelki eredetű táplálkozási zavarok. 

 A beteg ember táplálásának sajátosságai. 

 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata. 

 Az egészséghez szükséges testmozgás. 

 A szervezet fejlődése testmozgással és annak hiányában. 

 A felnőtt szervezet működése testmozgással és annak hiányában. 

 Gerincvédelem, gerinckímélet. 

 Balesetek, baleset-megelőzés. 

 A lelki egészség. 

 Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek szerepe a másik 

önértékelésének segítésében. 

 A két agyfélteke harmonikus fejlődése. 

 Az érett, autonóm személyiség jellemzői. 

 A társas kapcsolatok. 

 A nő szerepei. 

 A férfi szerepei. 

 A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. 

 A családi élet - kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek. 
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 A gyermekáldás. 

 A várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére. 

 A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez - családban, iskolában. 

 A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játék-

szenvedély, internet- és tv-függés). 

 Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést és tanulási 

eredményességet elősegítő hatásai. 

 A média egészséget meghatározó szerepe. 

 Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja. 

 Fogyasztóvédelem 

 Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás. 

 Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése. 

 Iskola-egészségügy igénybevétele. 

 Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele. 

 Otthoni betegápolás. 

 

A teljes-körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások révén 

eredményezi a hatékonyság növekedését: 

 a tanulási eredményesség javítása; 

 az iskolai lemorzsolódás csökkenése; 

 a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése; 

 a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek elsődleges 

megelőzése; 

 bűnmegelőzés; 

 a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal; 

 az önismeret és önbizalom javulása; 

 az alkalmazkodó készség, a stressz kezelés, a problémamegoldás javulása; 

 érett, autonóm személyiség kialakulása; 

 a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, mozgásszervi és 

daganatos betegségek) elsődleges megelőzése; 

 a társadalmi tőke növelése. 

 

Állapotfelmérés 

 Az Iskola Egészségügy Szolgálat munkatársai szerdai és csütörtöki napokon intézményünkben 

rendelnek, pénteki napokon pedig fogadóórájuk van 8-12 óráig az Egészségházban. Ellátandó 

feladataik közé tartoznak többek között a szűrővizsgálatok, így a hallás-, látás- mozgásszervi-, 

elhízás-, bőr-, fejtetvesség-, tisztasági-, allergiavizsgálatok. 

 A fittség vizsgálat szabályai (lásd a Pedagógiai Program megfelelő részénél). 



30 

 

 Intézményünkben minden tanuló és dolgozó számára biztosított a háromszori étkezés. Az 

élelmezésvezető a heti étrend összeállításánál a gazdaságosság mellett az egészséges táplálkozásra 

is nagy súlyt fektet, emellett a helyi élelmiszerek felhasználását helyezi előtérbe. 

 

 Csatlakoztunk az ingyenes Iskolatej és Alma programhoz. 

 Minden tanítási év elején az osztályfőnökök a legelső osztályfőnöki órán, ezen túlmenően a 

szaktanárok pedig az első tanórájukon balesetvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat, melyet 

jelenléti ív aláírásával hitelesítenek.   

 

 A munkavédelmi felelős minden év augusztusában tanévkezdés előtt munkavédelmi oktatást tart 

külön a pedagógusoknak és külön az iskolai dolgozóknak (adminisztratív dolgozók, karbantartók, 

takarítók). A diákoknak pedig aktuálisan a számítógép használatával kapcsolatosan. 

 

 Gyógytestnevelésben résztvevők számát minden tanév szeptember hónapjában felméri a védőnő 

(lúdtalp, gerincferdülés, könnyített testnevelés). 

 

Módszerek 

- tanári magyarázat 

- digitális táblahasználat 

- audiovizuális eszközök használata 

- könyvtári gyűjtőmunka 

- egyéni és csoportmunka 

- megfigyelés 

- összehasonlítás 

- problémaelemzés 

- szerep- és szituációs játékok 

- projekt módszer 

- egészségtan tantárgy oktatása 

- prezentációk készítése (tanulók készítik) 

- előadások 

- kérdezz - felelek 

- intézménylátogatás 

- vélemények kicserélése, vita 

- elméleti ismeretek gyakorlatban való alkalmazása 

Az egészségfejlesztés és - nevelés színterei iskolánkban 

 Szülők számára tervezett foglalkozások 

Évente 5 alkalom 

Idő Téma Előadó 

Szeptember szülői értekezlet Mozgásszervi elváltozások, 

gyógytorna, 

Védőnő 



31 

 

Október Egészséges környezet, 

egészséges életmód 

Iskolaorvos 

 Január szülői értekezlet Fertőző betegségek Védőnő 

Február Szenvedélybetegségek Pszichológus 

Május Bűnmegelőzés Rendőrség 

 

 

 Alkalmazottak számára tervezett foglalkozások 

Évente 3 alkalom 

Idő Téma Előadó 

 Szeptember  Szenvedélybetegségek, lelki 

egészség 

Szakember 

 Január Szupervízió Szakember 

Április 

 

Bűnmegelőzés 

 

Rendőrség 

 

 

 Tanulóink számára tervezett tanórán kívüli foglalkozások 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolánkban: 

 

Foglalkozások témái – 5. évfolyam Módszerek, eszközök Vezeti Idő 

A szenvedély fogalma és szerepe 

életünkben. A szenvedélyek fajtái. A 

hasznos szenvedélyek: gyűjtés, 

olvasás, sport, hobby, természetjárás, 

szenvedélybetegségek kialakulása, 

jellemzői. Segítségnyújtás lehetőségei 

formái. Alkoholfogyasztás, dohányzás 

és drogok egészségkárosító anyagainak 

hatása a szervezetre. Kipróbálásuk, 

veszélyhelyzetük felismerése, 

elkerülése, a csábítás visszaszorítása. 

Beszélgetés: hasznos 

szenvedélyekről. 

Videofelvétel bemutatása. 

Kiállítás rendezése 

gyűjteményekből. Reklám 

– ellenreklám. 

Szenvedélyből gyógyult 

beteg meghívása – 

beszélgetés. 

Védőnő Tanórán 

kívül 2 óra. 

Egészséges környezet jellemzői. A 

szennyezett környezeti tényezők 

(levegő, víz, talaj) hatása a fejlődő 

szervezetre. Felelősségünk a környezet 

védelméért. A mikrokörnyezet 

védelmének formái, lehetőségei. 

Levegő, víz, talaj 

szennyezettségének 

kimutatása kísérletekkel. 

Élettani kísérletek. 

Tisztasági őrjárat iskolánk, 

településünk területén, 

tapasztalatok megbeszélése. 

„Virágos településért” 

Szociális munkás 

Erdész 

 

Tanórán 

kívül 2 óra. 
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mozgalomba 

bekapcsolódás. 

 

Foglalkozások témái – 6. évfolyam Módszerek, eszközök Vezeti Idő 

A legális és illegális „szerek” káros 

hatása a szervezetre. Függőség, 

hozzászokás. A függőség válfajai, 

fokozatai. Használatuk társadalmi 

megítélése. Gyógyszerek 

visszaélésszerű használata. 

Természetes gyógymódok. A családi 

hagyományok szerepe a nem kívánt 

élvezeti szerek használatával szemben. 

A drogok terjesztésének és 

fogyasztásának törvényi szabályozása. 

Társas kapcsolatok, mint a „józanság 

szigetei" 

Együttműködés a helyi 

rendőrőrssel, gyermekjóléti 

szolgálattal, kisebbségi 

önkormányzattal. 

A Városi TV-ben és Baktai 

Hírekben foglalkoztató 

programok megjelentetése. 

Kortárssegítőkkel 

kiscsoportos beszélgetés. 

Védőnő, rendőr Tanórán 

kívül 2 óra. 

Serdülőkori változások. 

Segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi, 

magatartás, életmód, szexuális 

problémák, krízisek megoldásában. 

Önismeret. Külső, belső értékeink. 

Önértékelés fejlesztése. 

Josh Mc. Dowell: Az 

vagyok, akinek mások 

mondanak? c. könyv 

„Kudarctól való félelem” 

teszt. Feszültségoldó 

játékok. Irodalom: Nagy 

László, Ady Endre, József 

Attila. Zene: Beethoven: 

Örömóda 

Védőnő Tanórán 

kívül 2 óra 

 

Foglalkozások témái – 7. évfolyam Módszerek, eszközök Vezeti Idő 

Az alkohol és kábítószerek megjelenési 

formái. Kulturált alkoholfogyasztás, 

alkoholizmus. A függőség lépcsőfokai. 

Hatása a testre, lélekre, munka, 

sportteljesítményre, családra. Téves 

méretek az alkoholfogyasztásról. 

Segítségnyújtás a családban. Önsegítő 

csoportok, lelkisegély-szolgálat 

igénybevétele. 

Az alkohol nyomában: 

– újságcikkek gyűjtése, 

– term. tudományos, 

egészségügyi 

könyvekből részletek, 

– közlekedésrendészeti 

adatok gyűjtése, ezek 

megvitatása. 

Bírósági tárgyalás: Vádlott 

az alkohol 

Epizódok eljátszása. 

Védőnő Tanórán 

kívül 2 óra. 

Lelki egészség. Az önbecsülés kulcs a 

lelki egészséghez. Az önbecsülés 

kialakítása. Stressz hatás tünetei, 

következményei. Tanuljunk 

megbirkózni a stresszel! Depresszió, 

Stresszt okozó helyzetek 

korlátozása. 

Napirendkészítés, heti 

tervkészítés. Relaxációs 

technika elsajátítása - 

Pszichológus 

Egyházak 

képviselői 

Tanórán 

kívül 2 óra. 
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életkedv. meditáció. 

Kortárssegítőkkel 

kiscsoportos beszélgetések. 

Sportolás, kulturális csoport 

munkájába bekapcsolódás. 

A kábítószerekkel kapcsolatos 

büntetőjogi szabályozás. 

Előadás Rendőr Tanórán 

kívül 1 óra. 

Egészséges környezet. 

Egészségkárosító anyagok, fertőzési 

veszélyek környezetünkben. Az iskola 

környezetében a szemét 

mennyiségének csökkentése. Tiszta, 

esztétikus környezet, jobb közérzet! 

Takarékoskodás a vízzel, villannyal.  

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Baktai Hírekben „zöld” 

rovat indítása. Mérések, 

számítások, 

következtetések végzése. 

 

Szaktanárok 

Tanórán 

kívül 1 óra. 

 

Foglalkozások témái –8. évfolyam Módszerek, eszközök Vezeti Idő 

A kábítószerek, alkohol formái, 

hatóanyagai. Egészségkárosító hatása 

az emberi szervezetre. A függőség 

kialakulása. A dohányzás megelőzése. 

Eredete, hatóanyagai, hatása. 

Megelőző intézkedések. A dohányzás: 

a gyerekek, fiatalok, felnőttek 

problémája. A dohányzás, mint 

magatartás. Gazdasági vonatkozásai. A 

dohányzás és a reklám. 

Plakátkészítés: Amit 

remélsz, és Amit kapsz.  

(hibás plakát javítása) 

Ábraelemzés: Kábítószeres 

„pályafutás”. Vita: Hogyan 

árthat, ill. segíthet a 

környezetünkben élők 

magatartása a drogok 

elkerülésében. Pozitív 

életpéldák – vendég. 

Dohányzás ellenreklám 

készítés. Szerepjáték a 

helyes döntéshozatalról. 

Orvos Tanórán 

kívül 2 óra 

A drogfogyasztás és bűnözés. 

Törvényi szabályozás. 

Előadás – videofelvétel 

Prospektusok, kiadványok. 

Rendőr Tanórán 

kívül 1 óra. 

Önismeret. Személyiségtípusok. Külső, 

belső értékeink. Egészséges énkép 

alapja, befolyásoló tényezők. Rossz 

énkép következményei. Értékes 

vagyok, képes vagyok ____. A csupa 

napsugárhoz vezető út. Személyes 

méltóság és önértékelés. A mozgás, 

sport szerepe a sikerélmények, pozitív 

tapasztalatok szerzésében. Reális 

példakép helyes képet közvetít a 

világról. A barátok, megértő környezet 

szerepe. Álmok, életcélok. 

„Büntetéstől való félelem” 

teszt.  

Feszültségoldó játékok. 

Aerobic – Zumba klub. 

Példaképem – miért? 

Hogyan szeretnék élni 10 

év múlva? – családrajz. 

Pszichológus 

Szaktanár 

Egyházak 

képviselői 

Tanórán 

kívül 3 óra 

A jelen és jövő környezeti problémái. 

A mikrokörnyezet veszélyeztetettsége 

és védelme. Veszélyforrások 

Őrjárat – megfigyelésekről 

feljegyzések. Fotók 

készítése a jelenről, ötletek, 

E-misszió 

Egyesület 

munkatársa 

Tanórán 

kívül 1 óra. 
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kiküszöbölésének lehetőségei. Mit 

tehet az egyén az egészséges 

környezetért? 

elképzelések a település 

szépítése érdekében – 

rajzok, tervek. 

Kapcsolatfelvétel a 

városszépítő szervezettel. 

Szaktanárok 

 

Egyéb délutáni és szabadidős programjaink:  

- Egészséghét (vetélkedők, rajzpályázat, gyógyteakóstolás, egészségbüfé, fogyatékkal élők 

világa, elsősegély-nyújtási gyakorlatok, biztonságos közlekedés, stb.) 

- Szakkörök: csecsemőgondozási, környezetvédelmi, elsősegélynyújtás 

- Táncfoglalkozás 

- Sportfoglalkozások, sportvetélkedők 

- Gyógytestnevelés 

- Hulladékgyűjtés 

- Jeles napok – megemlékezések (munkaközösségeink programjában szerepelnek): AIDS elleni 

világnap, Egészségügyi világnap, Víz világnapja, Madarak és fák napja,Füstmentes 

világnap,Föld napja 

 

Iskolán kívüli rendezvényeink: 

- osztálykirándulások 

- egészségügyi és szociális intézmények látogatása, a dolgozóik munkájának és a különféle 

szolgáltatásaik megismerése, szorosabb partneri kapcsolatok kialakítása (Mentőállomás, 

Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ, Tűzoltóság, Gyámügy, Védőnői szolgálat, Biotéka, 

Öregek Otthona, Rendőrség, Erdészet) 

- a helyi termeléshelyi fogyasztás megismerésének segítése céljából a Tanyagazdaság 

szarvasmarha telepének, az Önkormányzat Fóliatelepének, és a Pékség meglátogatása 

- erdei iskola 

- kerékpártúrák 

- erdei túrák 

 Tanórai lehetőségek az egészségnevelésre 

Minden tantárgynak van csatlakozási pontja alsó és felső tagozaton is az egészségfejlesztéshez. 

Például a természetismeret és biológiai tantervekben a táplálkozás, a betegségek felismerésével, 

kezelésével és megelőzésével foglalkozó tananyagok szerepelnek; kémiaórákon a tanulók a nikotin, az 

alkohol, a kábítószer élettani hatásaival és egészségkárosító tulajdonságaival foglalkoznak; a 

testnevelési óra és a mindennapos testedzés kiemelt jelentőségű az egészségmegőrzés szempontjából. 

 

Osztályfőnöki órákon: a tantervekben megjelölt egészségnevelési és egészségvédelmi témákat 

dolgozzák fel az osztályfőnökök. 

5. évfolyam témái: - óvjuk egészségünket 

                               - táplálkozási szokások, az étkezés kultúrája 
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                               - az egészséges életrend 

                               - a helyes napirend kialakítása 

                               - ami érdekel, amit szívesen csinálok 

                               - a játék, a sport és a vetélkedők 

                               - felkészülés a serdüléssel járó biológiai és pszichés változásokra 

                               - balesetek megelőzése, elsősegélynyújtás 

 

6. évfolyam témái: - a serdülők biológiai és higiéniai problémái 

                               - sport a serdülők életében 

                               - idénybalesetek 

                               - lakásunk kultúrája 

                               - olvasás a szabadidőben 

                               - a káros szenvedélyekről őszintén 

                               - az ember munkájával alakítja környezetét 

 

7. évfolyam témái: - a fejlődő szervezet ellenségei 

                               - korunk legnagyobb veszélye az egészségre: a kábítószer 

- a sport az egészséges életmód része 

- testápolás, szépségápolás serdülőkorban 

                               - szabadtéri játékok 

                               - környezetünk védelme 

 

8. évfolyam témái: - választ kapunk kérdéseinkre 

                               - barátság, szerelem, szexualitás 

                               - házasság és család, felbomló család 

                               - az állattartás egészségügye 

                               - korunk jellemző betegségei 

                               - fiatalkori bűnözés 

                               - az egészséges táplálkozás 

 

Testnevelés órákon (mindennapos testnevelés megvalósítása – lásd a helyi tantervben): 

Természetismeret  tanórákon: 

Intézményünkben a 6. évfolyamon a természetismeret tantárgyon belül a szabadon tervezhető óra 

terhére családi életre nevelés tantárgy oktatására kerül sor heti egy tanórában, valamint 8. évfolyamon 

heti fél órában. Bevezetését egyrészt indokolja az a tény, hogy az iskolai oktatás kötelező éveinek kell 

annak a korszaknak lennie, amelyben a gyerekek az egészséges életmód tudásanyagát, készségeit és 

indítékait elsajátítják, hiszen az ártalmas magatartásmódok rendszerint az iskoláskorban kezdődnek és 

rögzülnek, illetve a későbbi ártalmak kivédéséhez szükséges készségek nem fejlődnek ki megfelelően. 

Másrészt indokolja tanulóink és családjaik egészségi állapota és az életmódjukból, életstílusukból 
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eredő egészségkárosodások. Ugyanis diákjaink eltérő viselkedésformákkal, családi és szociális 

értékrenddel érkeznek az iskolába, családjukat és környezetüket több mint 70 %-ban hátrányos 

helyzettel jellemezhetjük. A szegénység, az alacsony iskolázottság és az ebből fakadó alulinformáltság 

az egészségvédelemmel kapcsolatban, a rossz lakáskörülmények és a kedvezőtlen életfeltételek 

károsíthatják a gyermekek egészségét. Az információhiányból fakadó lemaradások kiküszöbölésének 

alkalmas színtere az oktatás.  

Az egészségtan tantárgy egy olyan tanítási-nevelési program, mely megelőzőnek tekinthető a testi és 

lelki egészségi ártalmak kialakulása terén. Oktatásának egyik fő célja, hogy a tanulók korszerű 

ismeretekkel és azok alkalmazásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az 

egészségük védelme érdekében. 

 

Együttműködő partnereink 

A hatékony egészségfejlesztés érdekében végzett feladataink végrehajtása szükségessé teszi a segítő 

kapcsolatok kialakítását. Hiszen az iskola önmagában nem képes a helyzet tárgyszerű és pontos 

feltárására, megoldására, ezért az együttműködő partnerek széles körét kell bevonnia a nevelés és 

oktatás folyamatába. Egészségnevelő, egészségfejlesztő munkánk csak akkor lehet eredményes, ha 

közösen, egymást segítve és megerősítve végezzük azt diákjaink, gyermekeink egészsége érdekében.  

- Iskolaorvos és védőnő feladatai: aktuális szűrővizsgálatok elvégzése, életkorhoz kötött 

kötelező védőoltások beadása, elsősegélynyújtás, előadások és foglalkozások tartása az 

egészségnevelés témakörében, együttműködés az iskola tantestületével az egészségnevelési 

program végrehajtásában, az iskolai környezet közegészségügyi, járványügyi szempontból 

való ellenőrzése, munka-alkalmassági vizsgálat, védőnői tanácsadás. Iskolai Egészségügyi 

Szolgálat: iskolaorvos, védőnő, pszichológus, fogorvos: nyomon követik, segítik, biztosítják 

a gyerekek egészséges szellemi-testi fejlődését. Intézményünkben az orvosi és védőnői 

feladatok ellátásához orvosi szoba biztosított. 

- Gyermekjóléti Szolgálat: a rászoruló családokat támogatja és segíti a gyermeknevelésben, a 

tanulók veszélyeztetésének megelőzésében az elhanyagolt gyerekekkel kapcsolatos 

problémák megoldásában és szociális támogatásukban segít, rendszeres a konzultáció a 

problémás gyermekek esetében a munkatársaik és a pedagógus kollégáink között. 

- Rendőrség: drog-, baleset- és bűnmegelőzés témakörben tájékoztató és ismeretközlő 

előadások tartása, egészségnevelési programjainkon aktív részt vételük. 

- Polgárőrség: helyi túrák, séták és egyéb egészségfejlesztő programjaink balesetmentes 

lebonyolítását biztosítja. 

- Erdészet: előadások tartása. 

- Baktalórántháza Városi Sportegyesület: képviselői aktívan részt vesznek a rendezvényeinken, 

ezáltal példát mutatnak tanulóinknak és népszerűsítik a rendszeres testmozgás fontosságát. 

- Városi Televízió, helyi sajtó: a kommunikáció, az információáramlás, és a tájékoztatás 

területén segítik a munkánkat.  

- Szülők közössége: folyamatosan tájékoztatjuk őket egészségnevelési programjainkról, 

melyek megvalósításában aktív részvételükre számítunk. 

- Egyházak képviselői: a lelki egészségvédelem támogatása, erősítése. 

 

Mérés, ellenőrzés, értékelés 

- Jelenléti ívek aláírása 

- Folyamatértékelés 

- Eredményértékelés, hatékonyságvizsgálat (kérdőíves módszerek: tanulói, szülői) 

- Fotókból, rajzokból, gyerekek fogalmazásaiból faliújság készítése 

- Iskolai hiányzások számának csökkenése 

- Magatartás jegyek átlagának javulása 

- Tanulóink egészségi állapotát több éven át összehasonlítjuk 
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

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

biológia és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. 

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

Általános iskolás kortól kezdve lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók az elsősegély nyújtás 

alapismereteivel megismerkedhessenek.  

Az oktatási intézmény maga is lehet baleset forrása, hiszen a mozgásos órák, foglalkozások 

(testnevelés, sportkör stb.), a szünetekben történő önfeledt játék, a legprecízebb tanári felügyelet 

mellett is tartogathatnak, eredményezhetnek kisebb-nagyobb baleseteket. A tanulóknak meg kell 

tanulniuk, el kell sajátítaniuk azokat az ismereteket, amelyekkel gyors segítséget nyújthatnak 

társaiknak (a baleset során keletkezett helyzet felismerése, stb.) addig, míg a szakszerű segítség meg 

nem érkezik. 

Ma Magyarországon több olyan baleset is történik, amely során kisebb lett volna a baj, ha a közelben 

van olyan személy, aki mer vagy tud gyors segítséget nyújtani a bajba jutottaknak, addig, míg a mentő 

megérkezik. Elsősegélynyújtó ismeretek elsajátítása elsősorban a jogosítvány megszerzéséhez köthető, 

ahol a megszerzett ismereteket rövid ideig, kevés gyakorlással szerzik meg. 

Az általános iskolában kezdődő ismeretelsajátítás segítséget nyújthat abban, hogy a későbbiekben 

tanulóink stabil ismeretekkel bármilyen baleseti szituációban hatékonyan tudjanak segítségére lenni a 

balesetet szenvedett társának. 

 

Ehhez a tanulóknak a következő ismeretek megszerzésére van szüksége: 

Cím Téma 

Az elsősegélynyújtás alapjai 

 

Az elsősegélynyújtás fogalma 

Az elsősegélynyújtás jogi háttere 

Helyszínbiztosítás 

Általános betegvizsgálat 

 

Általános betegvizsgálat 

A keringés és a légzés vizsgálata 

Diagnózis felállítása 

Vérzések és ellátásuk 

 

A keringési rendszer felépítése 

Vérzések típusai 

Sokk 

Kötözése 

Végtagsérülések 

 

Csont- és izomrendszer felépítése 

Végtagsérülések 

Rögzítési módok 

Kötözések és rögzítések Fedőkötés 
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gyakorlat 

 

Nyomókötés 

Sapka-, parittyakötés 

Rögzítés háromszögletű kendővel 

Légút-biztosítás 

 

A légző szervrendszer felépítése 

Légút biztosítási lehetőségek 

Légúti idegentest eltávolítása 

Mérgezések 

 

Ételmérgezések 

Gázmérgezések 

Gyógyszer-, alkohol- és egyéb 

vegyszerek okozta mérgezések 

Égési sérülések 

 

A kültakaró felépítése  

Égési sérülések típusai 

Égési sérülések ellátása 

Általános tűzvédelmi ismeretek 

Füstmérgezés 

Komplex újraélesztés elmélete 

 

Komplex újraélesztés fogalma 

Légzéselemzés 

Komplex újraélesztés gyakorlata Komplex újraélesztés 

Nőgyógyászati esetek 

 

Hüvelyi vérzés 

Terhesség 

Szülés 

Hő ártalmak 

 

Hideg okozta sérülések 

Hő kimerülés 

Hőguta 

Áramütések 

 

Áramütés 

Villámlás 

Gyermekbalesetek 

 

Tipikus gyermekbalesetek 

Különbségek a gyermek és a felnőtt 

ellátásban 

 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 

a) A témakörök egy részét már az alsó évfolyamon a tanulók életkorához viszonyítva kezdjük el 

megismertetni a gyerekekkel játékos formában olvasás, környezetismeret, rajz, technika 

tantárgyak oktatása során. 
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b)   Felsős tanulóink tanórákon és tanórán kívüli elméleti és gyakorlati foglalkozások keretén belül 

sajátítják el az elsősegély-nyújtási ismereteket. Megvalósításukhoz szakemberek segítségét is 

igénybe veszi intézményünk. 

Laskodi tagintézményben 

Az egészségnevelés célja 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék minden 

tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, érzékelje a 

belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat és 

ez által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére.. A 

teljes fizikai, szellemi és szociális jól-lét állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak 

képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja fogalmazni, és meg tudja valósítani vágyait, hogy 

megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a környezet védelmére is 

figyelő optimális megoldásokat, továbbá környezetével változzék vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az 

egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt kell 

értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi 

képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi 

ágazat kötelezettsége, hanem az egészséges életmódon túl a jól-létig terjed. 

Ebből adódóan: 

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra 

nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az iskola segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, 

magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát 

javítják. Az egészséges életmódra nevelés nem csak a betegségek megelőzésének módjára tanít, 

hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is 

nevel. Fel kell készíteni a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek 

képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, 

konfliktusokat megoldani. Fejleszteni szükséges a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti 

elfogadó és segítőkész magatartást. Meg kell ismertetni a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola 

és a közlekedés, veszélyes anyagok - leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit. 

Fel kell készíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. Az iskola 

feladata az is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök 

használatára, az utas balesetek elkerülésének módjaira. Figyelmet kell fordítani, továbbá a veszélyes 

anyagok, illetve készítmények helyes kezelésére, legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására). 

Támogatást kell nyújtani a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a káros függőségekhez vezető 

szokások és életmódok (pl. a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás, 

öltözködési szokások) kialakulásának megelőzésében. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy 

foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a 

felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre. Az egészséges, harmonikus életvitelt 

megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az 

iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok 

életvitelének is jelentős példaértékű szerepe van.(NAT 2003) 

Mindezen tartalmaknak fokozatosan kell megjelenniük az iskolai pedagógiai munkában. 

Az egészségfejlesztő program eredményeként: 

• erősödjenek a személyiségfejlesztő hatások, 

• csökkenjenek az ártótényezők, 

• az iskola bejezésekor a diákok megértsék, saját életükre alkalmazni tudják az 

elsajátítottakat. 
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• Képesek legyenek figyelemmel kísérni: 

• viselkedésüket, az életvezetésük helyes alakítását, 

• az egészségkárosító magatartásformák elkerülését, 

• a betegségeket a korai szűrésekben való részvétel révén megelőzni, 

• tudjanak sajátos étrendet, mozgásprogramot kialakítani egészségük megőrzése 

érdekében, 

• erősítsék a társas-kommunikációs készségeik fejlesztését és a konfliktuskezelési 

magatartásformák fejlesztését 

 Módszertani elemek 

Az egészségnevelés módszereiben jelen kell lennie az egészség állapotáról, a társadalom és az 

egészség viszonyáról szóló információgyűjtésnek. Biztosítani kell az információ feldolgozás, a 

feldolgozott információk alapján történő döntéshozatal, a döntés alapján eltervezett egyéni és 

közösségi cselekvések végrehajtása módszereinek a bemutatását. Az egészségnevelés 

eredményességéhez az szükséges, hogy ezeket a módszereket a tanulók minél többször, valós globális 

és helyi problémákkal, értékekkel kapcsolatban maguk alkalmazzák. 

A megvalósítás módszerei: 

• felmérések készítése az iskola közvetlen partnerei és az egészség viszonyáról, 

• problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel, 

• szituációs játékok, 

• részvétel a helyi egészségvédelmi programokon, 

• sport, kirándulás, egészséghét rendszeres szervezése, 

• az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése, 

• környezetvédelmi tevékenységek kialakítása, 

• a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése, 

• az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenítése. 

•  

Nyírjákó 

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, 

amely egyaránt irányul a tanulók egészség ismereteinek bővítésére, korszerűsítésére, a fizikai és 

pszicho szociális környezet egészségtámogató jellegének erősítésére, az oktatói-nevelői 

tevékenységben a személyközpontú megközelítésre a tanulók személyiségfejlesztése érdekében. 

Egészségfejlesztő iskola: 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő iskola 

folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskolai élet a tanulás és a munka 

egészséges színtere legyen. 
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Az egészségfejlesztő iskola ismérvei: 

 minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének 

védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást,  

 együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, a 

szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen, 

 egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatásokat 

biztosít, ezzel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség szakembereivel (iskolaorvos, 

védőnő, Vöröskereszt, iskolarendőr),  

 kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő 

hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást 

biztosító programoknak,  

 olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók 

jól közérzetét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az 

erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást, 

 törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak, valamint a 

helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését; együttműködik a helyi közösség vezetőivel. 

Az egészségfejlesztés területei: 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné. 

Az iskolai egészségnevelő program szereplői: 

 a diákok, 

 a tantestület (kiemelt szerepük van a testnevelőknek, biológia szakos tanároknak és az 

osztályfőnököknek) 

 a szülők, 

 az iskolaorvos, védőnő, 

 az iskolapszichológus, 

 a diákönkormányzatot segítő pedagógus, 

 a gyermekvédelmi felelős 
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 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; 

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében 

 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Vöröskereszttel;  

 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe; 

 támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre való 

jelentkezését. 

 

1.4 Környezeti nevelési program 

 

Alapelvek, értékek, szemlélet 

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

megalapozása, 

- az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése, 

- rendszerszemléletre nevelés, 

- holisztikus és globális szemléletmód kialakítása, 

- fenntarthatóságra nevelés, 

- a környezetetika hatékony fejlesztése, 

- érzelmi és értelmi környezeti nevelés, 
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- tapasztalatokon alapuló, kreatív környezeti nevelés, 

- tolerancia és segítő életmód, 

- a környezettudatos magatartás és életvitel segítése, 

- az állampolgári – és egyéb közösségi – felelősség felébresztése, 

- az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése, 

- az egészség és a környezet összefüggései, 

- helyzetfelismerés, ok – okozati összefüggések, 

- problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség, 

- globális összefüggések megértése, 

- fogyasztás helyébe életminőség, 

- létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák 

 

Célkitűzések 

A választott programok és az alkalmazott módszerek 

- fejlesszék a tanuló szociális képességeit, 

- adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség, fenntartható fejlődés), 

- rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő ismereteket, 

- szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta analitikus ismereteket, tanítsanak rendszerszemléletre, 

- alakítsanak ki kritikus gondolkodást, 

- fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket (pl. 

problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, tolerancia, alternatív gondolkodás), 

- ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására, 

- alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési normákat, 

- neveljenek a hagyományok tiszteletére, 

- mutassanak követendő mintákat, 

- ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre (tárják fel, hogy mit tehet a tanuló egyéni életében a 

környezeti problémák megoldása, megelőzése érdekében; tárják fel a tanulók számára a globális 

kérdések alapvető gazdasági, társadalmi hátterét, tegyék világossá a tanulók számára, hogy az 

ember a természet része, és csak akkor van esélye a boldogulásra, ha kész együttműködni 

környezetével, és nem uralkodni akar felette. 

Szakkörök – Környezetvédelmi: A szakkör a kutató típusú, önállóan vizsgálódni szerető tanulók 

fejlesztésének nagyon jó színtere. A környezetvédelmi szakkörökön belül lehetnek tematikus 

szakkörök (pl. biokertészet, gyógynövény, természetkutató, stb.), de a tantárgyakkal megegyező 

szakkörök (kémia, biológia) munkájába is be lehet építeni a környezeti nevelést. 

Erdei iskola – ha anyagi lehetőségeink adottak lesznek, minden évben 4. évfolyamon, illetve a 6. 

évfolyamon. 

Kiállítások – rendezzünk iskolánkban nyitott, a nagyközönség által is látogatható környezetvédelmi 

kiállításokat (pl. szemétszobrászat, természeti értékeket, helyi problémákat bemutató kiállítás). Jó 

lehetőség a környező iskolákkal való kapcsolattartásra. 

Tanulmányi kirándulás – szervezzünk egy- vagy többnapos tanulmányutat egy-egy konkrét téma 

részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. Ellátogathatunk kisebb-
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nagyobb gyerekcsoportokkal tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi területekre, 

vadasparkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba. 

Vetélkedők, tanulmányi versenyek – az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra, hogy 

vegyenek részt helyi (pl. fogászati vetélkedő, tisztasági verseny), regionális és országos versenyeken 

(Herman Ottó Országos Biológiai Verseny). 

Kézműves foglalkozás – a természet adta anyagok (termések, levelek, tollak, csigaházak) illetve az 

újrahasznosítható hulladék anyagok felhasználásával különböző díszeket, kompozíciókat készíthetünk, 

amelyekből kiállítás vagy vásár is szervezhető (pl. Karácsonyi vásár). 

Sportnap – a szülőkkel összefogva egész naposra is tervezhetjük (szombat) és az egészséges ételek, 

italok, gyógyhatású készítmények vásárával, táncbemutatókkal, egészségi állapotfelméréssel is 

összeköthetjük. 

 

 

1.5 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A tanulók, a gyerekek különböző kisközösségekben élnek, tagjai lehetnek például etnikai csoportnak, 

nemzetiségnek, egyúttal tagjai a magyar nemzetnek; személyes kapcsolataik át- meg átszövik egész 

életüket. Ahhoz, hogy kapcsolataikat alakítani tudják, képesek legyenek beilleszkedni a különböző 

szűkebb vagy tágabb csoportokba, közösségekbe, ezekben megtalálják helyüket, szükséges fejleszteni 

képességeiket, szociális motívumaikat. 

 

Közösségfejlesztés: a már meglévő közösségek fejlesztése, elsősorban önszerveződő módon. Egy 

valamire törekvő közösség nevelőerejének kiaknázása az egyéni fejlődés érdekében. A fejlődés iránya 

az egyén társadalmi cselekvőképessége. 

 

Változatai: 

 

1. Közösségben nevelés. 

2. Közösségi kapcsolat alakítása. 

3. A közösségi érzés fejlesztése. 

4. A közösség szervezeti formáinak intézményi alkalmazása. 

5. Nevelés a közösségi tevékenységben való részvétellel. 

 

A gyermek elsődleges közössége a család, mely érzelmi, gazdasági kisközösség.  

Szülői értekezleteken, osztályfőnöki órákon hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a gyermek is tagja e 

közösségnek. 

Legyenek itt is feladatai és kötelességei, érvényesüljön a demokrácia és a munkamegosztás. 

A család legyen nyitott, társadalmi problémákra érzékeny közösség. A családhoz való tartozás érzését 

lehet fejleszteni a családi ünnepek, ajándékozással egybekötött megünneplésével. 

 

Közösségeink 

 

a) Gyermekközösségek – érdeklődés alapján, alulról szerveződve jöjjenek létre! 

- szervezett: DÖK, szakkörök, hittanosok, diákszervezet 

- spontán: baráti társaságok, klikkek, fiúk-lányok, 

- felkészítenek a felnőtt szerepekre, a demokrácia gyakorlásainak terepei. 

 

b) Osztályközösség: – közös tevékenységekben, vitákban formálódnak. 

Tevékenységi formák: Viták: 

- osztálykirándulások - szüneti beszélgetések 

- klubdélutánok - osztályfőnöki órák 
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- Mikulás - egymás értékelése 

- karácsony –közösség fejlesztő játékok 

- farsang 

- vetélkedők, versenyek 

- hulladékgyűjtés 

 

1.6 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A 

pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. 

 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

 különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 a rábízott tanulók nevelése, oktatása a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának 

ellenőrzése,  

 a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevétele, 

 a különleges bánásmódot igénylő tanulóval egyénileg foglalkozzon, együttműködjön a 

gyógypedagógussal, más szakemberekkel, segítse elő a hátrányos helyzetű tanuló felzárkózását, 

 segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

 mozdítsa elő a tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási szabályainak 

elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

 nevelje a tanulókat egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre 

nevelje, 

 rendszeresen tájékoztassa a szülőt (törvényes képviselőt) a tanuló iskolai teljesítményéről, 

magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek 

tanulmányait érintő lehetőségekről, 
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 felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a 

veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő és más szakemberek bevonásával tegyen 

meg mindent a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében,  

 a tanulók és a szülők, a munkatársak emberi méltóságát, jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, 

javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

 az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

 oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve 

végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

 a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy 

szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 

 részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát, 

 tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan irányítsa, 

 a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladatait maradéktalanul teljesítse, 

 aktívan vegyen részt a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken és az 

éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

 határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

 megőrizze a hivatali titkot, 

 hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

 A tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel 

 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza 

meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

munkaközösségével.  

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

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: jegyek ellenőrzése, félévi és év végi 

statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az 

iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 
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Közvetlen nevelőmunka: 

 az aktuális események feldolgozása, különböző értékrendek megismertetése;  

 a kultúrahasználat megtanítása, a konfliktusmegoldást kialakító pedagógiai tevékenység; 

 mentálhigiénés szemlélet alkalmazása a nevelőmunkában, törődés a gyermekek aktuális 

problémáival;  

      az osztály konfliktusainak megoldása,a gyermekvédelmi munka. 

Az osztályfőnöki nevelés témakörei 

 Énképünk – az élet értelméről, az emberek tulajdonságai; önmagunk ismerete, önnevelés, 

önmegvalósítás 

 Egészségünk védelme – az emberi test felépítése és működése; az egészséges ember; az 

egészséges életmód; káros szenvedélyek; 

 A családi élet harmóniája – a család; a szülők; gyerekek a családban; a nagyszülőkről és az 

öregekről; szerelem; szexualitás; a válás; a barátság; család és az iskola 

 Helyünk a társadalomban – társadalom és állam; a polgár – a polgári társadalom; magánélet - 

közélet; társadalmi konfliktusok; viselkedéskultúránk; a rend 

 Művelődés – műveltség - művelődés; anyanyelvi műveltség; olvasáskultúránk; az ízlés 

 A szabadidő helyes eltöltése – játék, múzeum; színház; mozi, zene; tánc, sport, kirándulás 

 Munkakultúra – a munka szerepe az ember életében; pályaválasztás; munkavállalás; 

munkanélküliség; élethosszig tartó tanulás 

 Az ember és a természet kapcsolata - szennyezések; környezetvédelem; a fák és az erdők szerepe 

 Hazánk és a nagyvilág – ország – haza -nemzet; a magyar diaszpóra; az ENSZ; Az Európai Unió 

 

1.7 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység  

 

Sajátos nevelési igényű tanulók: 

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

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

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

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

magatartásszabályozási zavarral) küzd,” 

A Nemzeti alaptanterv és a választott kerettanterv alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásában a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek – nevelési célok, 

kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken megfogalmazott célok, feladatok a sajátos 

nevelési igényű tanulókra is érvényesek.  

A sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató iskolák pedagógiai programjuk, helyi tantervük 

elkészítésénél figyelembe veszik: 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény), a 

Nat és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait, 

- a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 
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- a fővárosi, megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet, 

- a szülők elvárásait  

- az általuk nevelt tanulók sajátosságait. 

A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket az iskolák a 

pedagógiai programok és helyi tantervek kialakításakor veszik figyelembe. 

 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

a. a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes 

körű módosulását, 

b. az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének 

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

az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. 

A sajátos nevelési igény nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, kiegészítő 

fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teheti szükségessé. 

Célok és feladatok: 

- A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép 

funkciók bevonásával. 

- Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

- A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

- Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni tulajdonságok, 

funkciók fejlesztése. 

Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása. 

 

A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára 

A köznevelési törvény értelmében a sajátos nevelési igényű tanulók számára olyan 

többletszolgáltatásokat fogalmaz meg, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a sajátos 

nevelési igényű tanulók számára. Ezek: 

- speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, 

- speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök. 

 

Integrált nevelés, oktatás: 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem 

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

integrációjuk).  

 

Sikerkritériumok:   

- a tanulók beilleszkedése,  

- önmagához mért fejlődése,  

- a többi tanulóval való együtt haladása. 
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Ezeknek az eléréséhez szükséges: 

 

- a pedagógusok részvétele az integrációt segítő szakmai programokon, akkreditált 

továbbképzéseken. 

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

nevelési igényű tanulók fogadására. 

- a habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés specifikus módszertani eljárások 

alkalmazása.  

- az egyes gyermek vagy csoport igényeihez igazodó pedagógiai – egészségügyi – eljárások, 

eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök alkalmazása. 

 

Pedagógusok elvárható kompetenciái: 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, 

magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) 

és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus: 

 

- a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű 

tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait, 

- egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus – konduktív nevelés esetén konduktor  

- együttműködésével, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás 

céljából, 

- individuális módszereket, technikákat alkalmaz, 

- a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat 

beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján – 

szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 

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

- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

- együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti 

a pedagógiai folyamatokba. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő – 

a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – gyógypedagógus, 

gyógypedagógiai tanár, konduktor, konduktor-óvodapedagógus, konduktor-tanító, terapeuta 

- segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

- javaslatot tesz a fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusához, a tanuló egyéni igényeihez 

szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges 

megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 

- segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, 

ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

- javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására; 

- figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, ja-vaslatot, 

tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 
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- együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus 

tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

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

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

támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra; 

- segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek önmagához mért 

fejődésének megítélésében; 

- segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez, oktatásához igénybe vesszük az egységes 

gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai 

szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére 

kijelölt intézmények segítségét a köznevelés-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás szerint. 

Nyírjákó: 

Sajátos nevelési igényű tanulók 

Sajátos nevelési igény (SNI) fogalma: Az SNI fogalmát az 1993. évi közoktatási törvény 

vezette be. Azoknál a gyermekeknél áll fenn, akik oly mértékben korlátozottak fejlődési, nevelési és 

tanulási lehetőségeikben, hogy eredményes fejlesztésükhöz gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai 

támogatás szükséges.  

Tevékenységi területek:  

 a tanulási és viselkedési zavarok megelőzése, a kialakult zavarok korrekciója; a megelőző 

(preventív) tevékenység különösen az első osztályban fontos és hatékony,  

 kapcsolattartás a szülőkkel, délutáni rendszeres fogadóóra, tanácsadás,  

 tanulási zavarok megelőzése: mérések alapján hiányzó részképességek (téri, látási, hallási, 

emlékezet, gondolkodás) kialakítása, fejlesztése,  

  viselkedési zavarok kezelése: megfigyelés, mérés alapján a zavarok okainak feltárása, a 

gyermek énképének, önbizalmának erősítése, a kialakult negatív szokások leépítése.  

Mindehhez nélkülözhetetlen a szülőkkel kialakított, bizalom alapján működő kapcsolattartás.  

Az alsó tagozaton az osztályfőnökök illetve az egyes tantárgyakat tanító pedagógusok 

vállalhatnak egyéni képességfejlesztést, amelyet egyéni foglalkozásra, felzárkóztatásra, illetve 

tehetséggondozásra használhat fel.  

Napközi otthoni foglalkozás keretében egyéni segítségadás elegendő számú igény esetén, 

valamint megteremtjük a tanulószobai foglalkozás keretében a felzárkóztatás, hátrányok 

felszámolásának lehetőségét.  

A betegség (vagy egyéb ok) miatt sokáig távollévőkkel való egyéni foglalkozás.  
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8. évfolyamon felzárkóztató, illetve továbbtanulást is elősegítő gyakorló, rendszerző foglalkozásokat 

szervezünk matematika, illetve magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. A foglalkozásokon a 

részvétel önkéntes. 

A tanulási zavarral küzdő tanulók segítésére külön figyelmet fordítunk. Részképesség-zavar 

kiszűrése az alsó tagozaton, a tanulás korai szakaszában alapvető fontosságú, mely a tanító és fejlesztő 

pedagógus együttes feladata.  

Számukra az iskola az alsó tagozaton képességfejlesztéssel kívánja a tanulás eredményességét javítani. 

A részképesség zavarral rendelkező, az értékelés alól felmentett illetve mentességet nem kért 

tanuló segítésének lehetőségeit is igyekszünk szem előtt tartani. Ezek alapján célunk a segítségadáson 

túl a motiválás, a tanulási sikerélmény lehetőségének megteremtésével a tanulási kedv fokozása, az 

eredményesség, élményszerzés nyújtása. 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

Kiemelten tehetséges tanuló: 

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

„kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag 

feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és 

felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.” 

Valamennyi speciális kompetencia alapja az alkotóképesség és a kompetenciának megfelelő tehetség. 

Ahányféle speciális kompetencia létezik, annyiféle tehetség is létezhet. Természetesen az iskolának 

nem az a feladata, hogy sok ezer kompetenciát fejlesszen. Az iskola célja az általános alapok 

fejlesztése, a tehetséges tanulók felismerése, fejlődésük elősegítése, támogatása. A mai iskola a 

tehetségek fejlesztését csak a tanulók közötti különbségeket figyelembe vevő pedagógiai programmal 

tudja megvalósítani. 

A folyamat megnevezése: Tehetséggondozás 

Alkalmazási terület: 

- az iskola valamennyi tanulója (tehetségek felismerése), 

- a kiválasztott tanulók (tehetségek fejlesztése). 

A folyamat leírása: 

 

Tevékenység Módszer Felelős Határidő 

1. Tehetségek 

felismerése 

Megfigyelés Tanító, szaktanár Folyamatosan. 

Házi versenyek (szaktárgyak, 

különböző művészeti ágak 

kiállítása, stb.) 

Munkaközösség-vezetők, 

szaktanárok 

I. félév 

A tehetségek felismerését 

szolgáló tudatos szituációk 

tervezése, használata 

(ünnepélyeken való szereplés, 

diákönkormányzatban végzett 

Munkaközösség-vezetők, 

szaktanárok, 

diákönkormányzatot 

segítő pedagógus, 

osztályfőnökök 

Folyamatos. 
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munka, stb.) 

2. Tehetségfejlesztés (az 

iskolán belül) 

Egyéni fejlesztés A fejlesztést végző 

pedagógus 

Folyamatos 

Differenciált tanóravezetés Minden pedagógus Folyamatos 

Szakkör Szakkörvezetők Folyamatos 

Nívócsoport Iskolavezetés, érintett 

szaktanárok 

Tanév vége/eleje, 

folyamatos 

Iskolán belüli művészeti iskolai 

fejlesztés 

Iskolavezetés, művészeti 

iskola vezetője, tanárai 

Folyamatos 

Sportkör Testnevelő tanárok Folyamatos. 

3. Tehetségfejlesztés 

(iskolán kívül) 

Közös fejlesztés egyes 

területeken más iskolákkal 

Minden pedagógus Folyamatos. 

Kapcsolatok különböző szakmai 

szervezetekkel, a tehetséges 

tanulók irányítása „központi” 

szakkörökbe, zeneiskolába, 

sportegyesületekbe, stb. 

Minden pedagógus Folyamatos. 

4. A fejlesztés 

hatékonysága, 

értékelés. 

Versenyeredmények összegzése, 

értékelése 

Iskolavezetés Félévkor és tanév 

végén. 

Szakköri lemorzsolódás, 

szakkörök megszűnése. 

A felhasznált összegek és a 

megtérülés aránya. 

 

Nyírjákó: 

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 túlhaladó teljesítményt tud létrehozni. 

A tehetséggondozás az iskolai oktatás egyik lényegi kérdése. Legfontosabb feladatunk 

idejében felfedezni a gyermekek speciális képességeit, s készségeiket az adott iskolatípus adta 

maximális szintig fejleszteni. 

 

 Forrásaink: 

 óvodai vélemények 

 egyéb jelzések (zene, sport stb.)  
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 pedagógusok megfigyelései 

 szülők, környezet véleménye 

Módszerek: 

 óvodai látogatás    

 iskolán kívüli elfoglaltságok megismerése 

 kötetlen beszélgetések (szülők, kortársak)  

 pedagógus (osztályfőnök, szaktanár) céltudatos munkája 

 adatgyűjtés 

Tudjuk, hogy idejekorán, a szükséges valószínűsséggel bármely társadalmi rétegben született 

gyermekről megállapíthatjuk a vele született vagy tanult tehetséget. Az esélyegyenlőség csak abban az 

esetben valósulhat meg, ha a kedvezőtlen helyzetben élő, jó adottságokkal rendelkező gyermekek 

minél hamarabb hozzájuthatnak adottságaik, képességeik kifejlesztésének a lehetőségeihez. A 

speciálisan szervezett, céltudatos munkával, speciális gondozással és feltételekkel a kiemelkedő 

képességek fejleszthetők. Ahányféle emberi adottság és képesség van, annyi fejleszthető tehetséggé, s 

szinte ahány ember, annyi tehetséges ember is van. A felismert tehetség neveléséhez világosan 

megfogalmazott célra, mindenre kiterjedő nevelési koncepcióra és következetes, szorgalmas munkára 

van szükség. 

A tanítási órán ennek érdekében kiemelt helyet foglal el a differenciált feladatok biztosítása. 

Megvalósulhat a tananyag gazdagítása. Egyes anyagrészekkel elmélyültebben foglalkozhatnak, 

gazdagíthatják a követelményrendszert, projektet készíthetnek, gyűjtő- és kutatómunkát végezhetnek. 

Erre lehetőséget adnak még: 

 Szakkörök, klubok 

 Pályázatok 

 Versenyekre felkészítés (iskolai, körzeti, országos) 

 Vetélkedők 

 Középiskolai előkészítők 

 Táborok   

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképessége, illetve a 

kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó akadályozottságot, tanulási nehézségeket, 

tanulási képességzavart mutatnak. Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) 

diagnosztizálása elsősorban orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. 
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Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési, oktatási szempontú jellemzői 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő. Tanulási helyzetekben megfigyelhető 

jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási 

folyamatok, a kommunikáció, valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései. A tanulási 

képesség különböző mértékű fejlődési zavarát is mutatják és akadályozzák az iskolai tanulás 

eredményességét. 

 

A nevelésükhöz szükséges feltételek 

a. a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta, 

gyógypedagógus foglalkoztatása, 

b. speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve 

c. a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakszolgáltatások biztosítása. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése nevelési igényeinek megfelelő gyógypedagógiai 

nevelés, oktatás és terápia hatására a mentális képességek területén is számottevő lehet. 

 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

Alapfokú nevelés – oktatás szakasza 

 

a) alsó tagozat: 1–4. évfolyam 

Ezen a tagozaton a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a hangsúly. 

A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások, tartalmak és oktatásszervezési megoldások, 

terápiák alkalmazását teszik szükségessé. A képességfejlesztésben hang-súlyos szerepük van a 

közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott 

tevékenységnek.  

 

Az alsó tagozat első évfolyamán javasolt egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy tanévnél 

hosszabb időtartamot tervezni. A gyógypedagógiai nevelésnek az egész személyiség fejlesztésére kell 

törekednie. 

Nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési szokások következetes kialakítása és 

megerősítése. 

 

b) felső tagozat: 5–8. évfolyam 

A felső tagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további fejlesztésére, a 

szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az elsajátított tanulási 

szokásokra épül. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. A tanítás-tanulás folyamatában 

előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének megfelelően, differenciált módon jelen van a 

manipulációs és a képi szint is. 

 

Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése 

Segítő eljárások, amelyek az eredményes integráció feltételei: 

 

 az egyéni képességekhez igazodó, differenciált tanórai munka szervezése; 
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 a tanulókat önmagukhoz képest mérten értékeljük; 

 diagnózisnak megfelelő habilitációs, rehabilitációs, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztató 

foglalkozás szervezése; 

 tanulópárok kialakítása, 

 tanulási technikák elsajátíttatása szakórákon és egyéni foglalkozásokon, (tanulás tanítása, önálló 

hatékony tanulás kompetenciája) 

 rendszeres ismétlés, gyakoroltatás, változatos tanulásszervezés, egyéni tanulási motiváció 

erősítése, bíztató dicsérettel, javító szándékú elmarasztalással 

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

használata;  

 a továbbtanulás irányítása, segítése. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A testi és lelki egészségre nevelése 

Családi életre nevelés 

Kiemelt feladat az önálló életvezetésre való felkészítés. Ennek meg kell jelennie a nevelés-oktatás 

teljes intervallumában, s kiemelten fontos szerepet kap a gyakorlás, a saját élmény, a tapasztalat. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A személyiségfejlesztés 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Pályaorientáció 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanulás tanítása 

 

Kulcskompetenciák 

Az Európai Unió országaiban megfogalmazott, a Nat-ban alapvető célként meghatározott kulcs-

kompetenciák fejlesztése az enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált (inkluzív) és a gyógy-

pedagógiai intézményekben megvalósuló nevelési formáiban egyaránt fontos nevelési-oktatási 

elvárásként jelenik meg. Ennek biztosítása elengedhetetlen a társadalmi integráció szempontjából, s 

különös hangsúlyt kap az önálló életvezetés, a munka világába való beilleszkedés érdekében. 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében a beszéd 

centrikusságot kell előtérbe helyezni. A beszédértés és beszédprodukció fejlesztése az elsődleges 

feladat. A tanulók egyéni sajátosságaihoz való igazodás mellett alapelv, hogy esetükben a 

nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszigetelt nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a folyamat, 

amelyben az ember nyelvileg fogalmazza meg a valóságra vonatkozó ítéleteit. 
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Az anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja a kívánt eredményt, amely (az 

egyén képességének és beszédállapotának figyelembe vétele mellett) a beszédnek, mint összetett 

folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet” funkcióinak (kifejező, informáló, felhívó) meg-

felelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban (élőbeszéd, írott beszéd) 

gyakoroltatja és alkalmaztatja. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia az enyhén értelmi fogyatékosok nevelésében 

egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel. A hallási észlelés, figyelem, emlékezet fokozott 

fejlesztése mellett a célokat a tanulók szükségletei határozzák meg. 

A sikeres kommunikáció érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, a folyamatos gyakorlásra, 

játékos keretek között történő megvalósításra, helyzetgyakorlatokra. 

 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia fejlesztése során elsajátíthatók és gyakorolhatók a gondolkodási 

műveletek (pl. problémamegoldó gondolkodás), továbbá a funkcionális képességek (érzékelés, 

észlelés, felidézés, emlékezés, figyelem, képzelet). A matematikai kompetencia birtokában az enyhén 

értelmi fogyatékos tanuló rendelkezik azzal a képességgel, hogy a környező világ mennyiségi és 

térbeli viszonyait felfedezi, képessé válik arra, hogy a tapasztalások útján megszerzett matematikai 

tudást praktikusan fel tudja használni a társadalmi lét különböző területein.  

Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, 

a szabálytudat és a stratégiahasználat kialakítása. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál a gyakorlati jellegű 

természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben előforduló természettudományos 

jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az egységes természettudományos világkép 

kialakítása. 

Kiemelt feladat a tanulók egészségvédelmi, betegségmegelőzési és környezeti ismereteinek, bővítése. 

 

Digitális kompetencia 

Az egyéni sajátosságokat és az informális társadalmi elvárásokat figyelembe véve közép-pontban a 

munkához, az életvitelhez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzés és 

készségfejlesztés áll. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A szociális kompetencia segíti az enyhén értelmi fogyatékos tanulót abban, hogy megtalálja helyét, 

feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Felkészül a közügyekben való aktív 

részvételre. 

Az állampolgári kompetencia – az enyhén értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai- pszichológiai 

jellemzőit figyelembe véve – a tartalmakat sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva 

biztosítja. Az önismeret, a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a 

harmonikus közösségi beilleszkedést. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
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A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciához szükséges ismeretek, képességek és 

attitűdök alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanítási-

tanulási folyamatban az enyhén értelmi fogyatékos tanuló minden esetben saját cselekedeteinek 

tükrében ismerje fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. Tudja fogadni mások segítségét. Tudjon 

segítséget kérni és adni. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség lényege a kreativitás fejlesztése.  

Az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem csak az 

intellektuális tényezők függvénye, nagy szerepe van benne a motivációnak és az érzelmeknek is. 

Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő tapasztalatszerzés. 

 

Hatékony önálló tanulás 

 

A hatékony önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezni. Az írás, olvasás, 

számolás, az IKT eszközök használata, amelyek lehetővé teszik, hogy képes legyen az enyhén értelmi 

fogyatékos tanuló önálló ismeretek szerzésére. Képes legyen felismerni, hogy miben tud elsajátítani új 

ismereteket, és tudjon segítséget, tanácsot, információt kérni. Legyen képes közös munkában, 

csoportban dolgozni. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

Az iskolába járó gyermekek jelentős része szociális, műveltségi hátránnyal küzd. 

Felzárkóztatásukhoz a tanórán kívüli korrepetálások, speciális, egyéni foglalkozások nyújtanak 

segítséget, és lehetővé teszik a hátrány minimalizálását vagy lehetőség szerinti megszüntetését. Ennek 

leghatékonyabb eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, családlátogatások, szülői 

értekezletek, fogadónapok, nyílt tanítási napok. A felzárkóztatásra szoruló tanulókkal való 

foglalkozást differenciáltan oldjuk meg. 

Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha 

 szórt figyelmű; 

 nehezen tud koncentrálni; 

 gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat; 

 túlmozgásos vagy túlzottan lassú; 

 kézügyessége fejletlen; 

 lassan vált át egyik feladatról a másikra; 

 olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak; 

 a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel;  

 valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt. 

A felzárkóztatás célja: 
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 A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály illetve az iskolai közösségbe való 

bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség megteremtése. 

 Készségek, képességek fejlesztése. 

 A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és a korrepetálás révén a 

napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat megszervezése. 

 Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása. 

 Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános emberi 

normák, valamint az iskolai házirend szellemében. 

 Pályára irányítás, pályaválasztás, a beiskolázás segítése. 

Alkalmazott pedagógiai módszereink, elveink a fejlesztő tevékenységben: 

 A tananyagot a minimumra csökkentettük, és főként az elsajátítás módjában, tempójában 

igyekszünk a tanulók egyéniségéhez alkalmazkodni. 

 A fejlesztést végző pedagógusunk meghatározott órarend szerint emeli ki a tanulókat az 

órákról, szabadidős tevékenységekről, és a fejlesztő foglalkozások keretében változatos 

módszerekkel fejleszti a tanulók személyiségét és tárgyi tudását.   

 A nyelvi-kommunikációs készségek fejlesztését minden tanár feladatának tekinti. Fokozottan 

figyelünk arra, hogy a diák – a családi kommunikációs kapcsolat hiányából adódóan is – vagy 

egyáltalán nem érti a tankönyv szövegét, vagy egyszerre csak egy utasítás végrehajtására 

képes. 

 Új tantárgy belépésekor megismertetjük tanulóinkkal a munkaeszközöket, szakkifejezéseket. 

A szaknyelv gyakorlása, tanulása beépül a mindennapi munkába.  

 Az elméleti anyag súlypontozásával, gyakorlásával juttatjuk el a tanulókat az ismeretek 

alkalmazásszintű elsajátítására. Ehhez nélkülözhetetlen a vázlatkészítés, és annak 

megtanulása. 

 Az átlagosnál több időt fordítunk a gyakorlásra, ismétlésre. 

 Az olvasási nehézségek miatt a gyerekek nagy része auditív módon képes csak az ismeretek 

befogadására, ezért a szemléltető eszközök használatát a vizuális képességek szempontjából is 

fontosnak tartjuk. 

 Az írási, olvasási és számolási nehézségekkel küzdő gyermekek tanításakor és 

teljesítményértékelésekor speciális pedagógiai módszereket alkalmazunk. 

 Jelentősen növelik munkánk hatékonyságát a játékok, amelyek egy része mozgásos 

tevékenység. Beépülnek az órai munkába, csökkentik a fáradság érzését, fejlesztik a tanulók 

mozgáskoordinációját, térérzékelését. 

 Az egyes osztályok közötti átjárhatóságot az azonos értékelési rendszer biztosítja. A felmérő 

feladatait az osztály szintjéhez alkalmazkodva állítjuk össze. Az értékelés azonban azonos 
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norma szerint történik. Az értékelésbe beleszámítjuk a választható szorgalmi feladatokat, 

amelyek többnyire valamilyen alapkészség gyakorlását segítik. A tanulók aktivitása szintén 

beleszámít az értékelésbe. 

A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

 

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

„beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot 

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

viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 

hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy 

sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek,” 

Napjaink pedagógiai, pszichológiai gyakorlatában rendszeresen tapasztaljuk a tanulási zavarok és az 

agresszív viselkedés kapcsolatát. A súlyos tanulási problémákkal küszködő gyerekek általában 

agresszívebben viselkednek, de meg is fordítható a kérdés, az agresszív gyerek jelentősen lemarad a 

tanulásban. 

Mindennapi gyakorlatunkban sokszor találjuk megmagyarázhatatlannak a gyerek viselkedését. Ezt a 

megmagyarázhatatlan viselkedést, magatartást nevezhetjük magatartási zavarnak, magatartási 

nehézségnek. 

Ezek közül az alábbiak fordulnak elő leggyakrabban: 

Hiperaktivitás 

Főbb jellemzői: 

- feltűnően gyorsan vált egyik cselekvésből a másikba 

- feladatait, munkáját képtelen megszervezni 

- életkorához képest túlzott ellenőrzést igényel 

- játékban, a csoportban nehezen tudja kivárni, amíg sorra kerül 

- gyakran nem tudja befejezni, amit elkezdett 

- gyakran észrevehető, hogy nem figyel oda 

- figyelme könnyen elterelhető 

- képtelen koncentrálni iskolai munkájára, más figyelmet érdemlő feladatra 

- nem tud tartósan játszani egy játékkal, egy játékszerrel. 

 

Kognitív funkciók zavarai: 

A figyelem nem megfelelő működése súlyos tanulási problémákhoz vezethet akkor is, ha a tünetet 

nem kíséri motoros nyugtalanság. Kutatások bizonyítják, hogy az életkor növekedésével a figyelem 

fokozatosan javul és szelektívebbé válik, miközben elterelhetősége csökken. A figyelemzavarból 

adódó problémák tanévről-tanévre súlyosbodó gondot okoznak, hiszen az alapvető fogalmakban, 

készségekben keletkező hiányosságok a további évek tananyagának elsajátítását egyre nehezebbé 

teszik. 

Két formáját különböztetünk meg, egyiket reflektívnek, a másikat impulzívnak nevezzük. 

Impulzív típus: 

- rosszul hangsúlyoznak 
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- kihagynak szavakat 

- mással helyettesítik az olvasott szót 

Reflektív típus: 

- lassan, óvatosan reagálnak 

- körültekintően összehasonlítanak. 

 

Agresszió: 

Az agresszív gyerekek rendszeresen tapasztalt népszerűtlenségének talán a legfőbb oka az, hogy ezek 

a gyerekek hiányosságokat mutatnak a szociális információk kognitív kezelésében. Az életkornak 

megfelelő átlagnál sokkal gyengébben ismerik fel egy-egy szociális helyzet oksági hátterét, a szociális 

probléma megoldási készségük erősen korlátozott. 

Az agresszív gyerek cselekedetének magyarázatai nem pusztán önigazoló hazugságok. Ők valóban 

úgy érzik, hogy támadják őket olyan esetekben is, amikor szándékos provokációval vádolják őket. Az 

agresszív gyerek távolságtartó, társai egyre jobban elkerülik, benne pedig fokozatosan megerősödik az 

érzés: a világ örökös gyűlölködés, a folyamatos elutasítás helye. 

 

- A magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók kiszűrése, megfigyelése (osztályfőnök, 

osztálytanító, szaktanár). 

- A beilleszkedési, magatartási zavarok okainak feltérképezése (amennyiben szükséges, szakember 

segítsége (Pedagógiai Szakszolgálat). 

- Szorosabb kapcsolat kiépítése a gyermek családi környezetével, a gyermekjóléti szolgálattal, a 

gyermekek átmeneti otthonával, a gyermekvédelmi központtal. 

- Tevékenységformák (pl. kézműves foglalkozások, zenei foglalkozások, kulturális tevékenységek, 

kirándulások, munkaalkalmak, sporttevékenységek és segítők (pl. kortárs segítő, civil szervezet, 

hitoktató, védőnő, kisebbségi önkormányzat, tanár, szociális munkás) megtalálása, összehangolása 

a tanuló beilleszkedési, magatartási zavarának enyhítésére, leküzdésére. 

 

Nyírjákó: 

A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem 

felzárkózat, hanem olyan képességeket fejleszt, melyek a gyerekek iskolai teljesítményét javítják. 

A fejlesztésbe bekerülők köre: 

 Azon tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan lényegesen alacsonyabb 

tanulási teljesítményt mutatnak.  

 A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok (továbbiakban: 

szakértői bizottságok) tanulási képességvizsgálata alapján részképesség zavarokkal, tanulási 

nehézséggel, illetve másodlagosan kialakuló magatartási zavarokkal küzdenek. 

A képességfejlesztés a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezhető. A fejlesztés 
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tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság megjelöl (mozgás, 

testséma, téri orientáció, percepciófejlesztés, stb.). 

A fejlesztés célja: 

 Személyiségfejlődés, boldog, egészséges, erkölcsös ember;  

 Részképesség zavarok megszüntetése; 

 Ismeretek bővítése. 

 

A beilleszkedési és magatartási zavar komplex jelenség, a személyiség problémája, amelyben 

értelmi, érzelmi és akarati tényezők ötvöződnek. A zavar létrejötte egy folyamat eredménye, melynek 

kezdete többnyire az első óvodás-iskolás években és a családi háttérben keresendő.  

Általános feladatunk súlyos magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő tanulóknál a 

szakértői bizottságokkal való kapcsolat felvétele, és szakvélemény kérése. 

A szakértői bizottságok pszichológusainak javaslatai alapján, pedagógiai módszerekkel a 

tanuló támogatása, osztályközösségbe történő visszaillesztése, és kapcsolatainak javítása osztály- és 

iskolatársaival a pszichológus és a fejlesztő pedagógusok közreműködésével. 

Fő célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi 

fejlődést, a testi–lelki és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és 

környezetével egyensúlyban éljen. 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

 

Az a tanuló, akit a jegyző védelembe vett, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

hátrányos helyzetűnek minősül. A jogosultság megállapításáról szóló határozat meghozatalával 

egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, pályázati 

lehetőségekről, amelyek a gyermeket megillethetik, ha megfelel a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekekre vonatkozó feltételeknek.  

Tájékoztatni kell továbbá a szülőt arról is, hogy a védelembe vett, illetőleg rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke akkor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek, 

ha a szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen. 

Iskolánkban a tanulók 85 %-a hátrányos helyzetű. Igyekszünk biztosítani a hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók számára a felzárkózást, a hátránykompenzálás. 

 

Szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

 

 Iskolaotthon  

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 



62 

 

 a felzárkóztató órák; 

 a napközi otthon; 

 a diákétkeztetés; 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

 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; 

 a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek; 

 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 hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatban fontos, a személyes kontaktus kialakítása a tanulókkal 

és szüleikkel a következő módokon:  

 

szülői értekezleten,  

 fogadó órán,  

 rendszeres családlátogatáson.  

 

Szükség esetén egyéni foglalkozás, tanácsadás, információszolgáltatás a tanuló és a szülő részére.  

  Gyermekvédelmi felelős, osztályfőnök, igazgató rendszeres, folyamatos együttműködése az 
adott pedagógus közösséggel a felmerülő problémák megoldása érdekében.  

  A hátrányos helyzetű gyerekek tanulmányi előmenetelének, szabadidős tevékenységének 

figyelemmel kísérése - elsősorban a gyermek - és ifjúságvédelmi felelős, illetve az 

osztályfőnök részéről - adott estben javaslat a változtatásra, lehetőség felkínálása a szabadidő 
hasznos eltöltésére (pl. tanulószoba igénybevétele, sportkörbe irányítás).  

 Egyéb segítő intézkedések és más szakemberek (pszichológus, pszichiáter, logopédus, védőnő, 

gyógypedagógus, orvos stb.) bevonása, illetve a tanuló irányítása valamely intézménybe, 
szervezethez.  

 Rendszeres kapcsolattartás a segítő intézményekkel, esetmegbeszéléseken való részvétel (pl. 

Családsegítők, Gyermekjóléti Szolgálatok, Nevelési Tanácsadó, Gyermek ideg-gondozó, 
Népjóléti Irodák, Gyámhivatal stb.)  

 Anyagi támogatások igénylése.  

 

Laskodi tagintézmény 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

A hátrányos helyzetű tanulók elemi gondjainak a megoldása és a tanulásuk alapfeladatainak a 

megteremtése az iskola érdeke.  

Szocializálásuk, továbbtanulásuk elősegítése a hatékony tanórai foglalkoztatás mellett csak 

többletszolgáltatások nyújtásával lehetséges. 

 Az iskola alapvető feladatának tartja a nemzetiségi - és faji türelemre nevelést, egyenjogúságuk 

elismerését és tiszteletben tartását.  

Az IPR programba bevont tanulók esetén fontos szerepe van az osztályfőnöknek, aki folyamatos 

kapcsolatot tart a tanulókkal és a szülőkkel, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkatársaival. 
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Legfőbb tevékenységeink: 

 

 felzárkóztató foglalkozások,  

 tehetséggondozó foglalkozások,  

 az indulási hátrányok csökkentése,  

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés,  

 a pályaválasztás segítése,  

 személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,  

 a családi életre történő nevelés,  

 a napközis és tanulószobás foglalkozások,  

 az iskolai étkezési lehetőségek,  

 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.  

 

Nyírjákói tagintézmény 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Munkánk tervezésénél figyelembe kell vennünk az anyagi és egyéb gondokkal küszködő 

családok igényeit, illetve a több gyereket nevelő, esetleg csonka családokét. 

Különösen nagy a felelősségünk a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatásában, 

nevelésében. Ők néha csak tőlünk kapnak segítséget a világban való eligazodáshoz, a kultúra 

értékeinek megismeréséhez, lelki és testi fejlődésükhöz. 

Feladatunk az iskola világát nehezen elfogadó, együtt nem működő, esetleg gyermeküket is 

elhanyagoló családokkal való - együttműködésre késztető - kapcsolattartás. 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek jelen vannak az iskolai oktató - nevelő 

munka színterein, a tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt. 

A szociális hátrányokat az alábbi tevékenységi formákkal kívánjuk enyhíteni: 

 Napközis, tanuló szobai ellátás biztosítása. 

 Szülők, családok életvezetési gondjainak segítése. 

 A tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása, hozzájárulás tanulmányi 

kirándulásokhoz, táborozásokhoz. 

 Felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok figyelése, részvétel a 

pályázatokon. 

 Az IPR keretében fokozott figyelés a HHH tanulókra. 
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 Korrepetálásokon, ingyenes szakkörökön való részvétel biztosítása a szociális hátrányokkal 

küzdő tanulók számára. 

 Jó és napi kapcsolat fenntartása az önkormányzat gyámügyi előadójával, a családgondozókkal, 

a rendőrséggel, az iskolaorvosokkal, a fogorvossal, a védőnőkkel. 

 Iskolánk gyermekvédelmi felelősei fokozott figyelemmel kísérik a szociális hátrányokkal 

küzdőket. 

 Figyelünk a káros szenvedélyek megelőzésére. 

 A szülőkkel szülői értekezleteken, fogadóórákon, nyílt napokon családlátogatásokon tartjuk a 

kapcsolatot, törekszünk a problémák közös megoldására. 

 

Nyírjákó 

Az iskolában a tanulók diákönkormányzatot (a továbbiakban: iskolai diákönkormányzat, DÖK) 

hozhatnak létre. 

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, tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről.  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet: 

 a nevelési-oktatási intézmény működésével, 

 és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: Nkt. 48.§ (4), 

 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 diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 20/2012 EMMI r. 120§ 

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 
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 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 ki kell kérni. 

 

1.8 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 

Az iskola a tanulók a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a 

diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. A diákkörök 

döntési jogkört gyakorolnak saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, tisztségviselőik 

megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 

Diákönkormányzat: 

A tanulók, a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A 

diákönkormányzat munkáját felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit 

a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 

A diákönkormányzat véleményt nyilvánít: 

a. az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

b. a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c. az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d. a házirend elfogadása előtt. 

e. a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

f. a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

g. a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

h. az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

i. az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

j. a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

k. az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 

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

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 

a) saját működéséről, 

b) a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

c) hatáskörei gyakorlásáról, 

d) egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

e) az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 

működtetéséről, 

f) amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül működő tájékoztatási 

rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról. 
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- A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja 

jóvá.  

- Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 

diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni. 

- A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, 

berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola, a kollégium működését. 

 

Diákközgyűlés:  

A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. 

A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell 

hozni. 

Laskodi tagintézmény 

 

Diákönkormányzat: 

- A diákönkormányzat tagjait (osztályonként 2-2 főt) a tanulók maguk választják 

titkos szavazással. Minden évben az iskola tanulói a felsős tanulók közül megválasztják a 

diákönkormányzat elnökét és titkárát. 

- A diákönkormányzat kéthavonta ülésezik, de fontosabb iskolai programok, 

problémák miatt rendkívüli gyűlést is hívhat össze. Ezt az elnök, titkár vagy az önkormányzat 

munkáját segítő tanár kezdeményezheti. 

- Évente egy alkalommal diákközgyűlést tartunk. A közgyűlést az önkormányzat elnöke és az iskola 

igazgatója közösen kezdeményezi. Ezen gyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek az iskola és a 

diákönkormányzat vezetéséhez. 

- Véleményt mondhatnak az iskolai programokról, javaslatokat tehetnek. 

- A diákönkormányzat véleményt mondhat a házirendről, versenyek szervezéséről, tanórán kívüli 

tevékenységekrőll stb. 

- Dönthet 1 tanítás nélküli munkanapról, diákújság működéséről, működéséhez biztosított anyagi 

eszközök felhasználásáról. 

- A helyi hagyományokat folytatva segít a Pedagógiai Programban megtervezett feladatok 

megszervezésében, farsang, Mikulás-nap, gyereknap megrendezésében. 

 

 

1.9 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

Partnerség és hálózatosodás modul által tervezett programok és események lehetőségét 

biztosítanak ahhoz, hogy az iskola már meglévő társadalmi kapcsolatai minőségileg új 

szerepbe kerüljenek; folyamatosan, rendszeresen és tudatosan foglalkozzunk a 

partnerkapcsolatok építésével, hiszen az együttműködés az iskola társadalmi szereplőivel 

példaértékű lehet a gyermekek személyiségfejlődésében.  

„Intézményünk a Köznevelési Törvénnyel (2011. évi CXC. törvény és módosításai) 

összhangban vállalja, hogy az iskolai rendezvények, versenyek, nyilvános események és 

ünnepek szervezését az aktív szülők bevonásával és közreműködésével szervezi, építő 

ötleteiket beépíti a programba. Ebben a közösségfejlesztő folyamattevékenységben tudatosan 

felhasználható a TÁMOP 3.1.4./B-13/1-2013-0001 projekt Partnerség és hálózatosodás 

moduljának módszertani segédanyaga, amit rendelkezésünkre bocsájtanak.” 

Cselekvési terv: 

- osztályszintű szülői értekezlet 
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- fogadóórák 

- esetmegbeszélések 

- nyílt tanítási napok 

- jótékonysági bál 

- szaktárgyi versenyek helyi és tankerületi szinten 

- “közönségdíj” 

- nemzeti és egyéb ünnepeink 

- sportversenyek, kerékpártúrák és egyéb szabadidős tevékenységek 

- füstmentes világnap, fogászati hónap, egészséghét, drogpevenciós előadások, 

csecsemőgondozási vetélkedő szervezése 

- complex természettudományi vetélkedő lebonyolítása  

- tanulmányi kirándulások megszervezése 

- iskolanyitogató foglalkozások 

- pályaorientációs előadások 

-  

A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

Az iskola meglévő kapcsolatrendszere 

A partnerekkel való kapcsolat szorossága alapján meghatároztuk közvetlen és közvetett partnereinket. 

Közvetlen partnereink a tanulási-tanítási és nevelési folyamat elsődleges szereplői: 

- Diákönkormányzat 

- pedagógusok 

- más, a pedagógiai munkát segítő munkatársak  

- szülők 

- Gyermekvédelmi Központ 

- Gyermekjóléti Szolgálat 

- Kisebbségi Önkormányzat 

 

Közvetlen partnereink mindazok a megrendelők, akik valamely szabályozó rendszeren keresztül 

társadalmi és szakmai igényeket fogalmaznak meg vagy közvetítenek az intézmény felé, illetve akik 

együttműködésükkel segíthetik az intézményt célunk elérésében. 

Közvetett partnereink 

- Pedagógiai Szakszolgálat 

- A tankerületi iskolák (vezetők-szaktanárok) 

- Gyámhivatal 

- Rendőrség, Polgárőrség 

- Művelődési Központ és Városi könyvtár 

- A diákjaink felvételében érintett középiskolák  

- Óvoda 

- Oktatási és Kulturális Bizottság  
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- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány  

- Ifjúsági Önkormányzat 

- Városi Televízió 

- Városi Sportegyesület 

- Egyéb civil szervezetek: Aranyősz Nyugdíjas Egyesület, Legyen a zene mindenkiért egyesület, 

KÉSZ, Humán Közalapítvány 

- Alapfokú Művészeti Iskolák 

A partnerközpontú működés a különböző partneri csoportok elvárásainak folyamatos megismerését, 

összedolgozását, szakmai célokká emelését és azok megvalósítását jelenti. /Nem egyedi igények 

azonnali és kritika nélküli kiszolgálásáról van tehát szó/ 

Igény és elégedettség mérése 

Ahhoz, hogy a partnerek elvárásaiból szakmai célok legyenek, mindenekelőtt arra van szükség, hogy 

ismerjük meg ezeket az elvárásokat. 

A program indításaként intézményünk nyitott önértékelést végzett; mely kiterjedt a belső és -külső 

intézménykép felmérésére. 

A belső intézménykép magában foglalja az intézmény dolgozóinak véleményét az intézmény 

erősségeiről illetőleg gyengeségeiről /SWOT/ 

Összefoglaló táblázat  

Partnerazonosító + kommunikáció a partnerekkel 

Partner Kommunikációs 

Forma 

Téma Felelős Módszer Dokumentum 

Tanulók -tanórák keretén 

belül 

-tanórán kívüli rend. 

-DÖK 

-kiscsoportos 

beszélgetés 

-a 

kommunikáció 

céljának 

megfelelő 

-egy adott 

probléma 

megvitatása 

(konkretizálni 

előre nem 

lehet! 

-szaktanárok 

-o.főnökök 

-DÖK-vezetők 

-ig./ig.h. 

-DÖK-gyűlés 

-iskolagyűlés 

 

Jkv. 

Kérdőív 

-elégedettség 

mérése 

-elvárások mérése 

-kérdőív 

/reprezentatív 

Szakmai munka 

Rendezvények 

-ig.h. 

-érintett 

szaktanárok 

Kérdőív Kérdőív 



69 

 

Szülők -szülői ért. 

beszélgetés 

-SZMK-ülés 

-aktuális a PP- 

ben rögzített 

Szaktanárok Beszélgetés Jkv. 

-fogadó óra 

-kérdőív 

Választható 

Tantárgyak 

-Mk.-vezetők 

-ig/ig. h. 

Kérdőív Kérdőív 

-kérdőív Elvárás/elégede 

Ttsé 

-Mk.-vezetők 

-ig/ig.h. 

2 évente 

kérdőív 

Kérdőív 

Munkatársak 

Pedagógus + 

Technikai 

-értekezletek 

-napi személyes 

kapcsolat 

-kérdőív, klímateszt 

-fókuszcsoportos 

interjú 

-SWOT 

-PP-ben 

rögzítettek 

szerint 

-aktuális témák 

-ig./ig.h. 

-mkv. 

Beszélgetés Jkv. 

 

Fenntartó -interjú -aktuális -ig./ig.h: Beszélgetés  

Tankerületi 

munkaközösség 

 

- TANKERÜLETI 

Munkaközösség 

Vezetői 

megbeszélés 

-

munkatervekbe

n 

meghatározott 

téma / éves! 

-ig. 

-mk.vezetők 

Megbeszélés 

 

Jkv. 

 

Egyházak -személyes tárgyalás -hittanórák 

rendje 

-karácsonyi 

ünnepség 

- konfirmálás 

- első áldozás 

- közös 

rendezvények 

Vezető  Jkv. 

Megbeszélés 
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Pedagógiai 

     

Szakszolgálat 

-megbeszélés Magántanulóvá 

nyilvánítás 

-felmentés 

értékelés, 

osztályozás alól 

-tanulók 

pszichológiai 

vizsgálata 

-ig./ig.h. 

-szaktanár 

Megbeszélés 

személyesen. 

Hivatalos 

formában 

(levél) 

Jkv. 

Gyermekjóléti 

szolgálat 

- megbeszélés 

- levél 

-aktuális 

problémák 

- ig.h. 

- szaktanár 

Készségek Levél 

Jkv. 

Rendőrség 

 

 

 

 

 

Polgárőrség 

- megbeszélés 

- levél 

- aktuális    

részvétel of. Órán - drog 

- közlekedési 

szabályok 

-o.fõnökök Előadás Napló 

-személyes 

megbeszélés 

-aktuális 

rendezvények 

útlezárás 

 

ig. Levél Levél 

Művelődési 

Központ és 

Városi 

Könyvtár 

-személyes 

Megbeszélés 

-levél 

-aktuális 

programok 

rendezvények 

egyeztetése 

-a programért 

felelős személy 

Beszélgetés  

Diákjaink 

továbbtanulás 

ában érintett 

középiskolák 

-személyes 

megbeszélés 

-felvételi 

elvárások, 

követelmények 

-ig./ig.h. 

-mkv. 

-szaktanár 

Beszélgetés  

-szülői ért. Pályaválasztás -ig./ig.h. 

-8.o.of. 

Beszélgetés Jkv. 

Kérdőív -elégedettség a 

felkészítéssel 

   

Óvoda -látogatás az 

iskolában 

-pedagógusok szülői- 

ért. Óvodák 

Téma: 

Beiskolázás 

-ig. /ig.h. 

-alsós tanítók 

Beszélgetés  
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Kulturális és 

Oktatási 

Bizottság 

-személyes 

megbeszélés 

-levél 

-aktuális városi 

rendezvényeken 

való részvétel 

-rendezvények 

-szaktanárok Beszélgetés 

Rendezvény 

Levél 

Sz.Sz.B.M. 

Közalapít- 

Vány 

Személyes megb. 

Pályázat 

Aktuális Ig. Beszélgetés 

 

 

Kisebbségi 

Önkormányzat 

Személyes 

megbeszélések 

Értekezletek 

Aktuális 

problémák 

Intézmény 

vezetője 

Változó  

Ifjúsági 

Önkormányzat 

Személyes 

megbeszélések 

 

Aktuális 

feladatok 

Intézmény 

vezetője, Dök 

vezetője 

  

Városi 

Sportegyesület 

Személyes 

megbeszélések 

 

Aktuális 

feladatok 

Intézmény 

vezetője, 

testnevelők 

  

Városi 

Televízió  

Személyes 

megbeszélések, 

riportok, 

rendezvények 

rögzítése  

 

Aktuális 

események, 

hírek, szülőket, 

diákokat érintő 

tájékoztatás 

Igazgató 

helyettes  

Közvetlen 

megbeszélés  

DVD  

 

Kapcsolat a tanulókkal, alkalmazottakkal 

 

TANULÓK 

 

A kapcsolattartás módjai, területei Gyakorisága Intézményi kapcsolattartó (k) 

Napi kapcsolattartás Folyamatos Minden nevelő 

Tanévnyitó ünnepség, tanévzáró 

ünnepség (ballagás) 

Évi 1-1 alkalom Iskola igazgatója 

Közös ünnepségek (Mikulás-nap, 

Karácsonyi ünnepség, Farsang) 

Évi 1 alkalom Osztályfőnökök 

Reguly –nap Évi 1 alkalom Osztályfőnökök 

Gyermeknap Évi 1 alkalom Osztályfőnökök 
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Osztálykirándulás Évi 1 alkalom Osztályfőnökök 

Színházlátogatás Évi 4 alkalom Szervező tanár(ok) 

Nyári táborozás Évi 1 alkalom Szervező tanár(ok) 

Szakkorrepetálások Heti 4 alkalom Szakkorrepetálást tartó nevelők 

Szakkörök Heti 4 alkalom Szakkört tartó nevelők 

Tanulmányi versenyek A versenynaptárnak 

megfelelően 

Nevelők 

Diákönkormányzat működtetése Szabályzatnak 

megfelelően 

Dök-vezető, osztályfőnökök 

Iskolarádió Heti 1 alkalom Dök-vezető 

Ügyeleti rend Napi kapcsolat Ügyeletes nevelők 

Hét eleji értékelések Heti 1 alkalom Iskola igazgatója, ügyeletes 

nevelők 

Év végi búcsú Évi 1 alkalom Minden nevelő 

 

ALKALMAZOTTAK 

 

A kapcsolattartás módjai, területei Gyakorisága Intézményi kapcsolattartó (k) 

Tanévnyitó, tanévzáró értekezlet Évi 1-1 alkalom Intézményvezetés 

Nevelési értekezletek Évi 1 alkalom Intézményvezetés 

Munkaértekezletek Havi 1 alkalom Intézményvezetés 

Osztályozó értekezlet Évi 2 alkalom Intézményvezetés 

Jótékonysági bál Évi 1 alkalom Szervező 

Közös kirándulás Évi 1 alkalom Közalkalmazotti tanács , 

szakszervezet  

Közös színházlátogatás Évi 1 alkalom Közalkalmazotti tanács , 

szakszervezet 

Közös névnapok Évi 3 alkalom Közalkalmazotti tanács , 

szakszervezet 

Év végi búcsú Évi 1 alkalom Intézményvezetés 
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Kapcsolat a nevelésben együttműködő intézményekkel 

 

HELYI KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNY 

 

A kapcsolattartás módjai, területei Gyakorisága Intézményi kapcsolattartó (k) 

Nyílt tanítási napokon való részvétel Évi 1 alkalom Osztályfőnökök 

Pályaválasztási szülői értekezlet tartása Évi 1 alkalom 8.-os osztályfőnökök 

Konzultáció az intézmények között Évi 1 alkalom Intézményvezetés 

Közös rendezvények az intézmények 

tanulóival 

Alkalomszerű Nevelők 

 

ÓVODA 

A kapcsolattartás módjai, területei Gyakorisága Intézményi kapcsolattartó (k) 

A leendő 1. osztályos nevelők látogatása 

óvodai foglalkozásokon 

Évi 2 alkalom Nevelők 

Óvodás csoportok látogatása az első 

osztályban 

Évi 2 alkalom Első osztályt tanító nevelők 

A beiskolázás segítése Évente Igazgató helyettes 

Kiállítás rendezése az óvodás gyerekek 

munkáiból 

Évi 1 alkalom Óvónők, első osztályt tanító 

nevelők 

 

 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

A kapcsolattartás módjai, területei Gyakorisága Intézményi kapcsolattartó (k) 

Napi kapcsolat Folyamatos Gyermekvédelmi felelős, 

osztályfőnökök 

Tájékoztatás a gyermekjóléti szolgálat 

munkájáról 

Évi 1 alkalom Minden nevelő 

A gyermekjóléti szolgálat dolgozóinak 

rendszeres látogatása az iskolában 

Havi 1 alkalom Osztályfőnökök 

Az optimális bánásmódot igénylő tanulók 

segítése 

Folyamatos Gyermekvédelmi felelős, 

osztályfőnökök 
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GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 

A kapcsolattartás módjai, területei Gyakorisága Intézményi kapcsolattartó (k) 

Napi kapcsolat Folyamatos  Osztályfőnökök 

Tanulók látogatása Legalább évi 1 

alkalom 

Osztályfőnökök 

Közös programok az intézmények között Évi 1 alkalom Intézményvezetés 

Tapasztalatcsere Évi 1 alkalom Intézményvezető 

 

 

A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

Az intézménynek kiemelt feladata, hogy folyamatosan együttműködjön a szülőkkel. Az iskola 

nyújtson a gyermekek családi neveléséhez pedagógiai segítséget, fogadja be és hasznosítsa a szülői 

véleményeket, javaslatokat. Ezek a hatékony intézményes nevelés-oktatás nélkülözhetetlen feltételei. 

Ezért az iskolának meg kell teremtenie azokat a fórumokat, ahol a szülők és a pedagógusok közötti 

tapasztalatcsere kölcsönössé, az együttműködés eredményessé válhat. 

 

Az iskola szereplőinek együttműködése 

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. 

 

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

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

 

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

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel vagy az SZK-val. 

 

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

igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi ülésén vagy 

az iskolai szintű szülői értekezleten, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

Laskod 

A diákönkormányzatok a tanulók irányító, önszervező közösségei, melynek keretében a tanulók a 

pedagógus irányítóval (vagy pedagógus közösséggel) együtt, saját fejlettségüknek megfelelő szinten 

önállóan intézik saját ügyeiket. 
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A diákönkormányzat megalakítása nem kötelező, tagsági viszonya önkéntes, célirányos 

tevékenységéhez viszont szervezettségre van szüksége. Demokratikus úton választja tisztségviselőit, 

hozza létre megfelelő szerveit, amelyek a közösség megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására, 

határozathozatalra. 

Feladat: 

- olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az egyéni 

érdekeket, azokkal összhangban vannak, 

- a kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, közösségépítő 

tevékenységek fejlesztése, 

- a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése, 

- olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a közösség 

tagjaiban és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség, 

- a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése, 

- a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése, 

- olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire, rtékeli más 

közösségektől megkülönböztető tulajdonságait. 

A tanulóközösség megbízása alapján a jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja az 

egyetértési, javaslattételi és véleményezési jogokat. 

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, 

 a szülők tájékoztatása 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola 

igazgatósága felé. 
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c) Fogadó óra 

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

egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, 

egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

 

      d) Nyílt tanítási nap 

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

meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség 

iskolai életéről. 

 

      e) Írásbeli tájékoztató  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.    

 

A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv évenként 

határozza meg. 

 

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

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével vagy az 

iskolai szülői szervezettel. 

 

 

Tevékenység Módszer Kik csinálják? Mikor? Felelős 

A belépő 

évfolyam 

szüleinek 

tájékoztatása 

Összevont szülői 

értekezlet 

Írásbeli tájékoztató az 

iskoláról, rövidített 

pedagógiai program, 

házirend 

Igazgató 

Osztályfőnöki 

munkaközösség 

vezető 

Minden év 

tavaszán 

Igazgató 

 

Igazgató 

helyettes 

Az éves munka 

tervezése 

Szülői választmány 

értekezlete, a 

munkaterv 

véleményezése 

 Minden év 

szeptember 

elején 

 

A tanév 

rendjének és 

feladatainak 

ismertetése 

Osztályonkénti szülői 

értekezlet, házirend 

ismertetése, 

Az osztályban tanító 

tanárok bemutatkozása 

Tantárgyi 

követelményrendszer 

ismertetése 

Osztályfőnökök 

Szaktanárok 

 

Minden év 

szeptember 

közepén 

Osztályfőnöki 

munkaközösség 

vezető 

 

 

Munkaközösség 

vezető 

igazgató 
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helyettes 

A félév értékelése Félévi konferencia 

Az osztályonkénti 

szülői értekezlet 

Valamennyi 

szaktanár + szülői 

választmány 

képviselői, 

osztályfőnökök 

Február eleje 

 

 

 

 

Február közepe 

Igazgató 

 

 

 

 

Osztályfőnöki 

munkaközösség 

Vezető 

A tanév 

értékelése 

A szülői választmány 

képviselői, 

osztályonkénti szülői 

értekezlet, év végi 

konferencia 

Osztályonként 2-2 

szülő + az 

igazgató, 

osztályfőnökök, 

valamennyi 

szaktanár + szülői 

választmány 

képviselői 

Május vége 

 

 

Június eleje 

Június vége 

 

 

Igazgató 

 

 

Osztályfőnöki 

munkaközösség 

vezető 

 

igazgató 

Tájékoztató a 

diákok 

eredményeiről 

Egyéni fogadó órák 

fogadó estek, 

Írásos tájékoztató a 

szülőknek a tanulói 

teljesítményekről, 

Osztályzatok az 

ellenőrzőben 

Minden szaktanár,  

Osztályfőnök a 

szaktanárok 

tájékoztatása 

alapján, 

osztályfőnök 

havonta egyezteti 

a naplóval 

Hetente 1 óra  

 

Október vége, 

január eleje, 

április eleje 

 

November 

közepe, április 

közepe 

Igazgató- 

Helyettes 

Osztályfőnöki 

munkaközösség- 

Vezető 

 

Igazgató 

helyettes  

Közös programok Az iskola 

hagyományainak 

megfelelően olyan 

hagyományos 

programok kerülnek 

ide, amelyek 

szervezésében, 

lebonyolításában a 

szülők aktívan részt 

vesznek (kirándulás, 

farsang, 

sportrendezvény, 

karácsony) 
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Nyírjákó 

 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

  A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

Kapcsolattartás napi szinten: 

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

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

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

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

nevelőtestülettel. 

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

folyamatosan tájékoztatják. 

 

Kapcsolattartás hivatalos formája: 

 A diákönkormányzat: a tanulók hivatalos iskolai érdekképviseleti szerve. Tevékenysége 

egyrészt a közvetlen tanulmányi és intézményi viszonyokra, másrészt a diákélet egyéb 

tevékenységeire terjed ki. A diákönkormányzat az iskolai oktató-nevelő 

tevékenységrendszer hatékonyságának, sikerének fontos eleme. 

 A tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet segítésében, szervezésében. 

 A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel való 

kapcsolattartásban, a tárgyalásokon a vezetősége, vagy a diákönkormányzatot segítő 

személy képviseli. 

 

1.9.2  A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

Tanulóink többsége különböző társadalmi környezetből érkezik. Ezért különösen fontos a 

szülői közösségek kialakítása és fejlesztése. Az iskola, mint oktató-nevelő intézmény eredményes 

működéséhez nemcsak a tanulók érdeklődésének, hanem a szülők érdekeinek figyelembe vétele is 

szükséges. A szülői ház és a pedagógus közösség aktív koordinált együttműködése nélkül lehetetlen az 

iskolai nevelés és a tanulók személyiségfejlesztésének eredményes megvalósítása. 

a) szülői értekezletek 

Egy tanévben két alkalommal tartunk (szeptemberben, februárban). A szülői értekezleten 

lehetőséget biztosítunk a szülőknek az iskola életével kapcsolatos problémáik megbeszélésére. Külön 

fórumot szervezünk a végzős osztályok pályaválasztásának és beiskolázásának segítésére. 
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A szülői értekezleten a szülőket tájékoztatjuk: 

 az iskola céljairól, feladatiról, lehetőségeiről; 

 a helyi tanterv követelményeiről; 

 az iskolai házirendről; 

 a pályaválasztás, továbbtanulás lehetőségeiről; 

 az iskola által szervezett szakkörökről, előkészítőkről; 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, az osztályközösség 

céljairól, eredményeiről, problémáiról; 

 különféle, az iskola életéhez kapcsolódó programokról. 

b) fogadóórák 

A fogadóóra célja: a tanítókkal és a szaktanárokkal való egyéni találkozáson véleményt 

cseréljenek a gyermek egyéni fejlődéséről, iskolai munkájáról, magatartásáról. 

Az esetlegesen felmerülő problémáit a szülő egyéni fogadóórán beszélheti meg a 

pedagógussal. A pedagógust és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási 

kötelezettség terheli a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt 

illetően, amelyről hivatásának ellátása során szerzett tudomást. 

c) családlátogatás 

Eseti jelleggel az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős végzi az egyes gyerekekkel 

kapcsolatban felmerült problémák megoldása végett. A családlátogatás célja a gyermek otthoni 

környezetének, tanulási körülményeinek megismerése a vele való eredményesebb foglalkozás miatt. 

d) nyílt napok az iskolában 

A tanév folyamán két napot jelölünk ki április hónapban, hogy szülők több tanórán, 

minél többféle helyzetben láthassák gyermeküket. Érzékeljék a tanuló helyét az osztályközösségben, 

érezzék a tanórák légkörét. Ezen alkalmakkor lehetőséget biztosítunk arra is, hogy külső partnereink 

bepillantást nyerjenek az iskola szakmai életébe, s ezt megismerve válasszák, illetve támogassák 

iskolánkat.  

e) értesítések 

A szülőkkel való napi kapcsolattartás eszköze a tájékoztató füzet. A pedagógusok ebbe írják a 

tanulók érdemjegyeit, munkájukkal kapcsolatos észrevételeiket, az iskola életét érintő 

tájékoztatásokat. Telefonon értesítjük a szülőt, ha gyermekét baleset érte, vagy ha olyan rosszul érzi 

magát, hogy haza kell vinni az iskolából. Ha a szülővel való kapcsolattartás nem működik a 
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tájékoztató füzet segítségével, vagy ha kiugróan megnövekszik a tanuló hiányzása, akkor a szülőt 

hivatalos levélben értesítjük. 

f) kulturális bemutató 

Különböző korábbi programok sikeres szereplőinek, versenyek (nem csak iskolai) 

helyezettjeinek bemutatójával biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy a szülő megismerje gyermeke 

tehetségét, pontosabb képet kapjongyermeke helyéről az iskolában. További programjaink  (farsang, 

sport- és egészségnap, anyák napja, karácsony, ballagás) célja:  

 hogy teremtsen oldott hangulatú találkozást a tanulók, szülők és a nevelőtestület között;  

 a közös programok erősítsék meg a sokoldalú kapcsolatot; 

 a szülők érezzék a pedagógus gondoskodását, megértését, szeretetét gyermekük iránt. 

A szülőkkel való kapcsolattartás fóruma 

Szülői  Munkaközösség: 

Az iskola és a szülők közti együttműködés szervezett keretét biztosítja a Szülői Közösség. A Szülői 

Munkaközösségbe - hagyományaink szerint - minden osztály szülői közössége két-két képviselőt 

delegál.  

Tanórán kívüli munkaformák: 

 Szakkörök: Kreatív szakkör 

Formája- a tanulók számára ingyenes, költségvetésből működtetett. 

 Középiskolai előkészítő foglalkozások: 8. osztályos gyerekek igénye alapján 

 Napközi otthon: A szülők igényfelmérései alapján (melyre rendszerint a megelőző  tanév 

augusztusában kerül sor) indítjuk a napközi otthonos és tanulószobai foglalkozásokat. 

 Diákönkormányzat: A diákönkormányzat éves tervében rögzíti programját, amit a DÖK 

munkáját segítő nevelő és a DÖK vezetősége állít össze. 

Céljuk:  

- a közösségi tevékenységük erősítése, 

- a közösségi nevelés, 

- a közéletiségre nevelés, 

- a tanulók szórakoztatása. 

A csoportszervezés elveinél figyelembe vesszük következő irányelveket: 
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 megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód elve 

 az emberi méltóság tiszteletben tartása 

 a szolidaritás erősítése 

 méltányosság, rugalmasság 

 

1.10. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 
A vizsga fajtái, vizsgára kötelezettek:  

Osztályozó vizsga: 

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

o felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

o engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

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

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

emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, 

valamint az igazolatlan mulasztásainak a száma nem haladta meg a húsz tanórai 

foglalkozást és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

o a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

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

tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget – egy 

adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.  

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

Különbözeti vizsga: 

A tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. 

Pótló vizsga:  

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.  

     Fel nem róható ok: minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek 

bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.  

A pótló vizsga, ha az igazgató hozzájárul, az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény 

számára megszervezhető legközelebbi időpontban is letehető,ha ehhez a feltételek megteremthetőek.  

Ha a vizsgázó azt kéri, a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

Javítóvizsga:  

 Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

- a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

- az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 

vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik 

A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai:  

- A különbözeti vizsgára tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. 
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- Az osztályozó és különbözeti vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a 

vizsgaidőszakot kijelölni. 

- Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.  

 

Vizsgaforma, vizsgarészek:  
írásbeli vizsga  

szóbeli vizsga  

 

Különbözeti vizsga időpontjai intézményünkben: október vége és április vége 

Osztályozó vizsga: első félév és a második félév zárását követően  

Javítóvizsga: az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban. 

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

A kiskorú tanuló szülője a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig, ha a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, az engedély megadását követő öt napon belül 

jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot 

adni tudásáról.  

A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a 

bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a 

tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 

kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független 

vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 

kormányhivatalnak. 

A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, akinek 

a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói 

jogviszonyban áll. 

 

A vizsgaszabályzat hatálya 

 

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

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra 

 a pótló vizsga  

 

vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő.  

 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 
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A tanulmányok alatti vizsgák rendje  

 

A vizsgák témaköreit írásban kapja meg a diák a vizsgára jelentkezést követően a vizsgát szervező 

igazgatóhelyettestől.  

• osztályozó vizsgák esetén az első félév anyagából októberben, a 2. félév anyagából februárban  

• javítóvizsga esetén júniusban, az osztályozó konferenciát követően 

 

Az írásbeli vizsgák rendje:  
Az írásbeli vizsga feladatlapját a szaktanár készíti el, nyomtatott formában és a vizsgát szervező 

igazgatóhelyettesnek adja át legkésőbb az írásbeli vizsgát megelőző napon.  

A vizsgateremben egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat.  

A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. A rajzokat ceruzával, minden 

egyéb munkát tollal kell elkészíteni. Az íróeszközről a tanulók maguk gondoskodnak.  

Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc, magyar nyelv és 

irodalomból 60 perc.  

 

A szóbeli vizsgák rendje  
A szóbeli vizsga tételeit (kérdéseit) a szaktanár állítja össze és a vizsgabizottság elnökének adja át 

legkésőbb a szóbeli vizsgát megelőző napon.  

A szóbeli vizsgák 3 tagú vizsgabizottság előtt történnek. A szóbeli vizsgán a tanulók 3-4 fős 

csoportokban folytatólagosan, szünet közbeiktatása nélkül vizsgáznak. A tanuló a kérdező tanár által 

kiadott kérdések megválaszolására gondolkodási időt kap. Ezt követően válaszát 10-15 percben 

önállóan fejti ki.  

Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő feladat előtt, legalább harminc 

perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.  

A vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár a feladatot felolvassa. 

 

Az elégtelen írásbeli vizsgaeredmény szóbeli vizsgán javítható. 

 

A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai  

 

A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban zajlanak.  

A tanulmányok alatti vizsgák nem nyilvánosak.  

A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint pontosan megjelenni, az 

alkalomhoz illő öltözékben. Javító vizsga esetén a bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le kell adni 

az osztályfőnöknek.  

A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem beszélgethetnek és a 

vizsga rendjét nem zavarhatják meg.  

Rendbontás esetén a vizsgabizottság elnöke – jegyzőkönyv felvétele mellett – az érintett tanuló részére 

a vizsgát felfüggesztheti. 

 

A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása  

 

A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az intézmény vezetője bízza meg feladatuk 

ellátásával, melyről a vizsgát megelőzően legalább 1 héttel értesíti (szóban) az érintetteket.  

A vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal vehet részt.  

A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában 5 évig 

meg kell őrizni.  

A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák szóbeli 

felkészülés alatti jegyzetei. A szülő kérésre a fenti dokumentumba betekinthet.  

Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és aláírásával 

látja el.  

A dolgozatok egy év múlva selejtezhetők. 
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Az értékelés rendje 

 

Az írásbeli vizsgák értékelése az alábbi egységes osztályozás szerint történik:  

• 0 - 29 %→elégtelen  

• 30 - 49 %→elégséges  

• 50 - 69 %→közepes  

• 70 - 84 %→jó 

• 85 - 100%→jeles  

A szóbeli és írásbeli vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező tanár 

javaslatára a vizsgabizottság állapít meg.  

Abban az esetben, ha egy vizsga több vizsgarészből áll, a végső eredmény a vizsgarészekre adott 

osztályzatok átlagából kell számítani úgy, hogy az írásbeli és a gyakorlati vizsgarész duplán számít.  

A vizsgák eredményének kihirdetése  
A szorgalmi időszak alatt letett vizsgák kihirdetése a vizsga napján történik.  

Az augusztusi osztályozó, javító és pótló vizsgák eredményeinek ismertetése a megfelelő záradékkal 

ellátott bizonyítvány kiadásával azonos időben történik. 

A tanulmányok alatti vizsgaszabályzat az 1. sz. mellékletben 

 

1.11  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 
 

A tankötelezettség megállapítása 

1. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, és az 

óvoda azt javasolja, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.  

2. A gyermek tankötelezettségének teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.  

3. A fejlettséget korábban elérő gyermek esetében a kormányhivatal a szülő kérelmére a 

szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt 

megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

 

Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a 

szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti; 

- ha a szülő nem ért egyet az óvoda által kiállított igazolással, döntéssel és arról az iskola 

igazgatója tudomást szerez, kivétel, ha a kérdésben a szakértői bizottság korábban még nem 

hozott döntést, 

- ha szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való részvételéről dönteni - az 

óvoda javaslata vagy a szülő kérése alapján-, ha erről a szakértői bizottság korábban nem 

hozott döntést. 

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

bizottság véleményében vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles 

beíratni a kijelölt iskolába. 

Tanulói jogviszony: 

A tanuló, a magántanuló 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. 
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Tanulói felvétel: 

Az általános iskolaköteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A tanköteles korba lépő gyermeket a szülő 

március 1-je és április 30-a között, a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben 

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

évfolyamára. 

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

- személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt,  

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 

Az iskola igazgatója: 

- a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy elutasító döntést hoz, 

- értesíti a szülőt a döntést megalapozó indokolással,  

- értesítésben felhívja a figyelmet a fellebbezés lehetőségére,  

- átvétel esetén értesíti az előző iskola igazgatóját. 

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

kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. 

Az iskolába felvett tanulót, a magántanulót is az iskola tartja nyilván. 

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.  

További felvételi, átvételi kérelmek esetén az intézmény köteles először a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni.  

1. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a településen van.  

2. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek 

elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy 

telephelye, feladatellátási helye található. 

3. Ha az iskola a megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja 

teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, 

átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait 

a házirend tartalmazza.  

4. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után 

sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt 

különleges helyzete indokolja. 

 

Különleges helyzetű tanuló az a tanuló, akinek: 

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy 

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található. 
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A tanuló átvétele: 

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van.  

Az átvételi kérelemhez be kell mutatni: 

- személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt,  

- az elvégzett évfolyamokról szóló bizonyítványt. 

 

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

követelmények alapján összeállított – szintmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból,amelyet a 

másik iskolában is tanult. Idegen nyelvből és azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a 

bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult különbözeti vizsgát. A különbözeti vizsga 

időpontjáról a szülőt a tanuló átvétele során tájékoztatni kell. A különbözeti vizsga szervezése a 

tanulói jogviszony keletkezésétől számított három hónap eltelte után lehetséges. 

Amennyiben a tanuló a különbözeti vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az 

adott tantárgyból 2 hónapon belül megismételheti.  

Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, vagy a 

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(ek) és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. Ugyanezt 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 igazgatóhelyettesek 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. 

Az iskola igazgatója értesíti a tanuló lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, 

ha olyan tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, tartózkodási helye nem a nevelési-

oktatási intézmény székhelyén van. 

A tanulók osztályba, csoportba történő beosztása: 

Az iskolába felvett tanulók osztályba, csoportba történő beosztásáról a szakmai munkaközösség 

véleményének a kikérésével, az iskola igazgatója dönt. 

 

1.12 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

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

biológia és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. 

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

Általános iskolás kortól kezdve lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók az elsősegély nyújtás 

alapismereteivel megismerkedhessenek.  
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Az oktatási intézmény maga is lehet baleset forrása, hiszen a mozgásos órák,foglalkozások 

(testnevelés, sportkör stb.), a szünetekben történő önfeledt játék , a legprecízebb tanári felügyelet 

mellett is tartogathatnak , eredményezhetnek kisebb-nagyobb baleseteket. A tanulóknak meg kell 

tanulniuk, el kell sajátítaniuk azokat az ismereteket, amelyekkel gyors segítséget nyújthatnak 

társaiknak (a baleset során keletkezett helyzet felismerése, stb.) addig míg a szakszerű segítség meg 

nem érkezik. 

Ma Magyarországon több olyan baleset is történik, amely során kisebb lett volna a baj, ha a közelben 

van olyan személy, aki mer vagy tud  gyors segítséget nyújtani a bajba jutottaknak, addig , míg a 

mentő megérkezik. Elsősegély nyújtó ismeretek elsajátítása elsősorban a jogosítvány megszerzéséhez 

köthető, ahol a megszerzett ismereteket rövid ideig, kevés gyakorlással szerzik meg. 

Az általános iskolában kezdődő ismeretelsajátítás segítséget nyújthat abban, hogy a későbbiekben 

tanulóink stabil ismeretekkel bármilyen baleseti szituációban hatékonyan tudjanak segítségére lenni a 

balesetet szenvedett társának. 

 

Ehhez a tanulóknak a következő ismeretek megszerzésére van szüksége: 

Cím Téma 

Az elsősegélynyújtás alapjai 

 

Az elsősegélynyújtás fogalma 

Az elsősegélynyújtás jogi háttere 

Helyszínbiztosítás 

Általános betegvizsgálat 

 

Általános betegvizsgálat 

A keringés és a légzés vizsgálata 

Diagnózis felállítása 

Vérzések és ellátásuk 

 

A keringési rendszer felépítése 

Vérzések típusai 

Sokk 

Kötözése 

Végtagsérülések 

 

Csont- és izomrendszer felépítése 

Végtagsérülések 

Rögzítési módok 

Kötözések és rögzítések 

gyakorlat 

 

Fedőkötés 

Nyomókötés 

Sapka-, parittyakötés 

Rögzítés háromszögletű kendővel 

Légút-biztosítás 

 

A légző szervrendszer felépítése 

Légút biztosítási lehetőségek 

Légúti idegentest eltávolítása 

Mérgezések Ételmérgezések 
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 Gázmérgezések 

Gyógyszer-, alkohol- és egyéb 

vegyszerek okozta mérgezések 

Égési sérülések 

 

A kültakaró felépítése  

Égési sérülések típusai 

Égési sérülések ellátása 

Általános tűzvédelmi ismeretek 

Füstmérgezés 

Komplex újraélesztés elmélete 

 

Komplex újraélesztés fogalma 

Légzéselemzés 

Komplex újraélesztés gyakorlata Komplex újraélesztés 

Nőgyógyászati esetek 

 

Hüvelyi vérzés 

Terhesség 

Szülés 

Hő ártalmak 

 

Hideg okozta sérülések 

Hőkimerülés 

Hőguta 

Áramütések 

 

Áramütés 

Villámlás 

Gyermekbalesetek 

 

Tipikus gyermekbalesetek 

Különbségek a gyermek és a felnőtt 

ellátásban 

 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 

a) A témakörök egy részét már az alsó évfolyamon a tanulók életkorához viszonyítva kezdjük el 

megismertetni a gyerekekkel játékos formában olvasás, környezetismeret, rajz, technika 

tantárgyak oktatása során. 

 

b) Felsős tanulóink tanórákon és tanórán kívüli elméleti és gyakorlati foglalkozások 

keretén belül sajátítják el az elsősegély-nyújtási ismereteket. Megvalósításukhoz 

szakemberek segítségét is igénybe veszi intézményünk. 

 

 

Laskodi tagintézmény 
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók vészhelyzetben a lehető 

legjobb döntést hozzák. Tudjanak szabályosan mentőt hívni, legyenek tisztában a vérzések és 

csontsérülések alapvető ellátásával, ismerjék az újraélesztés technikáját. 

 

A fenti ismeretek elsajátítása nem önálló tantárgyként, hanem a természetismeret, biológia, testnevelés 

és osztályfőnöki órák keretei között folyamatosan, a tantárgyi tanterveknek megfelelően történik.  

 

A tanulmányi kirándulások is kiváló lehetőséget kínálnak az elsősegély-nyújtási alapismeretek 

elsajátítására. Az iskola éves programjában az egészségnapon készítjük fel diákjainkat az előforduló 

baleseti helyzetek elkerülésére és megoldására. 

 

Iskolánkban évtizedek óta vöröskeresztes szakkör működik, ami nagymértékben hozzájárul az 

elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátíttatásához. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának helyi  programja 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását az iskolában feladat-ellátási helyenként az 

iskolavédőnői hálózat és Vöröskereszt segítségével szakköri formában valósítjuk meg. 

A szakköri tematika 18 foglalkozásra tervezett. 

A szakkör célja: 

 

 a tanulók ismerjék meg: 

 a korszerű elsősegély elsajátításának jelentőségét, saját ténykedésük lehetséges 

életmentő értékét, 

 az újraélesztés fogalmát és az időhatáraiból folyó emberi kötelezettséget, 

 az alapvető életműködések biológiai lényegét és funkcionális anatómiai áttekintését, 

 az alapvető életműködések legfőbb zavarait, 

 az újraélesztés ABC-jének értelmét, 

 az elsősegélynyújtás általános szabályait. 

 sajátítsák el: 

 az életmentésre és elsősegélynyújtásra irányuló készséget, hozzáállást, 

 az alapvető életműködések zavarainak felismerését, 

 az újraélesztés ABC-jéből az „A” és „B” betűkkel kapcsolatos teendőket, 

 a legfontosabb egyéb elsősegély-nyújtási tudnivalókat, 

 a segélyhívás helyes módját. 

 legyenek képesek: 

 a légút-biztosítás szabályos elvégzésre, hangsúlyozottan beleértve a stabil oldalfekvés 

önálló létesítését, 

 a légzés, illetve a vérkeringés megszűnésének megállapítására, 

 a szájból-orrba befúvásos lélegezetés elvégzésére, 

 egyszerű sebvédelemre és visszeres vérzés csillapítására, 

 ütőerek nyomáspontjainak felkeresésére és ütőeres nyomókötés alkalmazására, 

 balesetek, betegek megfelelő ideiglenes nyugalomba helyezésére. 
 

1.13Hagyományok, éves rendezvények 

 

Iskolai rendezvények  

 Tanévnyitó 
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 Ballagás 

 Tanévzáró 

 Reguly-nap 

 Gyermeknap 

 Mikulás nap 

 Karácsony 

 

Nemzeti ünnepek méltó megünneplése 

Jeles napokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás 

Nemzeti összetartozás – Határtalanul! témanap 

„Határtalanul” Határon túli kirándulás program 

A Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti 

kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő 

magyarság bemutatásáról szóló országgyűlési határozat, valamint a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 9. § (4) bekezdése alapján a hetedik- évfolyam határon túli kirándulást szervezünk. 

A HATÁRTALANUL! programban való részvétel célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos 

ismeretek bővülésének elősegítése.  

A határon túli kiránduláshoz – pályázat benyújtásával igénybe vesszük a központi költségvetés 

támogatását.  

A határon túli kirándulást sikeres pályázat esetén valósítjuk meg.  

Egyéb rendezvények: az Egészségnevelési Programban és a Környezetnevelési Programban kerülnek 

meghatározásra. 

 

A kötelező tanítási órákon kívüli  

- Konzultáció tanulási problémákról 

- Kötetlen tárgyú konzultáció 

- Felkészítés tanulóknak kihirdetett versenyekre 

- Szakkörök, művészeti csoportok, mazsorett csoport, énekkar, színjátszó csoport 

- Napközi, tanulószoba  

- Könyvtárhasználat 

- Számítógép használat 

- Tornaterem használat 

- Sportpálya használat 

- Iskolai sportkör 

- Táborozási lehetőség 

- Színházlátogatás 

- Osztálykirándulás 

- Speciális tanácsadás (pályaválasztás) 

- Ügyelet 
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- Étkezési helyre történő kíséret 

- Suli-disco és egyéb rendezvények, műsorok 

- Internet használat 

A fenti szolgáltatások nagy része térítésmentes, fenntartói hozzájárulással működnek. 

 

Önköltséges, részben önköltséges szolgáltatások:  

- Táborozási lehetőség 

- Színházlátogatás 

- Osztálykirándulás 

- Suli-disco és egyéb rendezvények, műsorok 

- Internet használat (külön szabályzat) 

- versenyek nevezési díja (külön szabályzat) 

A szolgáltatások igénybevételének tanulási, magatartási feltételei vannak. A feltételek ellenőrzésének 

a szolgáltatásokért felelős szakember hivatott. 

Nyírjákó 

 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek 

kerülhetnek. A nevelés három színterén - család, iskola, társadalom - a családok nagy többsége nem 

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

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

Ezt a tevékenységet a gyermekvédelmi felelős koordinálja. Folyamatos kapcsolatot tart az 

osztályfőnökökkel. Családlátogatáson vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében. Kapcsolatot 

tart a különböző gyermekvédelmi szervezetekkel. Gyermekvédelmi és egészségügyi vizsgálatok éves 

ütemtervének elkészítésében közreműködik az érintett partner-szervezetekkel. 

Gyermekvédelmi tevékenységünk fontosabb feladatai: 

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

kísérése. 

 Az egészséges fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának elősegítése a családon 

belül és a családon kívül. 

 A tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az 

iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken. 

 A tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása igényeik 

szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés). 
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 Segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és anyagi 

helyzetétől függően. 

 A tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, rendszeres iskolába járásának folyamatos 

ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás kezdeményezése. 

A gyermeket veszélyeztető helyzetben minden pedagógusnak gyors és hatékony intézkedést 

kell tennie! 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik 

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

Szolgálattal, a Gyámügyi hivatallal, a gyermekorvossal és a védőnővel. 

Célja a gyerekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, csökkentése.  

2. Az intézmény helyi tanterve 

 

A Nat-ban megfogalmazottak alapján a kerettantervek határozzák meg a tanulás-tanítás folyamatában 

elsajátítandó fejlesztési követelményeket, az elvárt tudás mélységét. 

Az új NAT szerinti szakaszok: 

- alsó tagozat, 

- felső tagozat, 

- középiskolai nevelés-oktatás szakasza, 

- szakiskolában folyó nevelés-oktatás szakasza,  

- Köznevelési hídprogramban (I.,II) folyó nevelés-oktatás szakasza,  

Az új Nat-ban megfogalmazódó fejlesztési feladatok és közműveltségi tartalmak az egyes nevelési-

oktatási szakaszokhoz kapcsolódnak. 

 

Az alsó tagozat: 

- első –második évfolyamon lehetővé kell tenni, ösztönzi az ebben az életkorban a tanulók 

között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelését, 

- harmadik–negyedik évfolyamon erőteljesebbé – a negyedik évfolyam végére már 

meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási 

folyamatok.  

 

A felső tagozat: 

- a nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez 

kötődik, 

- szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának 

folytatása, 
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- a 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. 

 

Új NAT belépése a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet szerint. 

 

Tanév/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2013./2014. ÚJ 

NAT  

RÉGI 

NAT 

RÉGI 

NAT 

RÉGI 

NAT 

ÚJ NAT RÉGI 

NAT 

RÉGI 

NAT 

RÉGI 

NAT 

2014./2015. ÚJ 

NAT 

ÚJ NAT  RÉGI 

NAT 

RÉGI 

NAT 

ÚJ NAT ÚJ NAT RÉGI 

NAT 

RÉGI 

NAT 

2015./2016. ÚJ 

NAT  

ÚJ NAT  ÚJ NAT  RÉGI 

NAT 

ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT RÉGI 

NAT 

2016./2017. ÚJ 

NAT  

ÚJ NAT  ÚJ NAT  ÚJ NAT  ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT 

 

Speciális nevelési-oktatási tevékenységeink 

 

Az iskolára jellemző tevékenységek: 

 

 1-4. évfolyamon választható foglalkozás  

- hangszeres foglalkozások (furulya, citera) 

- vagy dráma- és bábjátékok 

- csoportbontás lehetősége magas létszámú osztályok esetében 

 5-8. évfolyamon csoportbontások lehetősége (Évente kerül meghatározásra a helyi 

sajátosságok, igények a rendelkezésre álló lehetőségek figyelembe vételével, a 

rendelkezésre álló órakeret felhasználásával.) 

 Erdei iskolai szolgáltatás 

-   Az erdei iskolai szolgáltatás helyben történik vagy pályázat elnyerésével minősített erdei 

iskolaprogramokat veszünk igénybe.  

4. évf. június hónap (legalább 3 nap) 

A költségeket az intézmény éves költségvetésében a fenntartó finanszírozza. (A tanulók az étkezés 

költségeihez járulnak hozzá.) A program megvalósításában az iskola pedagógusai illetve helyi 

szakemberek vesznek részt.  

 

A program felelőse: Báki Lászlóné  

 4. oszt: osztályfőnökök + 1 pedagógiai asszisztens + szülők (helyi szakemberek) 
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 Tanulásban akadályozott tanulók oktatása-nevelése  

Tanulásban akadályozott tanulók nevelése-oktatása integrált formában történik. 

 Etnikai oktatás, etnikai foglalkozások lehetősége minden évfolyamon a normál és 

eltérő tantervű tanulók számára egyaránt. (c. népismeret tanítása kötelezően 

választható tantárgy az iskola tanulói számára, oktatása integráltan történik, a 2013/14 

–es tanévtől kifutó rendszerben a régi NAT-tal együtt.) 

 

     Másodsorban: - konduktív ellátás 

- fejlesztő felkészítés 

- gyógypedagógiai tanácsadás 

 

 

2.1. A választott kerettanterv megnevezése 

 

A Nat-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi tartalmak a képzési 

szakasz sajátosságai szerint több változatban elkészített kerettantervekbenjelennek meg. 

Az intézmények az oktatásért felelős miniszter által kiadott, illetve jóváhagyott kerettantervekből 

választhatnak, amelyek a tartalmi szabályozás következő szintjét jelentik. 

Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek rögzítik a nevelés és oktatás 

céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy vagy két 

évfolyamonkénti követelményeit, a tantárgyközi tudás- és készségterületek fejlesztésének feladatait, és 

közlik a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló, illetve ajánlott időkeretet.  

 Az intézmény szakmai önállóságát a kerettantervekben kötelező tartalommal nem szabályozott 

időkeret szabad felhasználása, a módszertani szabadság, az engedélyezett kerettantervek közötti 

választás, illetve az egyedi tantervek engedélyeztetési lehetősége biztosítja. 

A kerettantervek határozzák meg a tanulás-tanítás folyamatában elsajátítandó fejlesztési 

követelményeket, továbbá az elvárt tudás mélységét, szervezettségét, és alapul szolgálnak a kimeneti 

követelmények meghatározásához. 

 

A 2013/2014-es tanévtől a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról , 

bevezetéséről és alkalmazásáról (új Nat) és az erre épülő kerettantervek bevezetése felmenő 

rendszerben első és ötödik évfolyamon kerülnek bevezetésre.  A többi évfolyamon kifutó rendszerben 

a 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról, a hozzá kapcsolódó, az intézmény által adaptált kerettantervet alkalmazása történik. 

 

Intézményünk kifutó rendszerben a Nyíregyházi Tantervcsaládot adaptálja.A Nyíregyházi 

Tantervcsalád  jellemzői: 

 Átlagos feltételek közepette működő intézmény számára készültek, ahol az iskolát körülvevő 

közeg is a magyar átlagot tükrözi. 

 A szülők műveltsége, a művelődési lehetőségek a településen, a fenntartói támogatás a magyar 

társadalom egészét reprezentálja. 

 A megcélzott iskolamodell pedagógiai értelemben is kerüli a szélsőségeket. 
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 Egyszerre és azonos ambíciókkal foglalkozik a lemaradókkal és a kiugró képességű 

tanulókkal, a hátránykezeléssel és felzárkóztatás mellett a tehetséggondozással és a 

tehetségmegtartással. 

 

Az általános iskola 1-8. évfolyamán a NAT-nak megfelelően valamennyi műveltségterület lefedésre 

került.  

 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. 

 

Mivel intézményünk teljes egészében a Nyíregyházi Tantervcsalád heti tantárgyi rendszerét és 

óraszámát alkalmazza, a kerettantervi adaptációknál csak azoknál a tantárgyaknál kellett az adaptációt 

elvégezni, amelyeknek óraszámát a kötelezően választható órák számával növeltük, ezeket az órákat 

azonban teljes egészében nem új anyag feldolgozására,hanem gyakorlásra, készség- és 

képességfejlesztésre használjuk fel. Illetve amennyiben valamely tantárgynál a c. népismeret tanítási 

integráltan történik, a tantárgy témaköre kibővült a c. népismeret témakörével és óraszámával.  

A Nyíregyházi Tantervcsalád tantárgyi rendszere és heti óraszáma 

Baktalórántháza – Nyírjákó - Laskod 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 7,5 7,5 4,5 4 4 4 

      Történelem     1 1,5 3 2 

Angol nyelv / német nyelv    2 2,5 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 4 3 3 3 

Informatika   0,5 1,25 1 1 1 1,5 

Környezetismeret 1 1,5 1,5 1,25     

Természetismeret     2 2   

Fizika      1 1 1,5 

Biológia       1 1 

Kémia       1,5 1,5 

Földrajz       1 1 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1,5 1 

Testnevelés és sport 3,5 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 
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Osztályfőnöki     0,5 0,5 0,5 0,5 

Tánc és dráma (modul)     0,5 0,5   

Hon és népismeret (modul)     0,5 0,5   

Mozgókép és médiaismeret 

(modul) 

       0,5 

 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 

 

A Nyíregyházi Tantervcsalád adaptált óraszámai a 2013/2014-es tanévtől kifutó 

rendszerben a 2016/2017-es tanévig. A tantárgyi óraszámok a mindennapos testnevelés 

óraszámaival emelve Baktalórántháza 

Tantárgy/évfolyam/új NAT  2. 3.    4.     6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom  8 7,5 7,5  4 4 4 

- Dráma és tánc – modul      0,5   

- Hon és népismeret – modul      0,5   

Történelem és állampolgári ismeretek      1,5 2 2 

Idegen nyelv- angol/német    2  3 3 3 

Matematika  4 4 4  3 3 3 

Informatika   0,5 1  1 1 1 

- Mozgókép és médiaismeret – modul        0,5 

Környezetismeret  1,5 1,5 1,5     

Természetismeret      2   

Fizika      1 1,5 1,5 

Biológia       1,5 1,5 

Kémia       1,5 1,5 

Földrajz       1,5 1,5 

Ének-zene  1 1 1  1 1 1 

Vizuális kultúra –rajz  1,5 1,5 1,5  1 1 1 

Technika és életvitel  1 1 1  1 1 1 

Testnevelés és sport – tánc  5 3 3  5 2,5 2 
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Osztályfőnöki      0,5 0,5 0,5 

Összesen  22 20 22,5  25 25 25 

 

 

  2. 3. 4.  6. 7. 8. ÖSSZ. 

KÖTELEZŐEN 

VÁLASZTHATÓ 

         

Magyar nyelv és irodalom   0,5 0,5      

Angol/Német nyelv  1 1       

Osztályfőnöki      0,5 0,5 0,5  

Matematika      1 1 1  

Etika       0,5   

Egészségtan      1    

Testnevelés       0,5   

Történelem      0,5    

C.népismeret  0,5 0,5 0,5  1 1 1  

ÖSSZESEN:  1,5 2 1  4 3,5 2,5 14,5 

          

SZABADON VÁLASZTHATÓ          

C.kultúra  5 5 2,5  2 4 2 25 

ÖSSZESEN:       1 1 2 

ÖSSZESEN:       2,5 2,5 16,5 

Tömegsport, mindennapos 

testnevelés          
   2  1,5 1,5 1,5 8 

Sportköri foglalkozás      1 1 1 4 

ÖSSZESEN:         28,5 

 

A Nyíregyházi Tantervcsalád adaptált óraszámai a  2013/2014-es tanévtől kifutó 

rendszerben a 2016/2017-es tanévig , Nyírjákó. 

A tantárgyi óraszámok a mindennapos testnevelés óraszámaival emelve 
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Tantárgy/évfolyam/új NAT  2. 3.    4.     6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom  8 7,5 7,5  4 4 4 

- Dráma és tánc – modul      0,5   

- Hon és népismeret – modul      0,5   

Történelem és állampolgári ismeretek      1,5 2 2 

Idegen nyelv- angol/német    2  3 3 3 

Matematika  4 4 4  3 3 3 

Informatika   0,5 1  1 1 1 

- Mozgókép és médiaismeret – modul        0,5 

Környezetismeret  1,5 1,5 1,5     

Természetismeret      2   

Fizika      1 1,5 1,5 

Biológia       1,5 1,5 

Kémia       1,5 1,5 

Földrajz       1,5 1,5 

Ének-zene  1 1 1  1 1 1 

Vizuális kultúra –rajz  1,5 1,5 1,5  1 1 1 

Technika és életvitel  1 1 1  1 1 1 

Testnevelés és sport – tánc  5 3 3  5 2,5 2 

Osztályfőnöki      0,5 0,5 0,5 

Összesen  22 20 22,5  25 25 25 

 

 

  2. 3. 4.  6. 7. 8. ÖSSZ. 

KÖTELEZŐEN 

VÁLASZTHATÓ 

         

Magyar nyelv és irodalom       0,5 0,5  

Matematika       0,5 0,5  
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Tömegsport  0,5 
0,5 0,5 

 
0,5 0,5 0,5 

 

Történelem      0,5    

ÖSSZESEN:          

 

Laskod 

Tantárgy/évfolyam/új NAT  2. 3.    4.     6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom  8 8 7,5  4 4 3,5 

Történelem és állampolgári ismeretek      2,5 2 2,5 

Idegen nyelv- angol/német    2  3 3 3 

Matematika  4,5 4 4  3 3 3 

Informatika      1 1 1 

Környezetismeret  1 1 1,5     

Természetismeret      2   

Fizika       1,5 1,5 

Biológia       1,5 1,5 

Kémia       1,5 1,5 

Földrajz       1,5 1,5 

Ének-zene  1 1 1  1 1 1 

Vizuális kultúra –rajz  1,5 1,5 1,5  1,5 1 0,5 

Technika és életvitel  1 1 1  1 1 0,5 

Testnevelés és sport – tánc  5 3 4  5 2,5 2,5 

Osztályfőnöki   0,5   1 0,5 0,5 

- Mozgókép és médiaismeret – modul        1 

Összesen  22 20 22,5  25 25 25 

 

  2. 3. 4.  6. 7. 8. ÖSSZ. 

KÖTELEZŐEN 

VÁLASZTHATÓ 
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Magyar nyelv és irodalom       1 0,5  

Matematika      1 1 1  

Idegen nyelv- angol/német    1      

Ének-zene  1        

Természetismeret       0,5    

Környezetismeret   1 0,5      

Vizuális kultúra –rajz  0,5      0,5  

Földrajz      1,5 0,5   

Fizika       0,5 0,5  

Testnevelés és sport – tánc   1    0,5 0,5  

Technika és életvitel        0,5  

Osztályfőnöki   0,5 1   0,5 0,5  

ÖSSZESEN:  23,5 23 25  28 29 29  

 

Az óratervben nem szereplő, modulok tananyagát és követelményeit az alábbi 

tantárgyak foglalják magukba: 

 

 Hon és népismeret a 6. évfolyamon a rajz és vizuális kultúra.  

 Az egészségtant a 6. évfolyamon a természetismeret. 

 Az etikát a 7. évfolyamon az irodalom. 

 

Az oktatási miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával 

az alábbi tantárgyak óraszámait növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyakból akészségfejlesztésre, az 

ismeretek gyakorlására több idő jusson.  
 

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

kerettanterve (kifutó rendszerben) 

Baktalórántháza – Nyírjákó - Laskod 

TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK A TANULÁSBAN  AKADÁLYOZOTT 

TANULÓK ISKOLÁI SZÁMÁRA (kifutó) 
 

1-8. évfolyam 

 

Tantárgyak Az évfolyamok óraszámai 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 7 8 4,5 4,5 4 4 
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Történelem és társadalmi ismeretek 0 0 0 0 2 2 2 2 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 

Informatika 0 0 0 0 0 0 1 1 

Környezetismeret 2 2 2 2 0 0 0 0 

Természetismeret 0 0 0 0 2 2 0 0 

Természetismeret – biológia, egészségtan 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 

Természetismeret – fizika 

Természetismeret – kémia 
0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 

Földrajz 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rajz és kézművesség 2 2 1,5 2 2 1 1 1 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 1 1 1 2 2 2,5 3 3 

Testnevelés és sport 3 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 

Osztályfőnöki 0 0 0 0 1 1 1 1 

Tantervi modulok 0 0       

Tánc és dráma     0,5  0,5  

Ismerkedés az informatikával   0,5 0,5 0,5 0,5   

Hon- és népismeret     0,5 0,5 0,5 0,5 

Médiaismeret        0,5 

Kötelező óraszám 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 

Kötelezően választható c. népismeret 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

Rehabilitáció és habitáció 3 3 3 3 3 3 4 4 

 
Melléklet: az enyhe értelmi fogyatékos tanulók oktatásának helyi tanterve.  

 

Az iskola által választott új kerettanterv 

A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetve 

1. és 5. évfolyam 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
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Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

Tantárgy Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat  

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

 

 



103 

 

Laskodi tagintézmény 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

Tantárgy Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat  

Fizika B változat 

Kémia A változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon a központi új kerettanterv 

alapján 

 

  Baktalórántháza – Nyírjákó-Laskod 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

 K. Sz.t V. Ö. K. Sz.t V. Ö. K. Sz.t V. Ö. K. Sz.t V. Ö. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7             

1  8 
7 

1  8 
6 

1,5  7,5 
6 

1,5  7,5 

Idegen nyelvek                2   2 

Matematika 4 1  5 4 1  5 4 1  5 4 1  5 

Erkölcstan 1   1 1   1 1   1 1   1 

Környezetismeret 1   1 1   1 1 0,5  1,5 1 0,5  1,5 

Ének-zene 2   2 2   2 2   2 2   2 

Vizuális kultúra 2   2 2   2 2   2 2   2 

Életvitel és gyakorlat  1   1 1   1 1   1 1   1 

Testnevelés és sport 5   5 5   5 5   5 5   5 

 2   2 2   2 3   3 3   3 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
23 

2  25 
23 

2  25 
22 

3  25 
24 

3  27 

 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5–8. évfolyamon 

 

Baktalórántháza 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

 K. Sz.t V. Ö. K. Sz.t V. Ö. K. Sz.t V. Ö. K. Sz.t V. Ö. 

Magyar nyelv és 4 1  5 4 1  5 3 1  4 4   4 



104 

 

irodalom 

Idegen nyelvek 3   3 3   3 3   3 3   3 

Matematika 4   4 3 1  4 3 1  4 3 0,5  3,5 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

2 

  2 

2 

  2 

2 

  2 

2 

1  3 

Erkölcstan 1   1 1   1 1   1 1   1 

Természetismeret 2   2 2 1  3         

Biológia-

egészségtan 
 

   
 

   
2 

  2 
1 

1  2 

Fizika         2   2 1 0,5  1,5 

Kémia         1 0,5  1,5 2   2 

Földrajz         1 0,5  1,5 2   2 

Ének-zene 1   1 1   1 1   1 1   1 

Vizuális kultúra 1   1 1   1 1   1 1   1 

Hon- és népismeret 1   1             

Informatika  1  1 1   1 1   1 1   1 

Technika, életvitel 

és gyakorlat  
1 

  1 
1 

  1 
1 

  1 
 

   

Testnevelés és sport 5   5 5   5 5   5 5   5 

Osztályfőnöki 1   1 1   1 1   1 1   1 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
26 

2  28 
25 

3  28 
28 

3  31 
28 

3  31 

 

 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5–8. évfolyamon 

 

Nyírjákó 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

 K. Sz.t V. Ö. K. Sz.t V. Ö. K. Sz.t V. Ö. K. Sz.t V. Ö. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 

  5 
4 

1  5 
3 

1  4 
4 

  4 

Idegen nyelvek 3   3 3   3 3   3 3   3 

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

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

2 

  2 

2 

  2 

2 

  2 

2 

1  3 

Erkölcstan 1   1 1   1 1   1 1   1 

Természetismeret 2   2 2 1  3         

Biológia-

egészségtan 

        
2 

  2 
1 

0,5  1,5 

Fizika         2   2 1 0,5  1,5 

Kémia         1   1 2   2 
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Földrajz         1   1 2   2 

Ének-zene 1   1 1   1 1   1 1   1 

Vizuális kultúra 1   1 1   1 1   1 1   1 

Hon- és népismeret 1   1             

Informatika  1  1 1   1 1   1 1   1 

Technika, életvitel 

és gyakorlat  
1 

  1 
1 

  1 
1 

  1 
 

   

Testnevelés és sport 5   5 5   5 5   5 5   5 

Osztályfőnöki 1   1 1   1 1   1 1   1 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
26 

2  28 
25 

3  28 
28 

3  31 
28 

3  31 

 

Laskod 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

 K. Sz.t V. Ö. K. Sz.t V. Ö. K. Sz.t V. Ö. K. Sz.t V. Ö. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 

1  5 
4 

  4 
3 

1  4 
4 

1  5 

Idegen nyelvek 3   3 3 1  4 3   3 3   3 

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

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

2 

  2 

2 

1  3 

2 

  2 

2 

1  3 

Erkölcstan 1   1 1   1 1   1 1   1 

Természetismeret 2   2 2   2         

Biológia-

egészségtan 
 

   
 

   
2 

  2 
1 

  1 

Fizika         2   2 1   1 

Kémia         1   1 2   2 

Földrajz         1 1  2 2   2 

Ének-zene 1   1 1   1 1   1 1   1 

Vizuális kultúra 1   1 1   1 1   1 1   1 

Hon- és népismeret 1   1             

Informatika  1  1 1   1 1   1 1   1 

Technika, életvitel 

és gyakorlat  
1 

  1 
1 

  1 
1 

  1 
 

  0 

Testnevelés és sport 5   5 5   5 5   5 5   5 

Osztályfőnöki 1   1 1   1 1   1 1   1 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
26 

2  28 
25 

3  28 
28 

3  31 
28 

3  31 
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Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési magatartási nehézséggel küzdő tanulók óraterve, 

tantárgyi rendszere felmenő rendszerben a 2013/2014-es tanévtől 51/2012. (XII. 21.) számú 

EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről 11.1 számú melléklet 

alapján  

 

 

Baktalórántháza – Nyírjákó-Laskod 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

 
K

. 

Sz.

t V. Ö K. 

Sz.

t V. Ö. K. 

Sz.

t V. Ö. K. 

Sz.

t V. Ö. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 1  8 7 1  8 6 1  7 6 1  7 

Idegen nyelvek             2 1  3 

Matematika 4 1  5 4 1  5 4 1  5 4 1  5 

Erkölcstan 1   1 1   1 1   1 1   1 

Környezetismeret 1   1 1   1 1 1  2 1   1 

Ének-zene 2   2 2   2 2   2 2   2 

Vizuális kultúra 2   2 2    2   2 2   2 

Életvitel és gyakorlat  1   1 1   1 1   1 1   1 

Testnevelés és sport 5   5 5   5 5   5 5   5 

Informatika                 

                 

Össz.óraszám 

2

3 
2  25 23 2  25 22 3  25 24 3  27 

K.:kötelező óra , Sz.t.: szabadon tervezhető óra , V.: Választható, Ö.: összesen 

 

Felső 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

 
K

. 

Sz.

t V. Ö K. 

Sz.

t V. Ö. K. 

Sz.

t V. Ö. K. 

Sz.

t V. Ö. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 1  5 4   4 3 1  4 4 1  5 

Idegen nyelvek 3   3 3 1  4 3   3 3   3 

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

Történelem 2   2 2 1  3 2   2 2 1  3 
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Erkölcstan 1   1 1   1 1   1 1   1 

Természetismeret 2   2 2   2         

Biológia-egészségtan         2   2 1   1 

Fizika         2   2 1   1 

Kémia         1   1 2   2 

Földrajz         1 1  2 2   2 

Ének 1   1 1   1 1   1 1   1 

Vizuális kultúra 1   1 1   1 1   1 1   1 

Hon és népismeret 1   1             

Informatika  1  1 1   1 1   1 1   1 

Technika 1   1 1   1 1   1     

Testnevelés 5   5 5   5 5   5 5   5 

Osztályfőnöki 1   1 1   1 1   1 1   1 

                 

Össz.óraszám 

2

6 
2  

2

8 
25 3  28 28 3  31 28 3  31 

A nemzetiségi nevelés-oktatás óraszámait a normál kerettanterv tartalmazza. 

 

2.2 A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező 

tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül 

a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó 

tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy 

szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezését, óraszámát 

 

 Tehetséggondozás Felzárkóztatás 

 Baktalóránth

áza 

Nyírjákó Laskod Baktalóránth

áza 

Nyírjákó Laskod 

1
 é

v
f.

 

angol   magyar nyelv 

és irodalom, 

képességfejles

ztés, 

 magyar nyelv 

és irodalom, 

2
 é

v
f.

 

német   magyar nyelv 

és irodalom, 

képességfejles

ztés, 

matematika, 

 matematika, 

3
 é

v
f.

 német  matematika matematika, 

magyar nyelv 

és irodalom, 

 matematika 
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4
 é

v
f.

      matematika 

5
 é

v
f.

 

matematika 

német 

magyar nyelv 

és irodalom 

 matematika magyar nyelv 

és irodalom 

 magyar nyelv 

és irodalom 

történelem 

 

6
 é

v
f.

 matematika 

német 

  matematika 

magyar nyelv 

és irodalom 

 

 történelem 

 

7
 é

v
f.

 

matematika 

magyar nyelv 

és irodalom 

német 

 magyar 

nyelv és 

irodalom 

magyar nyelv 

és irodalom 

matematika 

 

 magyar nyelv 

és irodalom 

8
 é

v
f.

 

matematika 

német 

angol 

magyar nyelv 

és irodalom 

 magyar 

nyelv és 

irodalom 

matematika 

magyar nyelv 

és irodalom 

  

 

Szakkör Sport kör 

Baktalórántháza Nyírjákó Laskod Baktalórántház

a 

Nyírjákó Laskod 

citera, 

énekkar, 

mazsorett,  

bábozás,  

regényolvasás, 

könyvtáróra, 

elsősegélynyújtás, 

környezetvédelem, 

természetjárás, 

informatika, 

kreatív 

szakkör 

alsó-felső, 

matemati

ka, 

nyelvi, 

komplex 

természett

udományi

, 

angol, 

kézműves, 

helyesírás, 

 

fociedzés, 

aerobik, 

kalandos 

felfedezés 

„csőszamárral”, 

tömegsport, tömegsport, 

 

2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök  

kiválasztásának elvei 

Az iskolában alkalmazott tankönyveket tanulóink részére, az iskolai tankönyvrendelés és 

tankönyvellátás hatályos jogszabályi előírásainak és az iskola Pedagógiai Programja alapján a szakmai 

munkaközösségek választják ki.  

Intézményünk pedagógusai olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, munkatankönyv, 

térkép, feladatgyűjtemény) használnak oktató – nevelő munkájuk során, amelyek a hivatalos 

tankönyvjegyzékben szerepelnek. Néhány tantárgynál a nyomtatott taneszközökön túl egyéb eszközre 

is szükség van (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés), ezek beszerzése a tanév első hetében a szülők 

kötelessége. 

A taneszközök kiválasztásánál fontos szempont, hogy feleljenek meg a NAT-nak, a kerettanterveknek 

és a helyi tantervünknek, és tartalmazzák a minimum követelmények elsajátításához szükséges 

tananyagot. 
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A tagintézményeken belüli átjárhatóság, az áttanítások és a pedagógiai munka egységessége érdekében 

az egyes évfolyamokon, illetve csoportokon belül ugyanazokat a tankönyveket rendeljük meg, melyek 

a tanév során nem változtathatók meg. A rendelés során a tartós könyveket részesítjük előnyben, 

melyek könyvtári állományba kerülnek.  

Az iskola tájékoztatja a szülőket a kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről, tanulmányi 

segédletekről, valamint arról is, hogy milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 

A tankönyveket úgy kell kiválasztani, hogy a tankönyvcsomag együttes összege ne haladja meg a 

rendelkezésre álló tankönyv-támogatási keret összeget, valamint a könyvtári állományban lévő 

tankönyvkészletet.  

Az 1–4. évfolyamos tanulók órarendjét úgy alakítjuk ki, hogy az egyes tanítási napokon használt 

tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladja meg. A szülői szervezet az 1–4. évfolyamokra 

beiratkozott tanulók heti órarendjének összeállításánál – különösen a tankönyvek grammban kifejezett 

tömegére tekintettel – egyetértési joggal rendelkezik. 

A tankönyvválasztás szempontjai: 

- tartalmában hiteles legyen, 

- feldolgozottsága mélységében és mennyiségében igazodjék a tanulók szükségleteihez, 

- feleljen meg a korszerű ismeretanyag követelményeinek, 

- szerkesztése, ábrái, információi segítsék az önálló ismeretszerzést, a tanulók életkorának 

megfelelő megfogalmazásúak legyenek, 

- a helyi tanterv követelményeit nagymértékben fedje le, 

- tartósak legyenek, több éven keresztül használhatók, 

- a tankönyv ára legyen megfelelő, 

- a tananyagok ismeretanyagának mennyisége az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen. 

 

Természetesen a pedagógus úgy is dönthet, hogy nem használ tankönyvet, ha úgy ítéli meg, egyik 

hozzáférhető könyv sem felel meg neki.  

 

2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

„ A Nat a gyerekek, a serdülők és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok 

meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő tanítást. Olyan pedagógiai munkát feltételez, 

amelynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, 

kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe 

véve, hogy az oktatás és a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem az élet számos egyéb fóruma is. 

A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák kialakításának egyik 

feltétele az említett célok szolgálatába állított pedagógiai folyamat. A differenciált tanítás-tanulás 

megvalósulásához különösen a következő szempontokat ajánlatos figyelembe venni: 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe; 
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 fogékonnyá tesszük a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 

társadalom értékei iránt; 

  teret adunk a gyermekjáték- és mozgás iránti vágyának; az iskola segítse a gyermek 

természetes fejlődését,  

 az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsen, 

alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen; az ismeretek tapasztalati megalapozása 

és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása, 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák 

megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-

elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a Nat elveiből 

következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 társas kapcsolataikat hassa át az egymás iránti tisztelet, fogadják el a szabályokat és 

megállapodásokat, alkalmazzák a kulturált együttélés normáit, tudjanak együttműködni 

másokkal; 

 szeressék és óvják természeti környezetüket; 

 az olvasás iránti kedv felkeltése, fenntartása; 

 mélyrehatóan alapozzuk meg az alapkészségek elsajátítását; az értelmi és érzelmi intelligencia 

mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának alkalmazásával kívánjuk 

megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve, az 

együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, 

a csoportban; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 

megalapozásának folytatása.  

 az alapkészségek kimunkálása (írás, értő olvasás, számolás, beszéd) és differenciált fejlesztése; 

 a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, 

szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket - érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek 

megfelelően készítse fel a továbbtanulásra; 

 a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a 

társadalomba való majdani beilleszkedésre; magas színvonalú és sokrétű ismeretátadással fejlessze 

a tanulók önálló problémamegoldó képességét, készségét és a kreativitását;  

 a tanítási – tanulási folyamat strukturált tudást közvetítsen: az ismeretek megszerzésének, a 

megértés, az alkalmazás és magasabb műveleti szintű alkalmazás képességének kialakításával;  
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 tudatosítsa a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket, 

erősítse meg a humánus magatartásmintákat, pozitív szokásokat, és a gyermek jellemét formálva 

szolgálja a személyiség kiteljesedését; 

 a személyiségfejlesztés céljait szolgálja a tevékenységre nevelés (tanulás, munka, közéleti- és 

szabadidős tevékenyegek), a képességek fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati és testi, a nyelvi-

kommunikációs, a matematikai, a természettudományos; a történeti, társadalmi, politikai, az 

esztétikai, a szomatikus és a technikai nevelés területei) és a szükségletek alakítása képezze;  

 az egészséges életvitel kialakításához gyakorlati jellegű oktatással kívánunk hozzájárulni; 

 heurisztikus tanulási helyzeteket és rendszerező ismeretszerzési élményeket egyaránt kínálunk 

tanulóinknak, az így szervezett tanulási folyamat juttatja közel őket a megismerés, a tudás 

öröméhez, erősíti meg önbizalmukat és növeli teljesítményük értékét; 

 

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. A gimnázium 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 mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 

hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk 

hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

 

2.5 Mindennapos testnevelés 

 
A Kntv. 27.§ (11) bekezdése és a 20/2012.EMMI rendelet 193.§(3) bekezdése értelmében 2012. 

szeptember 1-től az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti 

oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből 

legfeljebb heti két óra 

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési 

formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr 

sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye 

és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett 

edzéssel váltható ki. 
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Iskolánkban a mindennapos testnevelés megtartása első és ötödik évfolyamon minden tanuló 

számára heti öt testnevelés óra megtartásával történik.  

2012/2013-as tanévben 

 1. évf. 

 

2. évf. 

iskola- 

otthonos 

oktatás 

3. évf. 

 

4. évf. 

iskola- 

otthonos 

oktatás 

5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Testnevelés 

órák száma 

5 5 3 5 5 2,5 3 2 

Megvalósítás Heti 3 tantervi óra+2 

tömegsport 

Heti 2 óra 

testmozgás 

 

Heti 5 

tantervi  

Heti 2 óra tömegsport  

        2 óra sportkör 

 

 

 

2013/2014-es tanévtől 

 1. 

évf.  

 

2. 

évf. 

 

3. 

évf. 

 

4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Testnevelés 

órák száma 

5 5 3 3 5 5 3 2 

Megvalósítás tömegsport Heti 5 

tantervi 

óra 

Heti 5 

tantervi 

óra 

Heti 5 

tantervi 

óra 

sportkör + 

tömegsport 

sportkör + 

tömegsport 

 

2014/2015-es tanév 

 

 1. 

évf.  

 

2. 

évf. 

 

3. évf. 

 

4. évf. 

 

5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Testnevelés 

órák száma 

5 5 5 3 5 5 5 2 

Megvalósítás Heti 5 tantervi óra sportkör + 

tömegsport 

Heti 5 

tantervi 

óra 

Heti 5 

tantervi 

óra 

Heti 5 

tantervi 

óra 

sportkör + 

tömegsport 
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2015/2016-os tanév 

 1. 

évf.  

 

2. 

évf. 

 

3. évf. 

 

4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Testnevelés 

órák száma 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Megvalósítás Heti 5 tantervi óra Heti 5 

tantervi 

óra 

Heti 5 

tantervi 

óra 

Heti 5 

tantervi 

óra 

Heti 5 

tantervi 

óra 

Heti 5 

tantervi 

óra 

 

Az iskolai sportkör működési rendje 

Sportköri foglalkozás: 

- futball 

Ezeket meghirdetett formában, felügyelettel, dokumentálható módon, minden gyereknek biztosítani 

kell. 

 

Az iskolai sportkör és az iskolavezetés kapcsolatának formája, rendje: 

 

Az intézmény vezetője (vagy helyettese) évente legalább egy alkalommal lelátogatja a sportköri 

foglalkozást.  

Célja: A foglalkozás szakmai színvonalának, a tanulói létszámnak, a tanulók haladásának a nyomon 

követése. 

A sportkör vezetője félévkor és év végén írásban beszámol a sportkör munkájáról, működéséről, a 

sportkör által szervezett sportrendezvényekről, a tanulók részvételéről más sportrendezvényeken. 

 
A könnyített testnevelés és a gyógytestnevelés szervezése 

A tanuló az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógy- 

testnevelés-órára kell beosztani. A könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órát, lehetőség 

szerint, a többi tanulóval együtt, azonos csoportban kell szervezni.  

Az orvosi szűrővizsgálatot május 15-éig kell elvégezni, kivétel, ha a vizsgálat oka később következik 

be. 

Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a 

felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét. A könnyített testnevelés-órát az 

iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelés óra vagy az iskola által megszervezett külön 

foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a minden-napos testnevelés ezekben az esetekben is 

megvalósuljon. 

A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt nevelési-oktatási 

intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra keretében.  

Ha a tanuló a szakorvosi javaslat alapján a testnevelés órán is részt vehet, akkor számára is biztosítani 

kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a 

testnevelés órákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára a szakorvos 

tesz javaslatot. 

Fel kell menteni a tanulót a testnevelés órán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati vagy 

egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelés órán 

való részvételét sem. 

Amennyiben a tanuló csak gyógytestnevelés órán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő végzi, 

gyógytestnevelés és testnevelés órán is részt vevő tanuló esetén, értékelését a testnevelő és a gyógy 

testnevelő együtt végzi.” 
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2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 
 

Lehetőség nyílik  a szakkörökön és egyéb szabadidős tevékenységeken, valamint napközi- és 

tanulószobai csoportfoglalkozásokon való részvételre. A választásukat a tanulók és a szülők 

aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy a foglalkozásokat egész tanév során látogatni 

kötelesek, így azokat a választást követően mulasztás tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező 

tanórai foglalkozás lenne. 

Ezek:  

- Szakkörök  – az igények, érdeklődési körök és az óraszám lehetőségének megfelelően. 

- Differenciált, képességfejlesztő foglalkozások 

- Tehetséggondozás 

- Tömegsport foglalkozások  

- Napközis foglakozás 

 

A kötelező és tanórán kívüli foglalkozásokon pedagógus választására nincs lehetőség 

 

 

2.7 Projektoktatás 
 

A projektoktatás során egy összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma kerül 

feldolgozásra. A projektmódszer egy sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában egy probléma 

áll.  A feladat a probléma megválasztásán és megoldásán túl a lehető legtöbb vonatkozásnak és 

összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához kapcsolódnak. 

 

 A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való hozzájárulás sokféleségét. 

Minden külön módszertani erőfeszítés nélkül lehetővé teszi, hogy a résztvevők a korábbi élményeik, 

tapasztalataik, tehetségük és ambícióik szerint válasszanak részfeladatot.  

 A projektmódszer átlép a hagyományos oktatáson, az iskola hagyományos időkeretein, falain, élet 

közeli problémákból indít, és minden résztvevő mindenféle tapasztalataira épít. 

 A projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényli. A tervezés két fő szinten 

történik: az első az egész folyamatra vonatkozik, amely során meghatározott ismeretekhez és 

képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. A másik szint az egyes projektek megtervezését jelenti, 

amelyhez a tanári motiváció és segítség tudatos jelenléte szükséges.  

A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való hozzájárulás sokféleségét.  A 

feladatválasztás történhet osztályközösségi szinten, munkaközösségi szinten, több tanulócsoport 

bevonásával. A témaválasztás lehet tanulói, vagy pedagógus kezdeményezésére. A projekt időtartama 

1-6 hétre tervezendő.  

 

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

  

A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei 
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     Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásban 

részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartókkal, a családdal, a 

gondviselőkkel, szakmai és civil szervezetekkel együttműködve) a következő elvek szerint kell 

biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:  

 a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai nevelés-

oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;  

 kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása alsó tagozaton, 

 folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés; 

 a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további szakaszain;  

A tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók 

személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása. 

 a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított teljesítményeinek, tehetségjegyeinek feltárása, 

fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e tevékenység támogatása az iskolán 

kívül;  

 egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások 

alkalmazása.  

 

Az iskolai hátrányok rendszere 

A tevékenységrendszer, az iskolai tevékenységszervezés szolgálja a teljesítő képes és helytállni képes 

gyermeki-ifjúi személyiség kialakulását, amely személyiség-felfogásunk kulcskategóriája. 

Ez a helytállási képesség-együttes magában foglalja egyebek mellett a közösségben való együttélés 

értelmi és érzelmi képességeit, a kooperativitást, a kreativitást, a kritikai szellemet, a 

felelősségvállalást, a megbízhatóságot. 

A pedagógiai rendszer tényleges hatásának döntő tényezője az iskola légköre, szellemisége pszichés 

klímája. 

A kívánatos légkör kialakításában az alábbi tényezőknek tulajdonítunk különös fontosságot: 

• a nevelőtestület gyermekismerete, gyermekközpontú, gyermektisztelő értékrendje, 

• az iskolai tevékenységrendszer gazdagsága, 

• az iskoláért, az iskolaközösségért érzett felelősség intenzitása, 

• a hagyományrendszer, 

• a szülőkkel való kapcsolat milyensége. 

Az iskolai tanulási folyamatban különösen fontos tényezőnek tekintjük, hogy a pedagógusok a 

lehetőségekhez mérten igazodjanak a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes 

tantárgyakban nyújtott teljesítményeikhez. 

 

E cél eléréséhez az alábbi tanítási módszereket és szervezeti formákat alkalmazzuk: 

 az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulóknak felzárkóztató foglalkozást 

szervezünk 

 a felső tagozatban a lemaradók segítésére évfolyamonként felzárkóztató foglalkozást biztosítunk 

 az idegen nyelv (tantárgy vagy tantárgyak)csoportbontásban történik.   
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 pedagógusaink az egyes tanítási órákon előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó 

munkaformákat, így elsősorban a gyakorlásnál, az ismétlésnél a tanulók önálló és csoportos 

munkájára támaszkodnak. 

 A 8. évfolyamon az eredményes felvételi és a továbbtanulás segítésére felkészítő, előkészítő 

foglalkozásokat szervezünk. 

Fontos faladat hárul iskolánkra a szociális hátrányok, a beilleszkedési, a magatartási, tanulási 

nehézségek enyhítésében. Napjainkban egyre több család kerül nehéz helyzetbe. A megélhetési 

nehézségek, a család hétköznapi gondjai miatt egyre több gyerek válik hátrányos helyzetűvé. Iskolánk 

eddig is sokat tett a hátrányok kompenzálása érdekében. 

A hátrányok típusai: 

 Családi hátrányok 

Olyan tanulók tartoznak ide, akik mögött nem stabil, gondoskodó a család 

Felbomlott család, elváltak vagy meghalt az egyik szülő. 

Előfordul, hogy a hátrány abból származik, hogy a szülők tartósan betegek, leszázalékoltak, 

pszichésen kiegyensúlyozatlanok, deviáns életvezetést folytatnak. 

Mit teszünk a hátrányok kompenzálása érdekében az iskolában? 

• Részvétel kulturális rendezvényeken, szabadidős programokon. 

• Részvétel szakkörökön. 

• Sportversenyeken való ingyenes részvétel. 

• Reggeli ügyelet. 

• Programok szervezése felvilágosító, mentálhigiénés tájékoztatók tartása. 

 

 Anyagi hátrányok 

Azok a családok sorolhatók ide, amelyek nem képesek az átlagosnak megfelelő anyagi körülményeket 

biztosítani, mert nem képesek rendszeres munkára (meghaltak, betegek, deviánsak). Munkanélküliek, 

vagy magas az eltartottak aránya és alacsony a munkaképes eltartók aránya. 

Iskolánk feladata ennek a hátránynak a kompenzálására: 

• kedvezményes étkeztetés, 

• napközis elhelyezés. 

 Kisebbségi, etnikai hátrányok 

Az etnikai hátrányok kompenzálásának iskolai feladatai: 

• a másság elfogadtatása az iskola minden tanulójával dolgozójával, 

• együttműködési formák a szülőkkel, 

• felzárkóztató programok, 

• együttműködés a kisebbségi önkormányzattal, 

• kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 Tanulási hátrányok 

Az a tanuló tartozik ide, aki nem rendelkezik megfelelő képességgel a tananyag elsajátításához, nincs 

kellőképpen motiválva a tanulásra. 

A tanulási hátrányok kompenzálása iskolánkban: 
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• differenciált foglalkoztatás tanórán, 

• részproblémákkal küszködő gyerekek integrált oktatása, 

• megfelelő tanulási technikák kiválasztása, 

• szakszolgálat igénybe vétele 

• óvoda, iskola kapcsolata. 

 

Az egyes hátrányfajták nem függetlenek egymástól. A hátrányos helyzet folyamatnak is felfogható. 

Ehhez a tevékenységhez a pedagógus hozzáértése mellett szeretet, megértés, a tanítvány iránti bizalom 

és pedagógus-lelkiismeret kell. 

 

A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató fejlesztésének 

pedagógiai rendszere és iskolai programja – a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 171-

172.§-a alapján. 
 

Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere az iskolák életébe egy speciális szempontot, az 

együttnevelés szempontját emeli be, mely átstrukturálja a pedagógiai rendszer fogalmának 

hagyományos kereteit. 

Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere nem ad meg tanítási tartalmakat, választandó tantervet, 

tankönyvet, stb., nem nevez meg konkrétan alkalmazandó programokat, hanem olyan struktúrát vázol 

fel, melynek követése elkerülhetetlenné teszi az integrációs nevelést. 

 

Az integrációs oktatási program során az eltérő családi háttérrel rendelkező, különböző képességű és 

fejlettségű gyermekeket együtt fejlesztjük, annak érdekében, hogy a társadalmi párbeszéd, valamint a 

társadalmi mobilitás valóságos keretet kapjon az oktatás-nevelés rendszerén belül. 

 

Az integrációs (együttnevelő) minőségi oktatást biztosító program jellemzői: 

Egyrészt olyan oktatásszervezési keret, 

- amely lehetőséget biztosít minden gyermek számára képességei kibontakoztatásához, 

- amelyben minden gyerek előzetes, otthonról hozott tudását és kultúráját értékként képviselheti, 

kamatoztathatja, 

- amelyben a gyerekek egymást segítő közösség, 

- amelyben a szülőt, a családot mint partnert vonják be az iskolai folyamatokba, döntésekbe 

(tudatosan fejlesztik a család, az iskola és a gyerek közötti kommunikációt), 

- amelyben tudatosan építik ki az előítéletek csökkentésére, megszüntetésére alkalmas 

együttműködő, elfogadó környezetet, 

- amelyben tudatosan teremtenek lehetőséget az oktatás ügyében érintett intézmények 

együttműködésére (óvoda, általános iskola, középiskola, családsegítő szervezetek, kisebbségi és 

helyi önkormányzatok, kulturális és civil szervezetek), 

- amelyben a tanulókövetés és az iskolai hatékonyság visszajelzésének kiemelt eszköze, 

 

másrészt olyan kompetenciák jellemzik a pedagógusokat, mint pl. 

- széleskörű módszertani repertoár, 
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- egyéni különbségekre figyelő, egyénre szabott pedagógiai eszközök és oktatási mérőrendszerek 

ismerete, 

- az együttműködés órai és intézményi kereteken túlmutató jellegéből fakadó tanári szerepbővülés 

elfogadása,  

- az iskolában megjelenő különböző kultúrák ismerete, egyenértékűként való elfogadása, kezelése. 

A fenti kritériumoknak az alábbi területeken szükséges érvényt szerezni: 

Az iskolába való bekerülés: 

Ide tartoznak azok az elemek, amelyek a különböző szociális, kulturális, etnikai hátterű családokkal 

folytatott kommunikáció jellegét meghatározzák. Amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a családokat 

már az elején valóban partnerként kezeljük, igényeiket felmérjük, számba vegyük. Ide tartozik a küldő 

intézményekkel, az óvodával fenntartott szorosabb kapcsolat is, illetve az iskola külvilág felé 

bonyolított kommunikációs formái: nyílt napok, iskola előkészítő programok, hívogató kiadványok, 

családi előkészítő programok. 

Az osztályba sorolás módja, szempontjai: 

Az, hogy milyen módon soroljuk osztályba, tanulócsoportba a gyerekeket, alapvetően meghatározhatja 

az integrációs célkitűzéseink sikerét. Nem a gyerekeket kell a pedagógushoz igazítanunk, hanem a 

pedagógusnak kell önmagát fejlesztenie, hogy jól boldoguljon heterogén csoportokkal is.  

Képességfejlesztő programok – képességkibontakoztatás: 

A nem klasszikus iskolás rutinokra, képességekre épülő, tevékenység-központú, esetleg művészeti 

jellegű fejlesztő foglalkozások egyformán új terepet jelentenek a gyerekeknek. Ezek sikert, 

megbecsülést hozhatnak az egyébként nehezen boldogulóknak.  

Tanulási – tanítási módszerek: 

Az osztályon belüli csoportbontás és szempontjai, az együttműködés minden lehetséges és szükséges 

formájának kialakítása, az önálló és a kiscsoportos tanulási formák (differenciáló, kooperatív 

technikák, projektmódszerek, témanap, témahét) alkalmazása, alkalmazni tudása az integráció 

alapvető lehetősége.  

Tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek: 

A szervezett szabadidős programok, a kulturális alaptechnikák, a művelődés (mint életforma), a 

közösségi értékek elsajátítását teszik lehetővé. Jó lehetőség a család, a környezet bevonására, 

megismerésére is. 

Együttműködés: 

Óriási erőforrásokat szabadíthat fel az együttműködés a szülői házzal, a gyermekjóléti szolgálattal, jól 

működő civil szervezetekkel. 

Az együttműködésen alapuló értékelési rendszer: 

A gyermek nevelésében, érintettek bevonásával (család, gyerekek), sikeresen alakíthatóak ki olyan 

értékelő rendszerek, amelyek hatékonyan segítik, hatnak vissza a tanulási folyamatra (pl. napindító-

záró beszélgető kör, osztályzás melletti szöveges értékelés, egyéni fejlődési napló, stb.) 

Műhelymunka: 

Az egyes gyerekek, gyerekcsoportok nevelésében érintettek együttgondolkodása, a szakmai 

egyeztetés, az előre haladás szükséges és lehetséges útjainak tisztázása alapvető követelmény. 

Az iskola falain túlmutató kezdeményezések: 

A családokkal, a helyi környezettel, valamint a kapcsolódó intézményekkel (önkormányzat, kisebbségi 

önkormányzat, civil szervezetek, óvodák, középiskolák, családsegítő szolgálatok, stb.) valóban 

partneri viszonyt kialakító integráló iskola jelentős szerepet nyer a település kulturális életében. Egy 
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ilyen iskola kapcsolata a helyi társadalommal az együttnevelés elfogadtatása szempontjából 

elengedhetetlen. 

A rendszerből való kilépés, kisodródás, továbblépés: 

A gyerekek egyéni fejlesztési tervének is megfelelően tudatosan, és célzottan kell az intézményváltás, 

valamint a sikeres, lehetőleg középiskolai beiskolázás rendszerét kialakítani. 

Belső intézmények használata: 

Az integrációt nagyon erősen tudják támogatni azok a belső intézmények, amelyek a diákok, 

pedagógusok és szülők együttműködésének különböző formáit adják. 

Személyi és tárgyi feltételek: 

Az integrációs célok szolgálatába állított szervezeti, iskolaszervezési feltételek, célirányos munkaerő-

gazdálkodás, valamint a folyamatos forrásteremtés szintén fontos területei az integrációs kritériumok 

érvényesülésének. 

Tananyag: 

Fontos, hogy az együtt élő kisebbség kultúráját egyaránt kell oktatni a többségi társadalomhoz tartozó 

gyermekeknek is. 

 

Egy komplex integrációs pedagógiai rendszer alapját az alábbi négy terület képezi: 

- az osztályba sorolás szempontjai 

- tanulási-tanítási módszerek 

- együttműködésen alapuló értékelési rendszer 

- műhelymunka – továbbképzési koncepció, terv. 

 

A négy területet át kell hatnia az integrációs oktatás fenti jellemzőinek, hogy erre építve egy valóban 

hatékony, komplex rendszer kiépítése kezdődhessék meg az intézményben. 

Az esélyegyenlőség biztosítását szociális szolgáltatások segítik 

 

- Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok felvállalása 

- Iskolaorvosi, fogorvosi ellátás 

- Szűrővizsgálatok 

- Védőnői szolgáltatások 

- Tízórai, ebéd, uzsonna: térítési díj ellenében, illetve a kedvezmények (100-50 %) 

figyelembevételével – Külön jogszabály rendelkezik róla 

- Ingyenes tankönyvellátás lehetősége: ingyenes tankönyvhöz jutás rendszere: az iskolai 

tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő kölcsönzés (tartós - tankönyvek) 

– a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevételével, illetve a tankönyvek 

megvásárlásához nyújtott támogatásútján (nem tartós tankönyvek) a nappali rendszerű iskolai 

oktatásban résztvevő 

 Tartósan beteg 

 Sajátos nevelésű igényű 

 Három- vagy többgyermekes családban élő 

 Nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult 
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 Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló ingyenesen juthasson 

tankönyvhöz. 

 

A jogosultságot a szülő, illetve a nagykorú tanuló írásban benyújtott nyilatkozata alapján kell elbírálni. 

A nyilatkozathoz nem kell becsatolni semmilyen hatósági igazolást vagy bizonyítványt. 

Az iskolának a benyújtott nyilatkozatra rá kell írnia a folyósított családi pótlék összegét, amely 

igazolja a jogosultságot. 

 

 

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 

és formái 
 

A tanulók folyamatos beszámoltatása, az ismeretek és azok alkalmazásának számonkérése biztosítja a 

pedagógus, a diák és a szülők számára azt, hogy  

 figyelemmel kísérhessék a tanuló egyéni előrehaladását,  

 a felmerülő problémákat időben észrevegyék, 

 a jól teljesítők megerősítést nyerjenek, 

 a lemaradó tanulók segítséget kaphassanak. 

 

A beszámoltatás, a számonkérésének értékelésének fajtái: 
 

Diagnosztikus értékelés:  

 Alapvető funkciója, hogy a tanárt informálja a tanuló felkészültségéről. 

 Alkalmazzuk tanítási év elején vagy egy új témakör felvétele előtt a tanulók előzetes 

ismereteinek felmérésére. 

 

Formatív értékelés: 

 Feladata az, hogy visszajelzést kapjon a tanuló arról, hol tart, mit tud és mit nem tud vagyis 

segítse a tanuló önértékelését. 

 

Szummatív értékelés:  

 Feladata, hogy összegezze, lezárja a tanulási ciklust, tehát a folyamat végén alkalmazzuk. 

 

Elvei: 

 Az értékelés, minősítés mindig előremutató legyen, soha ne megbélyegző.  

 Lényeges feladatnak kell tekinteni a tanulói önértékelés rendszerének kialakítását. 

 A tantárgyi tudás értékelésébe a viselkedési problémák nem számíthatók be. 

 

Feladatai: 

 a tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása általános (standard) értékekhez, illetve 

országos eredményekhez, 
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 a következtetés, a tanítás-tanulás hatékonyságára, 

 a követelmény teljesítésének szintjei alapján a korrekció és további gyakorlás témáinak 

kijelölése, 

 a tanuló egyéni eredményeinek viszonyítása a korábbi teljesítményéhez, 

 a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének minősítése 

érdemjeggyel. 

 

Az iskolai beszámoltatás, a tanulók tudásszint mérésének alapvetően két fő követelménye van: 

• Tájékoztat a készségek fejlesztésének, a tananyag elsajátításának a szintjéről, a 

gyakran előforduló hibákról és hiányosságokról. 

• Rendszeres munkára szoktat, motivál, felkészít a továbbtanulásra. 

• Az ellenőrzés formái: 

• Szóbeli számonkérés: pl.: feleltetés, kiselőadás, beszélgetés, stb. 

• Írásbeli számonkérés: pl.: témazáró, feladatlap, iskolai dolgozat, stb. 

• Gyakorlati számonkérés: pl.: sportteljesítmény értékelése, munkadarabok készítése, 

gyűjtőmunka, stb. 

 Az egyes formákból választva a pedagógus maga tervezi meg az ellenőrzés, értékelés mikéntjét, 

ügyelve a szóbeli és írásbeli formák helyes arányára. 

 

A tanuló tanulmányi teljesítményének ellenőrzési és értékelési rendszere 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 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 tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a következők szerint történik: 

A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

JÓL TELJESÍTETT 

MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL 

 

• Az 1. évfolyamon a félévkor és tanév végén valamint a 2. évfolyamon félévkor tanulók 

munkáját minden tantárgyból év közben szövegesen is értékeljük. 

• Az 2. évfolyam második félévében és a magasabb évfolyamon a tanulók munkáját minden 

tantárgyból érdemjegyekkel értékeljük. 

• A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók munkáját 1.-8. évfolyamon minden tantárgyból 

háromhavonként - a szülő és más segítő szakember jelenlétében - szövegesen értékeljük az 

IPR Értékelő lapok alapján. 

• A második évfolyamon,  év végén, valamint a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 
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                         jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) 

 

      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 szaktantárgyat tanító 

nevelők: 

 

Teljesítmény                   Érdemjegy Szövegértékelés 

0 – 30 %                        elégtelen (1) 

Felzárkóztatásra szorul 

31 – 50 %                      elégséges (2) 

51 – 75 %                      közepes (3) Megfelelően teljesített 

76 – 90 %                         jó (4) Jól teljesített 

91 – 100 %                       jeles (5) Kiválóan tejesített 

 

Évfolyamonként a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre: 

- Első –harmadik évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, ének-

zene, rajz, technika, testnevelés, 

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

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

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

informatika, természetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés és 

sport, modulok: hon- és népismeret,  

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

informatika, természetismeret, fizika, ének-zene, vizuális kultúra, technika és életvitel, 

testnevelés és sport, 

- hetedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, 

informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, technika és életvitel, 

testnevelés és sport,  

- nyolcadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, 

informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, technika és életvitel, 

testnevelés és sport, mozgókép és médiaismeret modul,  

 

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

értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az 

esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

Az iskola az osztályzatról a tanulót és a tanuló szülőjét félévkor értesítőben, év végén bizonyítvány 

útján értesíti. 

Év végi osztályzatoknál a kiemelkedően teljesítő tanuló szaktárgyi dicséretben részesíthető. 

Az egyes modulok értékelése és minősítése, beszámítása az iskolai évfolyam sikeres 

befejezésébe 
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     Az egyes modulok értékelése és minősítése abban az esetben, ha az valamely műveltségi terület 

vagy tantárgyhoz csatoltan kerül oktatásra, a tantárggyal együtt történik. 

Ha külön történik az oktatása, a Knt. 54..§ (2) bekezdésében előirt érdemjegyekkel és osztályzattal 

minősíti a pedagógus. 

    Ezek a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) 

A modulok félévi és év végi osztályzatai nem számítanak be az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe, 

nem befolyásolja a magasabb évfolyamba lépést. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei  

( Knt. 57.§.(1), 20/2012.EMMI rend.77. (1) 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket 

sikeresen teljesítette. 

Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első 

évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen 

teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A 

szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal. 

Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az 

évfolyam megismétlésével folytathatja.  

Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetés-ként az 

adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától. 

Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, mert az 

előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő lejártáig 

tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja. 

Az évfolyam megismétlése – kivétel a hatodik osztályt el nem végző, tizenhatodik életévét betöltő 

tanuló – nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló 

kérésére az iskola igazgatója köteles segítséget nyújtani ahhoz, hogy a tanuló a megkezdett 

tanulmányait másik iskolában vagy a Köznevelési Hídprogram keretében folytathassa. 

Ha a tanuló részére engedélyezték, hogy a sikeresen befejezett évfolyamot megismételje, kérelmére a 

magasabb iskolai évfolyamra lépésről a megismételt iskolai évfolyamon elért év közbeni érdemjegyek, 

félévi és tanítási év végi osztályzatok alapján kell dönteni. 

A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított 

tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti. 

   Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszáz-ötven 

tanítási órát, alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát, egy adott tantárgyból a tanítási 

órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt 

érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület 

engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a szülő felé az 

értesítési kötelezettségének.  



124 

 

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja.  

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és 

emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

Osztályozó vizsga letétele után folytathatja tanulmányait a magántanuló és az a tanuló,akinek 

engedélyezték, az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti. 

A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg. 

 

2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 
 

Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása: 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatban az alábbi szabályok érvényesülnek: 

 A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 

gyakorlás készség- és képességfejlesztés, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek 

megszilárdítása. 

 Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási 

szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot, 

 1-3. évfolyamon egész napos oktatásban részt vevő tanulók sem hét közben, sem hétvégére 

nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot 

 Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik 

órától a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi 

feladatot, 

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

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

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

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

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

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

20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

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

óránál. 

 

 

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 
 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát. Célunk ezzel, hogy az 

ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók 

tudásának megalapozására. 

 

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik 

pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, 

biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. 
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A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, 

a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező 

tanórai foglalkozás lenne. 

A szakkörök legfeljebb heti két órában működhetnek.  

A szakkörök létszáma - a szakkör jellegétől függően - általában 8-10 fő. Az egyes szakköröknek az 

átlagosnál kisebb, vagy nagyobb létszámmal való működéséről, továbbá a tanév közben bekövetkezett 

létszámcsökkenés miatti megszüntetéséről - az igazgató dönt.  

A szakkörbe való jelentkezés önkéntes. Tagja lehet valamennyi tanuló, akit osztályfőnöke, szaktanára 

alkalmasnak tart a szakköri tagságra. A jelentkezés egy tanévre szól, felvétel esetén a szakkör 

munkájában való részvétel kötelező.  

A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A szakkörök foglalkozási tervét a szakkörvezető állítja 

össze - a munkaközösség-vezető véleménye alapján -, és az igazgató hagyja jóvá. A szakkör vezetését 

olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.  

A szakkörök meghirdetése, szervezése szeptember első hetében történik; működése szeptember 

második hetétől a tanév végéig tart.  

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a 

gyengék felzárkóztatását - az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó, tanórán kívüli - tehetséggondozó és 

felzárkóztató foglalkozások segítik. Ezek indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek 

figyelembe vételével minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. A foglalkozások vezetőit az 

intézményvezető bízza meg.  

A tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás (időközönkénti foglalkozás azoknak a 

tanulóknak,akik hosszabb hiányzás után lemaradtak a tanulásban-milyen tantárgyból,milyen 

időközönként stb.) 

Pályaválasztást segítő foglalkozás ( nem osztályfőnöki óra keretén belül szervezett ,hanem délutáni 

időszakban-pl. iskolához közeli munkahely látogatás, vagy napközis foglalkozás keretén belül a 

szabadidőben szervezett ilyen jellegű foglalkozás, pályaorientációs szaktanácsadó igénybevétele 

délutánonként,stb.) 

Diákönkormányzati foglalkozás ( a diákönkormányzat által szervezett délutáni rendezvények, 

foglalkozások, pl. szemétszedés, osztálytakarítás, osztályok között szervezett játékos délutáni 

vetélkedő stb.) 

Felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, a szabadidő 

eltöltését szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás. 

 

Laskod 

A csoportok kialakítása lehetőleg évfolyamok szerint történjen, de - kis létszám esetén - vegyes 

csoport is működhet. A napközis foglalkozás a tanulók órarendjétől függően alsó tagozatosoknak 11
40

-

től 16
00

-ig, felső tagozatosoknak 12
35

-tól 16
00

-ig tart, magába foglalja a háromszori étkezést is. A 

napközi otthonba beiratkozott tanulónak a foglalkozásokon a részvétel kötelező. Rendkívüli esetben a 

szülők írásbeli kérelmére a csoportvezető engedi el a tanulót. Iskolai szünetben legalább tíz szülő 

igénylése esetén foglalkozást kell tartani. Az igényfelmérés a csoportvezető nevelő feladata.  

A napközi rendjéről, követelményéről a szülőket - a szeptemberi szülői értekezleten - tájékoztatni kell. 

A napközi otthon étkezéséért a szülő külön jogszabályban megállapított térítési díjat fizet. 

Amennyiben a szülő fizetési kötelezettségének - felszólítás ellenére - sem tesz eleget, úgy gyermeke a 

napközi otthonból kizárható. Az iskola igazgatója, - a tanulószoba vezető, a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnökök javaslata, és a fenntartó egyetértése alapján - mérsékelheti a 

térítési díjat. 
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- A tanulószoba szervezésének elvei: /mely évfolyamokon, milyen bontásban (osztályonként egy 

tanulószoba van-e vagy több osztályból egy csoport) a tanulószobán milyen szervezés szerint vannak a 

pedagógusok beosztva ,a tanulók begyűjtése a tanszobára stb. 

Iskolánkban 7.-8. osztályos tanulók részére szervezünk tanulószobát, menzai étkezés lehetőségével. 

Az étkezés napi egy alkalom. A tanulószobai foglalkozás - beleértve az ebédeltetést is - 1330-tól 1600-

ig (szülő kérésére 1700-ig) tart. A tanulószoba irányítására csoportvezetőt kell megbízni, akinek 

feladatát munkaköri leírás tartalmazza. A tanulószobai ellátásért, étkezésért a tanulók szülei a 

jogszabályban megállapított térítési díjat kötelesek fizetni. Amennyiben a szülő a fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget, úgy gyermeke a menzáról kizárható.  

Az iskola igazgatója, - a tanulószoba vezető, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnök 

javaslata, és a fenntartó egyetértése alapján mérsékelheti a térítési díjat.  

A tanulószobára való jelentkezés önkéntes, s egy tanév időtartamra szól. A jelentkezés után a 

tanulóknak a foglalkozásokon a részvétel kötelező.  

A tanulószoba működési rendjét megsértő tanuló a tanulószobáról kizárható.  

 

2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 

 

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

testnevelés órákon a NETFIT új módszerével a tanév rendjében meghatározott időpontban. 

 

A NETFIT program küldetése, jellemzői és filozófiája: 

 
A NETFIT a fizikai fittség mérésére és értékelésére létrehozott, megbízható, tudományos 

igénnyel kifejlesztett tartalmait, módszereit, értékelő rendszerét a Magyar Diáksport 

Szövetség és a nemzetközileg elismert amerikai Cooper Intézet közös kutató-fejlesztő 

tevékenysége segítségével alakította ki. 

A NETFIT program tartalma, módszertana, statisztikai és szöveges visszajelző rendszere az 

iskolai testnevelés alapvető nevelő-oktató céljainak elérését kívánja támogatni. Ennek 

megfelelően olyan ismeretátadást, attitűdformálást, készség- és képességfejlesztést szeretne 

megvalósítani, amelynek segítségével adottságoktól és szociokulturális környezettől 

viszonylag függetlenül minden tanuló számára lehetőség nyílik az egészséges fizikai 

fittségiállapot megszerzésére, fenntartására és fejlesztésére. A NETFIT program segítségével 

kialakítható pozitív attitűdök, megszerezhető ismeretek, valamint fejleszthető képességek és 

készségek jelentősen hozzájárulnak az egészségtudatos, jövőorientált életvezetés 

kialakulásához. 

 

Jellemzők 

 

A NETFIT program mind kialakításában, mind felhasználhatóságában eltér a köznevelési 

rendszerben eddig alkalmazott fizikai fittséget minősítő tesztrendszerektől. Újszerűsége tetten 

érhető többek között az alábbi területeken: 

 

 tudományos megalapozottságában; 

 a tanulók minősítésének kritériumorientált módszerében; 

 személyre szabott visszajelentő és értékelő moduljában; 

 egészségközpontúságában; 

 a fittségi próbák ízület- és gerincvédelmet biztosító végrehajtásában; 

 pedagógiai alkalmazhatóságában; 
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 egységes mérőeszközökkel történő felhasználásában; 

 online adatkezelő rendszerében. 

 

A NETFIT által vizsgált fittségi profilok és értékelésük 

 

A NETFIT fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy tanuló 

egészségközpontú fittségi állapotát. A különböző profilokhoz tartozó teszteket az alábbi 

táblázat tartalmazza. 

 

 

 

A NETFIT FITTSÉGI PROFILJAI ÉS TESZTJEI (ÁTTEKINTÉS) 

Fittségi profil megnevezése 
Fittségi tesztfeladat 

megnevezése 
Vizsgált terület 

Testösszetétel és tápláltsági 
profil 

Testtömeg mérése 

Testtömegindex (BMI) 

Testmagasság mérése 

Testzsírszázalék-mérés Testzsírszázalék 

Aerob fittségi (állóképességi) 
profil 

Állóképességi ingafutás teszt 
(20 méter vagy 15 méter) 

Aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil 

Ütemezett hasizom teszt 
Hasizomzat ereje és erő-

állóképessége 

Törzsemelés teszt Törzsfeszítő izmok ereje 

Ütemezett fekvőtámasz teszt Felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése Kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt Láb robbanékonyereje 

Hajlékonysági profil Hajlékonysági teszt Térdhajlítóizmok nyújtha 

 

A testmagasság mérése 

A mérés végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök 

 

 falra szerelhető stadiométer (alternatíva: bármely más, hitelesített, testmagasság 

mérésére alkalmas eszköz) 

 méréshez szükséges adatlap 

 

A mérés: 

Miközben a tanuló úgynevezett légzési középhelyzetben van, a testmagasságmérő vízszintes 

lehúzható egységét a tanuló fejének legmagasabb pontjára engedjük, és a mért értéket 

abszolút értékben, 0,1 cm pontossággal az adatlapra feljegyezzük. 
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A testtömeg mérése 

Amennyiben a kombinált, testtömeg a testzsírszázalék mérésére alkalmas eszköz (BIA 

mérleg) nem áll rendelkezésre, a mérést külön, hitelesített személymérleg alkalmazásával kell 

elvégezni. A testzsírszázalék mérésére alkalmas BIA eszköz hitelesített személymérlegként is 

funkcionál. 

 

A mérés végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök 

 kalibrált személymérleg vagy BIA mérleg 

 tiszta, kemény, vízszintes felület 

 méréshez szükséges adatlap 

 

 

A mérés előkészítésének és végrehajtásának menete 

A kalibrált, hitelesített személymérleget tiszta, kemény és vízszintes felületre helyezzük. A 

mérleg bekapcsolása után a tanuló könnyű sportruházatban (nem melegítőben), fellép a 

személymérlegre, majd a leolvasott értéket 0,1 kg pontossággal feljegyezzük az adatlapra. 

 

A testtömegindex 
 

A testtömegindex vagy ritkább elnevezéssel Queteletindex (angolul body mass index, 

rövidítve BMI) az egyén testmagasság és testtömeg értékeit felhasználva egy arányszámot 

képez. Kiszámítása során a kilogrammban megadott testtömeget osztjuk a méterben mért 

testmagasság négyzetével (BMI=testtömeg (kg)/testmagasság
2
 (m

2
)) 

 

 

BMI 

Életk
or 

(év) 

LÁNYOK  FIÚK 

Sovány 
Egészség

-zóna 
Fejlesztés 
szükséges 

Fokozott 
fejlesztés 
szükséges 

Sovány 
Egészség

-zóna 
Fejlesztés 
szükséges 

Fokozott 
fejlesztés 
szükséges 

7 ≤ 13,9 
14,0 – 
17,9 

18,0 – 20,8 20,9 ≤ ≤ 14,0 
14,1 – 
18,0 

18,1 – 21,0 21,1 ≤ 

8 ≤ 14,1 
14,2 – 
18,5 

18,6 – 21,9 22,0 ≤ ≤ 14,2 
14,3 – 
18,6 

18,7 – 22,0 22,1 ≤ 

9 ≤ 14,4 
14,5 – 
19,3 

19,4 – 23,2 23,3 ≤ ≤ 14,5 
14,6 – 
19,3 

19,4 – 23,2 23,3 ≤ 

10 ≤ 14,8 
14,9 – 
20,1 

20,2 – 24,5 24,6 ≤ ≤ 14,8 
14,9 – 
20,1 

20,2 – 24,4 24,5 ≤ 

11 ≤ 15,3 
15,4 – 
21,0 

21,1 – 25,8 25,9 ≤ ≤ 15,2 
15,3 – 
20,8 

20,9 – 25,5 25,6 ≤ 

12 ≤ 15,9 
16,0 – 
22,0 

22,1 – 26,9 27,0 ≤ ≤ 15,6 
15,7 – 
21,4 

21,5 – 26,4 26,5 ≤ 

13 ≤ 16,6 
16,7 – 
22,8 

22,9 – 27,9 28,0 ≤ ≤ 16,1 
16,2 – 
22,2 

22,3 – 27,2 27,3 ≤ 

14 ≤ 17,2 
17,3 – 
23,5 

23,6 – 28,6 28,7 ≤ ≤ 16,7 
16,8 – 
22,9 

23,0 – 27,9 28,0 ≤ 

15 ≤ 17,7 
17,8 – 
24,0 

24,1 – 29,1 29,2 ≤ ≤ 17,3 
17,4 – 
23,5 

23,6 – 28,5 28,6 ≤ 

16 ≤ 18,1 
18,2 – 
24,4 

24,5 – 29,5 29,6 ≤ ≤ 17,8 
17,9 – 
24,1 

24,2 – 29,1 29,2 ≤ 

17 ≤ 18,4 
18,5 – 
24,8 

24,9 – 29,8 29,9 ≤ ≤ 18,3 
18,4 – 
24,6 

24,7 – 29,6 29,7 ≤ 
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18 ≤ 18,5 
18,6 – 
24,9 

25,0 – 29,9 30,0 ≤ ≤ 18,5 
18,6 – 
24,9 

25,0 – 29,9 30,0 ≤ 

 

 

A testzsírszázalék mérése 
 

A bioimpedancia-analizátor (BIA mérleg, BIA készülék) az elektromos ellenállás 

meghatározásának elvén működik. Az impedancia-elv alkalmazását a test víz-és zsírtartalma 

közti szoros korreláció és stabilitás adja. A készülék elektródái kis erősségű, ezért élettani 

szempontból biztonságos váltóáramot vezetnek a testbe. Mivel a szervezet víztartalma révén 

vezeti az elektromos áramot, az impedancia mérhető az eszközzel, ezáltal megbecsülhető, 

hogy az egyén testtömegének hány százalékát alkotja zsírtömeg. 

Az eszköz alkalmas az elhízás korai diagnosztizálásra, mivel 1-2 kg zsírtöbbletet is kimutat, 

amelyre az általánosan alkalmazott elhízást becslő módszerek (például BMI) nem képesek. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy a BIA készülékkel történő mérések extrém BMMI értékek 

és/vagy nem normál hidratáció esetén pontatlanok(+-3-4%) 

 

A mérés végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök 

 OMRON BF511 testzsírszázalékmérő készülék 

 fertőtlenítőszer 

 papírtörlő 

 tiszta, kemény, vízszintes felület 

 méréshez szükséges adatlap 

 

TESTZSÍRSZÁZALÉK 
Élet
kor 
(év) 

LÁNYOK  FIÚK 

Sovány 
Egészség-

zóna 
Fejlesztés 
szükséges 

Fokozott 
fejlesztés 
szükséges 

Sovány 
Egészség-

zóna 
Fejlesztés 
szükséges 

Fokozott 
fejlesztés 
szükséges 

7 ≤ 10,0 10,1 – 20,8 20,9 – 28,3 28,4 ≤ ≤ 8,2 8,3 – 18,8 18,9 – 26,9 27,0 ≤ 

8 ≤ 10,4 10,5 – 20,8 20,9 – 28,3 28,4 ≤ ≤ 8,3 8,4 – 18,8 18,9 – 26,9 27,0 ≤ 

9 ≤ 10,9 11,0 – 22,6 22,7 – 30,7 30,8 ≤ ≤ 8,6 8,7 – 20,6 20,7 – 30,0 30,1 ≤ 

10 ≤ 11,5 11,6 – 24,3 24,4 – 32,9 33,0 ≤ ≤ 8,8 8,9 – 22,4 22,5 – 33,1 33,2 ≤ 

11 ≤ 12,1 12,2 – 25,7 25,8 – 34,4 34,5 ≤ ≤ 8,7 8,8 – 23,6 23,7 – 35,3 35,4 ≤ 

12 ≤ 12,6 12,7 – 26,7 26,8 – 35-4 35,5 ≤ ≤ 8,3 8,4 – 23,6 23,7 – 35,8 35,9 ≤ 

13 ≤ 13,3 13,4 – 27,7 27,8 – 36,2 36,3 ≤ ≤ 7,7 7,8 – 22,8 22,9 – 34,9 35,0 ≤ 

14 ≤ 13,9 14,0 – 28,5 28,6 – 36,7 36,8 ≤ ≤ 7,0 7,1 – 21,3 21,4 – 33,1 33,2 ≤ 

15 ≤ 14,5 14,6 – 29,1 29,2 – 37,0 37,1 ≤ ≤ 6,5 6,6 – 20,1 20,2 – 31,4 31,5 ≤ 

16 ≤ 15,2 15,3 – 29,7 29,8 – 37,3 37,4 ≤ ≤ 6,4 6,5 – 20,1 20,2 – 31,5 31,6 ≤ 

17 ≤ 15,8 15,9 – 30,4 30,5 – 37,8 37,9 ≤ ≤ 6,6 6,7 – 20,9 21,0 – 32,9 33,0 ≤ 

18 ≤ 16,4 16,5 – 31,3 31,4 – 38,5 38,6 ≤ ≤ 6,9 7,0 – 22,2 22,3 – 35,0 35,1 ≤ 
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Aerob fittségi (állóképességi) profil 
 

Aerob kapacitás becslése-állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) 

A teszt során 20 méteres távolságokat kell folyamatosan, hangjelzéssel szabályozott 

időtartamokon belül lefutni. A hangjelzések közötti idő percenként csökken, vagyis a futás 

sebessége progresszíven emelkedik, mely fontos követelmény a megfelelő terheléshez, és az 

objektív megítéléshez. Mivel a sebesség szabályozott, az iramtartásból eredő hiba nem 

jelentős- ellentétben a távolságra vagy időre teljesítendő tesztekkel. Az ingafutás további 

előnye, hogy a tanulók általában motiváltabban vesznek részt benne, ami a progresszív 

sebességnövekedéssel és a hangjelzésekkel tarkított futással magyarázható.  

A NETFIT kötelező intézményi mérésekor a 20 méteres ingafutás tesztelhetőség szerinti 

megvalósítását kérjük az iskoláktól. A 15 méteres alternatív verziót kimondottan az 

infrastrukturális feltételrendszer hiányosságai esetén, illetve kisiskoláskorban javasoljuk 

alkalmazni. 

 

A teszt végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök 

 legalább 22 m hosszú tiszta, csúszásmentes kemény felületű talaj (alternatíva: 15 

méteres állóképességi ingafutás alkalmazása esetében 17m hosszú tiszta, 

csúszásmentes, kemény felületű talaj) 

 hangfájl lejátszására alkalmas, hangszóróval ellátott digitális lejátszó 

 a teszt hangfájlja adathordozón, hanghordozón 

 jelzőbóják 

 a teszthez szükséges adatlap(ok) 

 kényelmes ruházat csúszásmentes cipő 

 

A mérés előkészítésének és végrehajtásának menete 

 

A mérés előkészítése: 

Kijelölünk egy 20 méter hosszú pályarészt, egymástól bójákkal elválasztott, körülbelül 100-

150 cm-es sávokkal. Előkészítjük a megfelelő hangerőt biztosító lejátszó eszközt. 

 

20 méteres állóképességi ingafutás – Maximális oxigénfelvevő képesség (aerob kapacitás) 

É
le

tk
o

r 
(é

v
) 

LÁNYOK  FIÚK 

Fokozott 

fejlesztés 

szükséges 

Fejlesztés 

szükséges 
Egészségzóna 

 Fokozott 

fejlesztés 

szükséges 

Fejlesztés 

szükséges 
Egészségzóna 

Megte

tt 

távok 

száma 

Aerob 

kapacitá

s 

(ml/kg/

min) 

Megte

tt 

távok 

száma 

Aerob 

kapacitás 

(ml/kg/mi

n) 

Megte

tt 

távok 

száma 

Aerob 

kapaci

tás 

(ml/kg

/min) 

 

Megte

tt 

távok 

száma 

Aerob 

kapacitá

s 

(ml/kg/

min) 

Megte

tt 

távok 

száma 

Aerob 

kapacitás 

(ml/kg/mi

n) 

Megte

tt 

távok 

száma 

Aerob 

kapacitá

s 

(ml/kg/

min) 

7 
A TESZT MEGISMERÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA JAVASOLT. 

A SZTENDERD ALAPJÁN TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉS AZ ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK MIATT NEM JAVASOLT. 
8 

9 

10 ≤ 9 ≤ 37,3 10-16 37,4-40,1 17 ≤ 40,2 ≤  ≤ 9 ≤ 37,3 10-16 37,4-40,1 17 ≤ 40,2 ≤ 

11 ≤ 12 ≤ 37,3 13-19 37,4-40,1 20 ≤ 40,2 ≤  ≤ 12 ≤ 37,3 13-19 37,4-40,1 20 ≤ 40,2 ≤ 

12 ≤ 14 ≤ 37,0 15-22 37,1-40,0 23 ≤ 40,1 ≤  ≤ 16 ≤ 37,6 17-23 37,7-40,2 24 ≤ 40,3 ≤ 

13 ≤ 16 ≤ 36,6 17-24 36,7-39,6 25 ≤ 39,7 ≤  ≤ 22 ≤ 38,6 23-29 38,7-41,0 30 ≤ 41,1 ≤ 

12 ≤ 18 ≤ 36,3 19-26 36,4-39,3 27 ≤ 39,4 ≤  ≤ 28 ≤ 39,6 29-35 39,7-42,4 36 ≤ 42,5 ≤ 

15 ≤ 21 ≤ 36,0 22-30 36,1-39,0 31 ≤ 39,1 ≤  ≤ 34 ≤ 40,6 35-41 40,7-43,5 42 ≤ 43,6 ≤ 

16 ≤ 23 ≤ 35,8 24-31 35,9-38,8 32 ≤ 38,9 ≤  ≤ 38 ≤ 41,0 39-46 41,1-44,0 47 ≤ 44,1 ≤ 

17 ≤ 26 ≤ 35,7 27-34 35,8-38,7 35 ≤ 38,8 ≤  ≤ 42 ≤ 41,2 43-49 41,3-44,1 50 ≤ 44,2 ≤ 

18 ≤ 28 ≤ 35,3 29-37 35,4-38,5 38 ≤ 38,6 ≤  ≤ 45 ≤ 41,2 46-53 41,3-44,2 54 ≤ 44,3 ≤ 



131 

 

 

Vázizomzat fittségi profil 
 

A hasizom erő-állóképességének mérése- az ütemezett hasizom teszt 

Az ütemezett hasizom tesztnek nem célja a teljes felülés,így az 5. ágyéki csigolya és a 

keresztcsont közötti elmozdulás minimális, a csípőhajlító izmok aktivitása minimalizált, a 

belső és külső ferde, illetve keresztirányú hasizmok aktivitása növekszik, valamint az alsó és 

felső egyenes hasizmok aktivitása maximalizált. 

Az ütemezett hasizom tesztben az elnevezés a folyamatos hangjelzésre történő végrehajtás 

jelöli. 

 

A teszt végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök 

 filcszőnyeg/polifoam 

 életkori csoportnak megfelelő szélességű távolságjelző csík 

 a távolságjelző csík rögzítéséhez szükséges ragasztószalag 

 hangfájl lejátszására alkalmas, hangszóróval ellátott digitális lejátszó 

 a teszt hangfájlja adathordozón, hanghordozón 

 a teszthez szükséges adatlap(ok) 

 

A teszt előkészítésének és végrehajtásának menete 

A teszt végrehajtásának állandó sebességét folyamatos hangjelzés, a törzs elmozdulásának 

mértékét pedig az erre szolgáló, a talajon rögzített távolságjelző csík biztosítja. A teszt 

kezdetén a vizsgálat vezetője elindítja a hangjelzéseket tartalmazó adathordozót, amely 3 

másodpercenkénti egységekben „diktálja”a végrehajtás sebességét. A tanuló feladata a teszt 

során teljes elfáradásig végezni a feladatot. 

 

Kiinduló helyzetben a tanuló: 

 

 hanyattfekvésben helyezkedik el, 

 térde behajlítva és talpa a talajon, 

 tenyér a talajon, kinyújtott középső ujja a távolságjelző csík hozzá közelebb eső szélét 

érinti 

 feje a talajt érinti 

 

Teszt közben: 

 Az első hangjelzésre a tanuló felgördül, kezét csúsztatja a talajon, amíg a kinyújtott 

középső ujja meg nem érinti a távolságjelző csík távolabbi szélét, majd a következő 

jelzésre visszafekszik a kiinduló helyzetbe. 

 Az ágyéki gerinc szakasz végig a talajhoz szorítva marad. 

 A végrehajtás folyamatos hanganyag által diktált ütemre. 

 A sarok végig a talajon marad. 

 A fej minden egyes ismétlés után érinti a talajt. 
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ÜTEMEZETT HASIZOM TESZT (DB) 

Életkor 

(év) 

FIÚK 

 

LÁNYOK 

Fejlesztés szükséges Egészségzóna Fejlesztés szükséges Egészségzóna 

7 ≤ 4 4 ≤ ≤ 4 4 ≤ 

8 ≤ 6 6 ≤ ≤ 6 6 ≤ 

9 ≤ 9 9 ≤ ≤ 9 9 ≤ 

10 ≤ 12 12 ≤ ≤ 12 12 ≤ 

11 ≤ 15 15 ≤ ≤ 15 15 ≤ 

12 ≤ 18 18 ≤ ≤ 18 18 ≤ 

13 ≤ 21 21 ≤ ≤ 18 18 ≤ 

14 ≤ 24 24 ≤ ≤ 18 18 ≤ 

15 ≤ 24 24 ≤ ≤ 18 18 ≤ 

16 ≤ 24 24 ≤ ≤ 18 18 ≤ 

17 ≤ 24 24 ≤ ≤ 18 18 ≤ 

18 ≤ 24 24 ≤ ≤ 18 18 ≤ 

 

A törzsfeszítő izomzat ereje- a törzsemelés teszt 
 

A felsőtest, így a törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága fontos szerepet játszik a gerinc 

megfelelő működésben, a megfelelő testtartás kialakításában és a derékfájdalmak 

megelőzésében. A törzsemelés teszt során egy lassú, kontrollált törzsemelést kell végezni, 

amelynek magassága 30 cm-ben maximalizálva van annak érdekében, hogy a hiperextenziót 

elkerüljük. A teszt-reteszt tanulmányok magas megbízhatóságot mutatnak középiskolás 

tanulók és főiskolás hallgatók körében, de a gyermek- és serdülőkorban történő validitási 

értékének meghatározása- megfelelő kritériumvizsgálat hiányában – problémákba ütközik. 

 

A teszt végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök 

- tiszta, kemény, vízszintes felület 

- filcszőnyeg/polifoam 

- jelölőeszköz a tekintet fókuszálásához 

- tolómérő az eredmények leolvasásához 

- a teszthez szükséges adatlap(ok) 

- laza sportruházat 

 

A teszt előkészítésének és végrehajtásának menete 

 

A mérés előkészítése: 

Helyezzük a polifoamot egy tiszta, kemény vízszintes felületre, majd tegyünk egy 

jelölőeszközt a felszínére. 

 

Mérés: 

Kiinduló helyzet: 

 

- A tanuló hasonfekvésben helyezkedik el, 

- homloka érinti a talajt, 

- keze a combja alatt, 

- lábfeje érinti a talajt. 
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TÖRZSEMELÉS TESZT (CM) 

Életkor 

(év) 
Fejlesztés szükséges Egészségzóna 

7 ≤ 15 15-30 

8 ≤ 15 15-30 

9 ≤ 15 15-30 

10 ≤ 23 23-30 

11 ≤ 23 23-30 

12 ≤ 23 23-30 

13 ≤ 23 23-30 

14 ≤ 23 23-30 

15 ≤ 23 23-30 

16 ≤ 23 23-30 

17 ≤ 23 23-30 

18 ≤ 23 23-30 

 

 

A felsőtest izomereje, erő-állóképessége – ütemezett fekvőtámasz teszt 
 

Az ütemezett fekvőtámasz teszt során a fekvőtámaszhelyzetben 90 fokos könyökszögig 

végzett karhajlítást- karnyújtást folyamatos hangjelzésre kell végezni. A teszt általában 

megbízható eredményt ad, de megbízhatóságát nagymértékben befolyásolja a végrehajtás és 

az adminisztráció módja. A felsőtest izomerejét mérő teszt validitási értékének meghatározása 

megfelelő kritériumvizsgálat hiányában problémákba ütközik. 

 

A teszt végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök 

- hangfájl lejátszására alkalmas, hangszóróval ellátott digitális lejátszó 

- a teszt hangfájlja adathordozón, hanghordozón 

- tiszta csúszásmentes, kemény felület 

- javaslat: fű, parketta, műanyag- vagy gumiborítású talaj, filcszőnyeg, polifoam 

- ellenjavallt: beton, puha tornaszőnyeg, egyetlen és / vagy csúszós talaj 

- a teszthez szükséges adatlap(ok) 

- laza sportruházat és csúszásmentes cipő 

 

A teszt előkészítésének és végrehajtásának leírása, menete 

A teszt végrehajtásának állandó sebességét folyamatos hangjelzés biztosítja. A teszt kezdetén 

a vizsgálat vezetője elindítja a hangjelzéseket tartalmazó adathordozót, amely 3 

másodpercenkénti egységekben „diktálja” a végrehajtás sebességét. A tanulónak a teszt során 

teljes elfáradásig kell végezni a feladatot. 
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Kiinduló helyzet: 

 

- a tanuló leereszkedik vállszéles fekvőtámasz helyzetbe, 

- tenyere nyitott ujjakkal előre mutat, 

- háta egyenes, törzse feszes, 

- lába nyújtott (kissé terpesztett láb megengedett) 

- lába a lábujjakon támaszkodik, 

- tekintete lefelé néz. 

 

Karhajlítás-karnyújtás: 

- A tanuló az adott hangjelzésre („LE”) karhajlítást végez 90 fokos szöghelyzetig (felkar 

párhuzamossá válik a talajjal) majd karnyújtást („FEL”) 

- Teste végig egyenes. 

 

ÜTEMEZETT FEKVŐTÁMASZ TESZT (DB) 

Életkor 

(év) 

FIÚK 

 

LÁNYOK 

Fejlesztés szükséges Egészségzóna Fejlesztés szükséges Egészségzóna 

7 ≤ 4 4 ≤ ≤ 4 4 ≤ 

8 ≤ 5 5 ≤ ≤ 5 5 ≤ 

9 ≤ 6 6 ≤ ≤ 6 6 ≤ 

10 ≤ 7 7 ≤ ≤ 7 7 ≤ 

11 ≤ 8 8 ≤ ≤ 7 7 ≤ 

12 ≤ 10 10 ≤ ≤ 7 7 ≤ 

13 ≤ 12 12 ≤ ≤ 7 7 ≤ 

14 ≤ 14 14 ≤ ≤ 7 7 ≤ 

15 ≤ 16 16 ≤ ≤ 7 7 ≤ 

16 ≤ 18 18 ≤ ≤ 7 7 ≤ 

17 ≤ 18 18 ≤ ≤ 7 7 ≤ 

18 ≤ 18 18 ≤ ≤ 7 7 ≤ 

 

 

A kéz szorítóerejének mérése 

 

A kézi szorítóerő mérésével az alkar és a kéz izmainak maximális ereje vizsgálható, amely 

számos cselekvésnél, munkamozdulatnál vagy sportmozgásnál meghatározó tényező. A 

felsőtest egészséges, koordinált mozgásához nélkülözhetetlen a kéz-csukló-alkar rendszer 

megfelelő működése. A kézi szorítóerő szoros korrelációt mutat más izomerőt vizsgáló 
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tesztekkel, megbízható jelzője a felsőtest izomerejének. A mozgásban rész vevő fő- és 

segédizmok sérülése, fáradása megváltoztatja a kivitelezhető mozgás pályáját és a kifejlett erő 

mértékét. A teszt megbízhatósága számos tanulmány által bizonyított. 

 

A teszt végrehajtásához szükséges alapvető feltételek: 

- Elektronikus, hitelesített kézi dinamométer állítható markolattal, 

- a teszthez szükséges adatlap(ok) 

 

Mérés: 

- A tanuló vállszélességű terpeszállásban helyezkedik el. 

- Kezébe veszi a készüléket, és leengedi karját mélytartásba. 

- A készülék markolatát összeszorítja a maximális erőkifejtés eléréséig. 

- A kéz neutrális helyzetben van az alkarral. 

- A tanuló mindkét kézzel kétszer elvégzi a vizsgálatot. 

 

KÉZI SZORÍTÓERŐ MÉRÉSE (KG) 

Életkor 

(év) 

FIÚK 

 

LÁNYOK 

Fejlesztés szükséges Egészségzóna Fejlesztés szükséges Egészségzóna 

7 ≤ 16,5 16,5 ≤ ≤ 13,0 13,0 ≤ 

8 ≤ 17,0 17,0 ≤ ≤ 13,5 13,5 ≤ 

9 ≤ 17,5 17,5 ≤ ≤ 14,0 14,0 ≤ 

10 ≤ 18,0 18,0 ≤ ≤ 14,5 14,5 ≤ 

11 ≤ 18,5 18,5 ≤ ≤ 15,0 15,0 ≤ 

12 ≤ 19,0 19,0 ≤ ≤ 15,5 15,5 ≤ 

13 ≤ 20,0 20,0 ≤ ≤ 16,0 16,0 ≤ 

14 ≤ 23,5 23,5 ≤ ≤ 16,5 16,5 ≤ 

15 ≤ 27,5 27,5 ≤ ≤ 17,5 17,5 ≤ 

16 ≤ 32,0 32,0 ≤ ≤ 19,5 19,5 ≤ 

17 ≤ 35,5 35,5 ≤ ≤ 22,0 22,0 ≤ 

18 ≤ 38,0 38,0 ≤ ≤ 25,5 25,5 ≤ 

 

A láb robbanékony ereje- helyből távolugrás teszt 

 

A helyből távolugrás egyszerűen végrehajtható motoros próba, ezért már gyermekkortól 

kezdve alkalmazható. Az elugrást páros lábról páros lábra kell végrehajtani, amelyet a kar 

lendítése segít. A helyből távolugrás érdekessége, hogy 1900 és 1919 között még az olimpiai 

játékok versenyszámai között is szerepelt. A hazai és a nemzetközi testnevelés oktatásában 

egyaránt közismert mozgásforma, amit a különböző tantervekben, illetve fittségi 
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tesztrendszerekben látható szerepe is igazol (pl.: Eurofit). A helyből távolugrás erős 

korrelációt (r=0,70-0,91) mutat más, az alsó végtag izomerejét vizsgáló pályateszt (pl.: 

függőleges felugrás) eredményével. Megbízhatóságával számos tanulmány foglalkozott 

gyermekek, fiatalok esetében is. 

 

A teszt végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök: 

- csúszásmentes, viszonylag kemény, biztonságos felület, 

- mérőszalag az eredmények leolvasásához, 

- kréta vagy szigetelőszalag az elugróvonal jelöléséhez és / vagy a mérőszalag 

rögzítéséhez (opcionális), 

-  segédeszköz (pl.: vonalzó vagy rúd) az eredmény leolvasásához, 

- a teszthez szükséges adatlap(ok), 

- kényelmes ruházat és csúszásmentes cipő, 

- a talajra egymástól 10 cm-re rajzolt, párhuzamos vonalak segítik a könnyebb 

eredményleolvasást és a tanulók tájékozódását. 

 

A teszt előkészítésének és végrehajtásának menete 

Kiinduló helyzetben a tanuló: 

- vállszéles terpeszállásban áll a kijelölt elugró vonal mögött, 

- cipője orra éppen nem érinti a vonalat, 

- térde kismértékben hajlított, 

- törzse egyenes, 

- karja a test előtt és a fej fölött mérsékelten hajlított, 

- tekintete előre néz. 

 

A lendületvétel és elugrás közben: 

- A tanuló- térdét és csípőjét fokozatosan hajlítva- a karját lefelé és hátra lendíti,  a törzs 

mögé (súlypontsüllyesztés, előfeszítés), 

- majd karlendítéssel előre, a lendítést fejmagasságban megállítva hirtelen elugrik páros 

lábról a lehető legnagyobb vízszintes távolság elérése érdekében. 

 

Repülési fázis közben: 

- A kar segítségével az egyensúlyi helyzet megtartására törekszik, 

- felhúzza és előre lendíti a lábát a talajfogás előkészítése érdekében. 
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Talajra érkezéskor: 

- A páros lábra érkezés sarok-talp gördüléssel és fokozatosan fékező térdhajlítással 

történik, 

- a tanuló guggoló helyzetben érkezik. 

 

HELYBŐL TÁVOLUGRÁS TESZT (CM) 

Életkor 

(év) 

FIÚK 

 

LÁNYOK 

Fejlesztés szükséges Egészségzóna Fejlesztés szükséges Egészségzóna 

7 ≤ 113 113 ≤ ≤ 110 110 ≤ 

8 ≤ 118 118 ≤ ≤ 115 115 ≤ 

9 ≤ 123 123 ≤ ≤ 120 120 ≤ 

10 ≤ 128 128 ≤ ≤ 125 125 ≤ 

11 ≤ 135 135 ≤ ≤ 130 130 ≤ 

12 ≤ 148 148 ≤ ≤ 133 133 ≤ 

13 ≤ 160 160 ≤ ≤ 135 135 ≤ 

14 ≤ 171 171 ≤ ≤ 137 137 ≤ 

15 ≤ 180 180 ≤ ≤ 139 139 ≤ 

16 ≤ 188 188 ≤ ≤ 140 140 ≤ 

17 ≤ 195 195 ≤ ≤ 141 141 ≤ 

18 ≤ 201 201≤ ≤ 142 142 ≤ 

 

 

Hajlékonysági profil 

 

A térdhajlító izmok nyújthatósága- a hajlékonysági teszt 

A testtartásért felelős izmok kellő ereje és nyújthatósága, valamint a megfelelő ízületi 

mozgásterjedelem fenntartása fontos a mozgatórendszer egészségének megőrzése érdekében. 

Ebben a tesztben a mérés egy időben csak az egyik oldalt érinti, így meghatározható a 

térdhajlító izmok nyújthatóságában fellépő bármilyen eltérés a két oldal között, és elkerülhető 

a térdek egyidejű hiperextenziója. A teszt megbízható eredményekkel szolgál a térdhajlító 

izmok nyújthatóságáról. Mindkét oldal eredményeit összehasonlítva más, a térdhajlító 

izmokra vonatkozó egzakt kritériummérések eredményeivel, magas korrelációt találunk. 

A teszt végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök: 

- mérődoboz a tetején skálával, 

- vonalzó az eredmény pontos leolvasásához, 

- a teszthez szükséges adatlap(ok). 

 

A teszt előkészítésének és végrehajtásának menete 
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Kiinduló helyzet: 

- A tanuló cipő nélkül, nyújtott ülésben helyezkedik el a mérődobozzal szemben. 

- Egyik talpát a doboz oldalához teszi, 

- másik lába térdben behajlítva a nyújtott láb térde mellett helyezkedik el. 

- A karok nyújtva, a kezek egymáson, a tenyerek lefelé fordítottak, 

- ujjak nyújtva, ujjvégek egyvonalban a skála nulla pontján. 

- A tanuló háta egyenes, feszes. 

 

Törzsdöntés közben: 

- A tanuló törzsdöntés végez előre háromszor (háta egyenes), majd negyedszerre 

megtartja a pozíciót 2 másodpercig, az eredmény leolvasásáig. 

- A csípő maradjon szemben a mérődobozzal. 

- A nyújtott láb térde végig nyújtva marad. 

- Az eredmény leolvasása után a gyakorlatot ellenkező oldalra is el kell végezni. 

 

HAJLÉKONYSÁGI TESZT (CM) 

Életkor 

(év) 

FIÚK 

 

LÁNYOK 

Fejlesztés szükséges Egészségzóna Fejlesztés szükséges Egészségzóna 

7 ≤ 20,0 20,0 ≤ ≤ 23,0 23,0 ≤ 

8 ≤ 20,0 20,0 ≤ ≤ 23,0 23,0 ≤ 

9 ≤ 20,0 20,0 ≤ ≤ 23,0 23,0 ≤ 

10 ≤ 20,0 20,0 ≤ ≤ 23,0 23,0 ≤ 

11 ≤ 20,0 20,0 ≤ ≤ 25,0 25,0 ≤ 

12 ≤ 20,0 20,0 ≤ ≤ 25,0 25,0 ≤ 

13 ≤ 20,0 20,0 ≤ ≤ 25,0 25,0 ≤ 

14 ≤ 20,0 20,0 ≤ ≤ 25,0 25,0 ≤ 

15 ≤ 20,0 20,0 ≤ ≤ 31,0 31,0 ≤ 

16 ≤ 20,0 20,0 ≤ ≤ 31,0 31,0 ≤ 

17 ≤ 20,0 20,0 ≤ ≤ 31,0 31,0 ≤ 

18 ≤ 20,0 20,0 ≤ ≤ 31,0 31,0 ≤ 

 

 

2.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 
   

Az iskola egészségnevelési elvei 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskola fenntartója a helyi egészségügyi 

intézményeken keresztül biztosítja. 

Ennek formái: 

a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 
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• fogászat: évente                               1 alkalommal 

• iskolaorvosi vizsgálat: évente   2 alkalommal 

• hallásvizsgálat: évente                   1 alkalommal 

• látásvizsgálat: évente                     1 alkalommal 

• talp és gerincvizsgálat: évente     1 alkalommal 

• a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai - tisztasági szűrővizsgálatát 

évente legalább 4 alkalommal 

A mindennapi testedzés formái 

Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a 2013/2014-es tanévtől 1.-2., illetve 5.-6. 

kötelező heti öt tanórai testnevelés órán biztosítja, a többi osztályban kifutó rendszerben a kötelező 

három órán túl, két órát  szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon, illetve táncórán 

biztosítja. A délutáni sportfoglalkozásokat a tömegsport foglalkozások keretében kell megszervezni. 

Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni. Ennek keretén belül a tanulók labdajátékokat, 

játékos sportversenyeket játszhatnak, úszásoktatáson vehetnek részt. 

A foglalkozásokat tanévenként az iskolai tantárgyfelosztásban meghatározott napokon és időben, 

meghatározott sportágakban testnevelő tanár irányításával kell megszervezni. 

A délutáni tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja: 

- őszi és tavaszi időszakban: az udvart, a tornatermet, sportszereket, 

- a téli időszakban: a tornatermet, sportszereket 

- minden foglalkozáson a felügyeletet felnőtt szakember lássa el. 

Ezek mellett heti két óra foglalkozás van gyógytestnevelésre. Ezen a délutáni foglalkozáson minden 

olyan tanuló (alsós és felsős) részt vehet, akinek bármilyen mozgásszervi, vagy koordinációs zavara 

van, és orvosi igazolással igazolja is ezt. 

Iskolánkban évfolyamonként heti 4 órában néptánc, társastáncoktatás folyik, amelyek a mozgás 

mellett a helyes testtartás kialakítását is elősegítik. 

A testnevelési órák keretében az óra eleji bemelegítés első 10 percét nevelőink olyan gimnasztikai 

gyakorlatok elvégzésére fordítják, amelyek alkalmasak tartásjavításra és légző gyakorlatokat is 

tartalmaz.  

El kell érnünk, hogy tanulóink számára minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt 

és sikerélményt jelentsen még az eltérő adottságú tanulóknak is.  

Iskolai étkeztetés 

Az egészséges életmódra nevelés fontos színtere az iskolai étkeztetés. 

Az iskola tanulói 90%-ban az iskolában étkeznek, az Önkormányzat támogatásával tanulóink jelentős 

része ingyen, kisebb része kedvezményesen étkezhet, így biztosított, hogy a leginkább rászoruló 

tanulók naponta legalább egyszer főt ételhez jussanak. Iskolánkban működik az iskolatej és 

iskolagyümölcs program.  

Az iskola nem rendelkezik főző- csak melegítő konyhával. Az ebédet az Önkormányzat konyhán főzik 

meg, ahol képzett élelmezésvezető irányításával történik az ételek elkészítése. 

Az étrend kialakításánál figyelembe veszik, hogy az ételek tartalmazzák az alapvető ásványi 

anyagokat, vitaminokat, amelyekre a fejlődő szervezetnek nagy szüksége van. Arra azonban nincs 

lehetőség, hogy beteg gyerekek egészséges táplálkozását megoldjuk. 

Iskolánkban nem működik büfé, de el kell érnünk, hogy tízóraira is a modern étkezési szokásoknak 

megfelelő táplálékot hozzanak. Meg kell győznünk őket, hogy az egészségtelen italok, édességek, 

chipsek - amelyek egyre népszerűbbek közöttük - , nem a helyes táplálkozást szolgálják. Ennek 
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érdekében különböző felvilágosító programokat szervezünk. Alsó tagozatban környezetismereti 

órákon már első osztálytól kezdve téma az egészséges táplálkozás. A helyes táplálkozási szokások 

kialakítása részét képezi az osztályfőnöki órák tananyagának is. Minden tanévben meghívott előadók 

tartanak felvilágosító előadásokat az egészséges életmód szokásainak kialakításáról. 

Lelki egészség védelme – Személyiségfejlődés 

A társadalomban egyre nagyobb számban megjelenő alternatív örömszerzési forma, a dohányzás, 

alkohol és drogfogyasztásból adódó problémák mindannak a következményei, hogy a teljes egészségi 

állapothoz oly fontos mentális egészségre, ennek fejlődésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 

jövőben. Az egészségfejlesztési terv részévé kell váljon a mentálhigiénés szemlélet. 

A továbbképzési tervben törekedni kell arra, hogy pedagógusaink mentálhigiénés képzésben 

részesüljenek. 

Az osztályfőnöki órák keretén belül – szakember segítségével – felvilágosító, megelőző tevékenységet 

kell folytatni a dohányzás, a drog és az alkohol káros hatásaival kapcsolatban. 

Folytatni kell az iskola környezeti hangulatának javítását.  

A tanórai szünetekben a gyermekek lehetőleg a friss levegőn tartózkodjanak. 

A családok együttműködése nélkül nem érhetünk el sikereket. 

Szakemberek bevonásával (iskolaorvos, védőnő, pszichológus) folytatni kell a szülők részére 

szervezett felvilágosító, tájékoztató, problémafeltáró előadásokat. 

 Egészségnevelési és környezeti nevelési feladatok 

Az egészségnevelés célja, hogy a tanuló képes legyen objektíven felmérni saját egészségi állapotát, 

ismerje az egészségkárosító tényezőket, azok veszélyeit. El kell érni, hogy az egészségéért tegyen 

valamit, alkalmazza a megtanultakat. Ezt legjobban akkor tudja elsajátítani, ha erre a tanórán 

alkalmazott alternatív módszerek alkalmazására, vagy az azon kívüli programok keretében lehetőséget 

kapnak a diákok. 

Színterek: 

A tanórai programon belül: Testnevelés, Osztályfőnöki, Technika, Természetismeret, Biológia, 

Erkölcstan, Egészségtan órák 

A tanórai programon kívül: napközi, tanulmányi kirándulás, szakkör, nyári táborok, akciók (pl: 

tisztasági, parlagfű-mentesítési, takarítási) előadások, kiállítások, versenyek 

Az egészségmagatartás kialakítása hosszú, az egész életen át tartó szocializációs folyamat eredménye. 

Elsődleges a család szerepe ebben a folyamatban. A család mintaadó, szocializációs szerepkörének 

gyengülését korunk egyik kedvezőtlen jelenségeként tartjuk számon. 

Az iskola, mint ismeret-és értékadó, érték-meghatározó környezet kiemelt szerepet kap az 

egészségtudatos magatartás kialakításában. 

E magatartás kialakítása rendkívül – az iskolai nevelés szinte minden tevékenységén – széleskörű 

pedagógiai hatásmechanizmusok együttes eredményeként valósulhat meg. 

• Önismeret, önértékelés fejlesztése /ösztönző, elismerő, értékelő folyamatok/ 

• Pozitív életkép kialakulása annak érdekében, hogy az egyének kontrollálják saját 

életüket 

• Pszichológiai, csoportlélektani ismeretek bővítése /az egyes korcsoportok 

viselkedéseinek, törvényeinek megismerése/ 

• Esélyegyenlőség biztosítása /gyermekvédelem/ 

• Az egészséget és az egészségmagatartást támogató környezeti tényezők ismertetése 

• Hiteles közvetítés /pedagógusok, kortárssegítő csoportok/ 
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• Az iskola egészségügyi szakembereivel folytatott kapcsolattartás 

• Tantárgyi lehetőségek feltérképezése 

• A tárgyi környezet esztétikai jelentősége, hatása az egészségre 

• A gyermekétkeztetéssel folyamatos kapcsolattartás 

• Intézményünk az egészséges napirend kialakítását szorgalmazza. 

• Arányos napi terhelés. 

• Szünetekben/óraközi szünetben javasoljuk a levegőztetést, a szabadban eltöltött 

szünetet! 

• Minden szünetben kötelező a tanteremben a szellőztetés. 

• Javasolt alsó tagozatban tanórákon a rövid torna bevezetése. 

• A tízórai szünet rendjének betartása  

• Alsó tagozaton gyümölcsprogramban való részvétel. 

• Ebédeltetés a meghatározott rendben. 

• Ebéd után a napközis és tanulószobás tanulók 45 percet levegőn irányított mozgással 

töltsenek. 

• A tanórákon a tanterem világítása feleljen meg az elvárásoknak. 

• Hívjuk fel a figyelmet a kényelmes ruházat hordására. 

Az egészséges környezet. 

Az egészséget támogató környezet kialakítása lsd. Környezetnevelési program. 

Megvalósítandó programok: 

• Iskola környezetének további szépítése, udvar rendezése. 

• Szelektív hulladékgyűjtésre törekvés. 

• Az élelmiszerek által közvetített megbetegedésre való felkészülés. 

• Előadások szervezése. 

Drogprevenció: 

Iskolánk tanulói különböző szociokulturális családi háttérrel rendelkeznek. A szülők iskolai 

végzettsége nagy különbségeket mutat. Sok család bizonytalan anyagi háttérrel rendelkezik. Az egyre 

nehezebb megélhetési gondok, a fokozódó családfenntartási nehézségek is megjelennek a gyerekekkel 

való törődésben, foglalkozásban, illetve annak hiányában vagy a nemtörődöm hozzáállásban. A fenti 

okok következményeként az iskolában egyre nehezebb tartani a jó magatartási szintet, helyzetet. A 

kamaszodó, önállóságra törekvő, eszményeket kereső fiatalok közül vannak, akik a szülői kontroll 

hiányában a társadalmilag elfogadott erkölcsi normák negatív perifériája felé fordulnak. 

- Feszegetik a határokat, korlátokat és a vágyaikat azonnal szeretnék kielégíteni. 

- Növekszik a dohányzást, alkoholfogyasztást kipróbálók száma. 

- Több a csellengés, az agresszív viselkedés. 

- Előfordul az anyagi szűkösség, a családok közötti egyre jelentősebb eltérések miatti 

eltulajdonítás, lopás. 

A családokban ezeket a problémákat gyakran későn ismerik fel, és legtöbbször az iskolára hárítják a 

felelősséget.  
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Lehetőségeink 

A feltételek közül már néhánnyal rendelkezünk: 

- Vannak prevenciós képzésben részt vett pedagógusok. 

- Az iskola helyet tud biztosítani a prevenciós munka számára. 

- Kiépített, működő kapcsolatokkal rendelkezünk a prevenciós lánc tagjaival. 

- Külsős partnereinkkel szoros kapcsolatot tartunk, diákjaink rendszeresen, különböző 

foglalkozásokon vesznek részt.  

Az egészséges táplálkozás elterjesztése – biológia-, egészségtan órákon. Egészséges táplálkozás 

kialakításának lehetséges színterei 

Előadások: 

 Táplálkozás 5. osztály 

 Felvilágosító előadás 6. osztály 

OSZTÁLY TANTÁRGY TÉMAKÖR TÉMA ISMERET, TEVÉKENYSÉG 

5. I. 

félév 
természetismeret Ősz a kertben Gyümölcsök, zöldségek 

A gyümölcsök és a zöldségek 

fontos szerepe a 

táplálkozásunkban 

5. 

II. félév 
természetismeret 

Állatok a házban 

és a ház körül 

Házityúk, házikacsa, szarvasmarha, 

házisertés 

A tej, a tejtermékek és a hús 

helyes aránya a táplálkozásban 

6. 

I félév 
természetismeret Hazánk tájai 

Az egyes tájak termesztett növényei 

és állatai 

Hazánk éghajlata és talaja 

kedvez az ízletes zöldségek és 

gyümölcsök, a jó minőségű 

gabonafélék termesztésének, az 

állattenyésztésnek. Az 

egészséges táplálkozás feltételei 

adottak 

6. 

II. félév 
Egészségtan 

Testi és lelki 

egészségünk 

Bőrápolás, mozgás, táplálkozás, 

érzékszervek, 

szenvedélybetegségek 

A táplálkozás életszükséglet. Az 

egészséges táplálkozás 

alapkérdései: Mit? Mennyit? 

Mikor? Hogyan? 

7. 

I-II. félév 
Biológia 

A forró és a 

mérsékelt 

éghajlati övezet 

élővilága 

A trópusi ültetvények, a mediterrán 

tájak, a szántóföldek növényei 

Élvezeti cikkek, déli 

gyümölcsök, gabonafélék és 

olajos növények szerepe a 

táplálkozásban 

8. 

I-II. félév 
Biológia 

A szervezet 

anyagforgalma 

Táplálékok tápanyagok, az ésszerű 

és helyes táplálkozás, táplálkozással 

összefüggő számítások, az emésztő 

szervrendszer betegségei, az 

alkohol, vigyázz a szívedre, 

nikotin-stop 

Az előző években tanultak 

megerősítése, az elvégzett 

számításokkal, kísérletekkel az 

ismeretek tudatosabbá tétele 

Tanácsadás 

• Légúti megbetegedés és ellenük való védekezés 
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• Családalapítás, családtervezés 8. osztály 

• Életmód 

• Étkezés 

Az alsó tagozatban a gyermekek fejlettségéhez igazodva – már az első osztálytól kezdődően törekedni 

kell a pozitív beállítódások kialakítására 

Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, amely a 

pedagógusok és a tanulók egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítésére, korszerűsítésére, és a 

pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének erősítésére irányul. 

„Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi-lelki és szociális jólét állapota” (WHO) Az 

egészség nem passzív állapot, hanem folyamat; fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. Az 

egészség fejlesztés az a folyamat amely, képessé teszi az egyént az egészségét meghatározó tényezők 

felügyeletére és ez által egészségének javítására. 

Az egészségfejlesztés magában foglalja a korszerű egészségnevelést, az egészségfejlesztő 

szervezetfejlesztést, és az önsegítés feladatait, módszereit. 

 

Helyzetkép 

Tanulóink az általános műveltséget megalapozó évfolyamokon 6-14 éves korukig maradnak 

iskolánkban. Ez időszakban érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban 

meghatározza az életmódjukban később kialakuló, megszilárduló szokásaikat, értékrendjüket. 

Az iskolának a gyermekekre gyakorolt hatása összetett, többszintű. Egyrészt a céltudatos oktatási-

nevelési terv, másrészt a mindennapok hatása, amelyben az iskola tárgyi, létesítmény környezete, 

valamint az ott működő emberi viszonyok minősége egyaránt tükröződik. 

Mindezeket figyelembe véve, az iskola, a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét 

jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartás mintáinak 

kialakítására és begyakorlására. 

Az iskolának az elsőleges megelőzésben van jelentős szerepe, amely a betegség első megjelenésének 

megakadályozására és az egészség megőrzésére irányul. A másodlagos prevenció körébe tartozik az 

iskolás gyermekek életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatainak rendszere. 

 

Erőforrások: 

Személyi 

Belső erőforrások: 

 iskolaorvos, védőnő 

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 

 drogkoordinátor 

 

Külső kapcsolatok (támogató szervezetek): 

 egészségügyi szervezetek (ÁNTSZ, Drogambulancia Vöröskereszt, VESZ szakorvosai) 

 pedagógiai szakszolgálatok ( …) 

 rendvédelmi szervezetek  

 Gyermekjóléti Szolgálatok és Családsegítő Központok 

 Nevelési Tanácsadó 
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 a drogmegelőzési pályázatok iskolával együttműködő szakemberei. 

 

Tárgyi és anyagi erőforrások: 

Könyvek: egészséges táplálkozással, szenvedélybetegségekkel, szexuális felvilágosítással, családi 

életre való felkészítéssel, a serdülőkori változásokkal, pszichológiával foglalkozó szakkönyvek, 

ismeretterjesztő kiadványok, tanárok és diákok számára. 

Videofilmek: családi élettel, konfliktusokkal, szenvedélybetegségekkel, táplálkozási zavarokkal, 

szexuális felvilágosítással, az AIDS megelőzéssel foglalkozó műsoros videokazetták. 

 

A filmeket osztályfőnöki órákon, kortárssegítő programokon és szabadidős, illetve tanórákon kívüli 

szervezett tájékoztatón tekinthetik meg tanulóink. 

A legfrissebb információkat, valamely szakterület részletesebb ismereteit kereső tanulóink és tanáraink 

számára Internet elérhetőség áll rendelkezésre a számítógépes teremben. 

 

Alapelvek, célok 

Iskolánk egészségfejlesztő tevékenységének stratégiai céljai, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást 

szerezhessenek a személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és 

felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. 

Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az egészség 

értékké váljon, s konkrét tevékenységben alapozódjon meg. 

 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területek: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

 a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

 a személyes krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete 

 az egyéni tanulás technikáinak ismerete, módszerei 

 az idővel való gazdálkodás, a tervezés szerepe 

 a rizikóvállalás és határai 

 a szenvedélybetegségek elkerülése 

 a tanulási környezet alakítása 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

 

Hosszú távú pedagógiai célok 

 a stratégiai célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi 

megalapozása 

 rendszerszemléletre nevelés 

 önismeret, tolerancia és empátia fejlesztése 
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 az egészségmegőrző magatartás és életvitel segítése 

 a személyes felelősség tudatosítása 

 ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni az 

egészségi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát 

 problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség 

 az életminőség megválasztásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása 

 a családi életre nevelés fejlesztése 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése 

 

Középtávú célok és feladatok: 

Célok: 

 a tantestület és a szülők egységes egészségfejlesztés szemléletmódjának formálása 

 a tantestület nevelési módszereinek gazdagítása 

 a tantestület egészséges életmóddal és drog prevencióval kapcsolatos ismereteinek gyarapítása 

 készségfejlesztő módszerek alkalmazása a tanulók egészséges életmódra nevelésének 

folyamatában 

 a tanulók megterhelés- és konfliktustűrő képességének, problémamegoldó kapacitásának 

növelése 

 a tanulók egészségmegőrző szokásainak kialakítása és a káros szenvedélyektől mentes 

életmód értékeit tükröző életvitel elsajátítása. 

 

Feladatok:  

 Állapot felmérés készítése 

o diákok egészségi állapota, életmódja 

o a tanulók ismeretszintje, attitűdjei- a kollégák körében a problémaérzékenység 

„szondázása”, a kooperáció mérése 

 

Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

Feladatok 

 felvilágosító munka 

 megelőzés (prevenció, promóció) 

 egészségvédelem 

 

Helyi célok és feladatok: 

 A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit, így: 

 Az életkorral járó biológiai-, higiénés-, életmódi tennivalókat 

 A társkapcsolatok egészségi, etikai kérdéseit 

 Az egészségre káros szokásokat (helytelen táplálkozás, inaktív életmód) 

 Az anti humánus szenvedélyek problémakörét (cigaretta, alkohol, drog fogyasztása) 
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 Az egészséges életvitelhez szükséges képesség fejlesztésének lehetőségeit 

 Az egészségérték tudatosítását (figyelemfelkeltés, tájékoztatás, motiváló és aktivizáló 

egészségérték tudatosítás) 

Az iskolának minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók testi, lelki és szociális fejlődését.  

Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésére tanít, hanem az egészséges 

állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. 

Az egészséges életmódra nevelés keretében helyett kell kapniuk szakszerűen tervezett és vezetett 

foglalkozásoknak is. 

 

Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

 

Tanórai foglalkozások 

A tanulók egészségének védelme a nevelés egész folyamatában jelenlévő cél. Minden tantárgynak van 

csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez, így az egészségvédelem minden tantárgyhoz szervesen 

kapcsolódik. Vannak azonban tantárgyak (osztályfőnöki órák), amelyek szerepe jelentősebb az 

egészséges életmód kialakításában. A Nemzeti Alaptanterv lehetővé teszi, hogy az iskolák egészségtan 

tantárgyat is tanítsanak.  

Az egészségtan témakörei átfogják az egészség-magatartás szempontjából leginkább kritikusnak 

tekinthető területeket: a táplálkozást, a biztonságot, az alkohol- és kábítószer-fogyasztást, a 

dohányzást, a családi és kortárs kapcsolatokat, a környezetvédelmet, testmozgásban gazdag életmódot, 

a személyes higiénét és a szexuális fejlődést. 

Szerep- és szituációs játékok során megtanulják, hogy a kiegyensúlyozott lelkiállapot, a jó közérzet 

fontos szerepet játszik a lehetséges veszélyek és kockázatos helyzetek felismerésében és kezelésében. 

Mindennapi életükből vett példák alapján azonosítják és megkülönböztetik a mindennapi és az ünnepi 

étkezés, italfogyasztás formáit, az ezek hátterében húzódó kulturális és társadalmi szokásokat.  

Az élelmiszereket, táplálékokat „egészséges” és „kevésbé egészséges” kategóriákba sorolják, és 

gyakorolják a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás formáit.  

Gyűjtőmunka révén megismerkednek az egészséggel, életmóddal, táplálkozással foglalkozó reklámok 

hatásmechanizmusaival, plakátokat, újságcikkeket készítenek.  

Interjút készítenek családtagjaikkal, elemzik és értelmezik az eredményeket. 

A csoportmunka eszközeit alkalmazva a tanulók megvizsgálják saját mindennapos gyakorlatukat a 

fizikai aktivitás és testi higiéné területén.  

 

Tanórán kívüli lehetőségek 

Délutáni szabadidős foglalkozások: sportprogramok, témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, 

versenyek, egyéb játékos programok 

Hétvégi iskolai programok: sportrendezvények, kulturális programok 

Kirándulások, túrák szervezése 

Egészségvédelmi vetélkedők szervezése: a vetélkedők célja a résztvevők egészségvédő ismereteinek, 

alkalmazásának bemutatása játékos formában, a jelenlévők aktív bevonása az ismeretek, a gyakorlati 

feladatmegoldások megítélésébe.  

Szakkörök:iskolánkban régóta működik vöröskeresztes és természetjáró szakkör. A körzeti 

vöröskeresztes versenyre minden évben benevez iskolánk, ahol tanulóink jól szerepelnek. 
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Előadások szervezése: az egészségfejlesztés szemléletének elsajátítására tanévente 2-3 alkalommal 

szakirányú végzettséggel rendelkező szakembereket hívunk meg (védőnő, szakorvosok, rendőrség) 

akik egy-egy témában tartanak előadásokat tanulóinknak. Ilyenkor lehetőség nyílik arra, hogy az őket 

foglalkoztató témákból kérdéseket tegyenek fel az előadóknak. 

Egészséghét projekt szervezése:évente egy alkalommal. 

Célzott programok alkalmazása 

 Drog prevenció 

 Dohányzás 

 Táplálkozási programok 

 Alkoholfogyasztás  

 Szexuális felvilágosítás 

 Serdülőkori változások 

 

Balesetvédelmi rendszabályok megismerése, alkalmazása 

Az iskolának meg kell ismertetnie a tanulóit az őket fenyegető balesetekkel, sérülésekkel és ezek 

megelőzésének módszereivel. Tudatosítani kell bennük, melyek azok a veszélyhelyzetek, amelyek 

balesetet okozhatnak, és elő kell segítenünk a megelőző magatartás megszilárdulását. Erre 

legalkalmasabb az osztályfőnöki óra, amely anyaga közvetlenül kapcsolódik a helyi sajátosságokhoz, 

az otthoni és iskolai tényezőkhöz, és egyben szolgálja a gyermekbalesetek megelőzését. Ezen kívül 

minden olyan szaktantárgy, ahol a tananyag elsajátítására különböző eszközök használatára van 

szükségünk, amelyek alkalmazása akár balesetet is idézhetnek elő.  

Fel kell hívnunk tanulóink figyelmét:  

 a nem megfelelő magatartásformából származó balesetekre 

 az eszközök helytelen használatából eredő baleseti veszélyekre 

 a kisebbek védelmére 

 a betegek, fogyatékosok segítésére 

 balesetmegelőző rendszabályok betartására  

Minden tanév első napján a gyerekek tűz-és balesetvédelmi oktatásban részesülnek. A 

szaktantárgyaknál (testnevelés, rajz, technika, fizika, kémia) első óra tananyagának a tantárgyra 

vonatkozó specifikus balesetmegelőző ismereteket kell tartalmaznia. 

 

Módszerek az egészségnevelésben 

 Vizsgálódások, mérések (súly, magasság, alvásidő, stb.) 

 Drámapedagógia 

 Kísérletek 

 Önismereti játékok 

 Tanulói kiselőadások 

 Mindennapi mozgás, sportolás 

 Egészséges ételek készítése, fogyasztása 

 Gyógynövények gyűjtése 
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 Növények ültetése, ápolása 

 Elsősegélynyújtás 

 

Összesített iskolai egészségnevelési program 

Személyi higiénés, testápolási programok: 

 A személyi tisztálkodást készséggé fejlesztő programok 

 A fertőző betegségek elkerülését célzó szokásalakítás 

 Fogápolási és száj-higiénés program 

Egészséges öltözködési program: 

 Önálló, helyes öltözködés alakítása 

 Ruhaviselés, ruhaváltás gyakorlata 

Egészséges táplálkozást propagáló programok: 

 Iskolai étkeztetés gyakorlata 

 Élelmiszerek választása 

 Kulturált étkeztetést gyakorló program 

Balesetek megelőzése: 

 Vészhelyzetet felderítő,(megfigyelő) gyakorlat 

 Otthoni balesethelyzetek felderítése 

 Közlekedési szabályok gyakorlása 

 Iskolai balesetek megelőzésének gyakorlása (tornaterem, tantermek, székek, folyosó, mosdó, 

udvar) 

Mozgás programok: 

 Tartásjavítás 

 Mozgásos játékok bővítése 

 Szabadban való tartózkodás mozgásprogramjai 

Káros szenvedélyeket megelőző prevenciós programok: 

 Önismeret 

 Veszélyes anyagok 

 A káros szenvedélyek szervezetre gyakorolt hatásai (alkohol, cigaretta, drog) 

Kapcsolat és együttműködés az egészségvédő szervekkel 

Helyi belső résztvevők: 

 A tantestület minden tagja, az iskola valamennyi dolgozója 

 Az iskola tanulói 

 A szülők 

Ellenőrzés, értékelés az egészségnevelés terén 

A bizalomra épüljön és az elért tudásszint megismerésére irányuljon. 

Az értékelés során a nevelő legyen: 
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• Körültekintő 

• Lényegre irányuló 

• Tárgyilagos 

• Egyértelmű 

Az egészségnevelés eredményének mérése a konkrét helyi célok ellenőrzésével, értékelésével történik. 

Az értékelés típusa: 

Folyamatra vagy eredményre irányul 

Kritérium orientált vagy norma orientált 

Egyénre figyelés vagy csoportra figyelés 

Folyamatos vagy kimeneti pontok (félév, évvége)  

 Az értékelés során a hagyományos osztályozás helyett szövegesen értékeljük tanulóinkat, mert nem az 

ismeretek meglétét vagy hiányát kívánjuk vizsgálni, hanem kinek-kinek a személyes előrehaladását, 

hogy saját lehetőségei felismerésében, átlátásában milyen mértékben történt elmozdulás. 

 

 

2.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési 

elvei 

 

A magatartás értékelésének elvei 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-második évfolyam félévéig 

szöveges értékelés: 

Közösségi fejlődés, magatartása 1-4. évfolyamon, első félév 

Önuralma a játékban: kialakult, még nem megfelelő 

Önuralma a tanulásban: kiváló, jó, még nem megfelelő 

Önbizalma: jó, még nem megfelelő, túlzott 

Segítőkészsége társaival: kiváló, kérésre segít, nem megfelelő 

Segítőkészség a felnőttekkel: kiváló, kérésre segít, nem megfelelő 

Együttműködési készsége: kialakult, nem alakult ki 

Munkához való viszonya: önállóan dolgozik, igyekszik, érdeklődő, segítséggel dolgozik, sok 

segítséggel dolgozik, nincs kitartása, kapkod, türelmetlen, életkorának nem megfelelő, sok egyéni 

(otthoni) figyelmet, segítséget igényel, közömbös 

Figyelme: tartós, pontos, változó, könnyen elterelhető, szétszórt, pontatlan, nehezen irányítható 

Magatartása: példás, jó, változó, rossz 

 Figyelmeztetésre szorul: soha, ritkán, gyakran 

 Közösségi magatartása: segítőkész, tevékeny, érzékeny, szerény, nagyhangú, goromba 

      Nevelőivel szemben: őszinte, figyelmes, engedékeny, felszabadult, gátolt, makacs, nem őszinte 

Tanulóhelye: rendes, változó, rendetlen 

 

Általános minősítés: 

Példás, jó, változó, rossz 
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A tanulók magatartásának értékelésnél és minősítésénél a második évfolyam félévkor nyolcadik 

évfolyam félévkor  és év végén, félévekor a következő minősítéseket használjuk:  

Példás  (5), Jó (4), Változó (3), Rossz (2)   

 

A második évfolyam második félévétől - nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök 

minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az 

osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az 

osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot 

az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

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. 
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d) Rossz (2) az a tanuló, aki: 

- a házirend előírásait sorozatosan megsérti, 

- feladatait egyáltalán nem, vagy ritkán teljesíti, 

- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, 

- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik, 

- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza, 

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt, 

- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása, vagy ennél 

magasabb fokozatú büntetése. 

 

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

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

 

A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első évfolyamon és a második 

évfolyam első félévéig a következő szöveges értékelést alkalmazzuk:  

Iskolai munkája, szorgalma 1-4. első félév 

Figyelme: kitartó, általános, figyelmetlen 

Az utasításokat megérti, követi: mindig, általában, ritkán 

Munkatempója: gyors, megfelelő, gyenge 

Felszerelésének állapota: mindig rendes, általában rendes, rendetlen, hiányos 

Füzetek külalakja: tetszetős, tiszta, rendetlen, változó, maszatos 

Szorgalma: példás, jó, változó, hanyag 

Munkavégzésben: pontos, gyors, önálló, pontatlan, lassú,  

Ellenőrzésben: biztos, bizonytalan 

A tanuláshoz való hozzáállása: elégedett vagyok vele, változó, elégedetlen vagyok vele 

 

Általános minősítés: 

Példás, jó, változó, hanyag 

 

A második évfolyam második félévétől nyolcadik évfolyam évvégéig a példás (5), jó (4), változó (3), 

hanyag (2) érdemjegyeket, illetve osztályzatokat használjuk. 

 

 Az osztályfőnök osztályzattal minősíti és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi: Példás 

(5), Jó (4), Változó (3), Hanyag (2) (Az osztályfőnök a tanuló szorgalmának értékelését havonta is 

elvégzi.  A második évfolyam második félévétől - nyolcadik évfolyam évvégéig a tanuló szorgalmát 

az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az 
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osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot 

az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

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 többletfeladatokat 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. 

 

c) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- képességinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, 

- a tanórákon többnyire aktív, 

- többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként 

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

- taneszközei tiszták, rendezettek. 

 

d) 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. 

 

e) 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, 

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

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 
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A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréshez a felsorolt szempontok 

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

 

Azt a tanulót, aki képességeihez 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. 

 

Magatartás: 1évfolyam -2. évfolyam félév: Általános minősítés: példás, jó, változó, rossz 

Szorgalom: 1-4. évfolyam: Általános minősítés: példás, jó, változó, hanyag 

Tantárgyak általános minősítése 1és 2. évfolyam félév: kiváló, jó, megfelelő, felzárkóztatásra szorul  

 

A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 

Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

közösségi munkát végez, versenyeken vesz részt, hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, 

jutalomban részesül. A jutalmazás formái: 

 

 

 Ideje Adományozza 

Szaktanári dicséret Kiemelkedő tantárgyi 

teljesítményért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

A szaktanár 

Osztályfőnöki dicséret 

(szóbeli, írásbeli) 

Kiemelkedő közösségi 

munkáért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

Az osztályfőnök (a 

szaktanárok, a napközis 

nevelők, a 

diákönkormányzat 

javaslata alapján 

Oklevél, emléknap Kiemelkedő 

tanulmányi 

eredményért, 

kiemelkedő 

osztályközösségnek 

A tanév végén Szaktanárok, 

osztályfőnök, napközis 

nevelő 

Nevelőtestületi dicséret Kiemelkedő 

tanulmányi munka, 

magatartás, szorgalom 

Tanév végén Nevelőtestület 

A tanév kiváló tanulója Országos eredmények, 

tanulmányi, sport, 

Tanév végén  Nevelőtestület 
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kulturális 

Reguly emléklap Kiemelkedő szaktárgyi 

kulturális- és 

sportteljesítményért. 8 

éven keresztül nyújtott 

kimagasló tanulmányi 

eredményért 

Az adott iskolafokozat 

utolsó tanévének 

végén. 

A DÖK 

A nevelőtestület 

Igazgatói dicséret Kimagasló tanulmányi, 

kulturális és 

sporteredményért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá.  

Osztályfőnök és a 

szaktanár javaslata 

alapján 

Jutalomkönyv Kimagasló tanulmányi, 

kulturális és 

sporteredményért 

A tanév végén Szaktanárok vagy 

osztályfőnök, napközis 

nevelő 

 

AZ ISKOLAI FEGYELMI BÜNTETÉSEK FORMÁI 

 

Fegyelmező intézkedések: 

 

            szaktanári figyelmeztetés 

 napközis nevelői figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés 

 

- Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás során, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető:  

A fegyelmi büntetés lehet: 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

- eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától 

- kizárás az iskolából. 

 

Tanköteles tanulóval szemben az „eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától” és a „kizárás az 

„iskolából” csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. 

Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Ha a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül 

nem sikerül új iskolát keresni, a Kormányhivatal hét napon belül másik iskolát jelöl ki a tanuló 

számára. 

Az „áthelyezés másik iskolába” fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a másik 

iskola igazgatójával megállapodik a tanuló átvételéről. 

A „meghatározott kedvezmények, juttatásokcsökkentése, megvonása” fegyelmi büntetés szociális 

kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkozik. 

 

Fegyelmi eljárás szabályai: 

 

- a kötelezettségszegéstől számított három hónapon belül indítható (kivétel, ha büntető –vagy 

szabálysértési eljárás indult és az nem végződött felmentéssel), 
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- fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát és értelmi fejlettségét, az elkövetett 

cselekmény súlyát figyelembe kell venni. 

- A fegyelmi határozatot a nevelőtestület hozza, 

- be kell szerezni az iskolai diákönkormányzat véleményét, 

- a fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, ha kiskorú, szülőjét is értesíteni kell, be kell vonni, 

- ha a tanuló vitatja a terhére rótt kötelezettségszegést, vagy a tényállás tisztázása miatt indokolt, 

fegyelmi tárgyalást kell tartani. 

 

Fegyelmi tárgyalás: 

 

- A fegyelmi tárgyalás lefolytatására legalább háromtagú fegyelmi bizottságot kell létrehozni a 

nevelőtestület tagjaiból.  

A fegyelmi tárgyalás lefolytatására a 20/ 2012. EMMI rendelet 53-62.§ rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Laskod tagintézmény 

A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 

A magatartás értékelésének elvei 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az 1.- 8. évfolyamon a példás (5), jó (4), 

változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat alkalmazzuk.  

 A tanulók magatartását az l. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal 

minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. A 2.-8. évfolyamon a tanuló 

magatartását az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. A magatartás félévi és év 

végi osztályzatát az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönti el. A félévi és az év végi 

osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.  

 

Az iskolában a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

a.) Példás (5) az a tanuló, aki: 

a házirendet betartja, tanórán és 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 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 iskolai közösség 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 

viselkedik fegyelmezetlenül, feladatait nem teljesíti minden esetben: előfordul, hogy társaival, a 

felnőttekkel szemben udvariatlan, durva, a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, 

igazolatlanul mulasztott,szóbeli vagy írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetése van. 

 

d.) Rossz (2) az a tanuló, aki: 

a házirend előírásait sorozatosan megsérti, feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti, 

magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, 

durván viselkedik, viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza, több 

alkalommal igazolatlanul mulaszt, több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki 

megrovása, vagy ennél magasabb fokú büntetése. 

 

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

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



156 

 

 

A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésének az 1.-8. évfolyamon a példás (5), jó (4), 

változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat alkalmazzuk.  

A tanulók szorgalmát az l. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal 

minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. A 2.-8. évfolyamon a tanuló 

szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. A szorgalom félévi és év 

végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. 

Vitás esetben a nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot 

az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

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 tanórán 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, tartósan többnyire aktív, többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy 

versenyeken való részvételt önként nem, vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti, a 

taneszközei tiszták, rendezettek, 

 

c.) Változó (3) az a tanuló, akinek: 

tanulmányi teljesítménye 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 figyelmetlenül, 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 

folyamatosan nem végzi el, felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek, 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 eltéréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges, de nem lehet 

hanyagnál jobb a szorgalma annak a tanulónak, aki valamely tárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 

 

A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 

Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

közösségi munkát végez, versenyeken vesz részt, hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, 

jutalomban részesítjük.  

 

A jutalmazás formái: 

 

S.sz. Formája Ideje  Oka Adományozó 

1. 
Szaktanári dicséret tanév folyamán 

kiemelkedő tantárgyi 
teljesítmény szaktanár 
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2. 
Osztályfőnöki dicséret 
(szóbeli, írásbeli) tanév folyamán 

kiemelkedő 
közösségi munkáért 

osztályfőnök (a 
szaktanárok, a 
napközis nevelő, a 
DÖK javaslata alapján) 

3. 

Oklevél, emléklap tanév végén 

kiemelkedő 
tanulmányi 
eredményéért, 
kiemelkedő 
közösségi munkájáért 

szaktanárok, 
osztályfőnök, napközis 
nevelő 

4. 

Nevelőtestületi dicséret tanév végén 

kiemelkedő 
tanulmányi munka, 
magatartás, 
szorgalom nevelőtestület 

5. 

Tanév kiváló tanulója tanév végén 

országos 
eredmények, 
tanulmányi, sport, 
kulturális területen nevelőtestület 

6. 

Reguly-díj 

Az adott 
iskolafokozat 
utolsó 
tanévének 
végén. 

kiemelkedő 
szaktárgyi, kulturális 
és sport 
teljesítményért, 8 
éven keresztül 
nyújtott kimagasló 
tanulmányi 
eredményért nevelőtestület, DÖK 

7. 

Igazgatói dicséret tanév folyamán 

kimagasló 
tanulmányi és 
kulturális 
tevékenységéért 

osztályfőnök, 
szaktanárok javaslata 
alapján 

8. 

Jutalomkönyv tanév végén 

kimagasló 
tanulmányi, kulturális 
és sport 
eredményéért 

osztályfőnök, 
szaktanárok javaslata 
alapján 

 

Laskod tagintézmény 

* Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, folyamatosan jó 

tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, iskolai, 

illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon, 

bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. 

 

Az iskolai jutalmazás formái:  

 

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

 szaktanári dicséret 

 napközis nevelői dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 
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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. 

A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni.  

 

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. A végzős 

tanulók közül a nyolc év alatt a legkiválóbb munkát végző diák emlékplakett jutalomban részesül. 

 

d) Az iskolai szintű versenyek első helyezettjei oklevelet kapnak.  

 

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

szereplő tanulók év végén igazgatói dicséretben részesülnek, a verseny színvonalától függően 

oklevelet és könyvjutalmat kapnak.  

 

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

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.  

 

A Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Platánfa Általános Iskolájában a félévkor és év 

végén végzett tanulmányi munka értékelése során az adott tanulmányi időszakban a nevelőtestület 

határozata alapján valamennyi tantárgyból kapott 50 db jeles osztályzatért osztályfőnöki dicsérettel, 

100 db jeles osztályzatért igazgatói dicséretben részesíthető a tanuló motiválás céljából. 

 

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

  

 Fegyelmező intézkedések: 

  

 szaktanári figyelmeztetés 

 napközis nevelői figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés 

 osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés  

 igazgatói intés 

 igazgatói megrovás 

 tantestületi figyelmeztetés 

 tantestületi intés 

 tantestületi megrovás 

  

      Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás során, írásbeli   

      határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető:  

 A fegyelmi büntetés lehet: 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

- eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától 

- kizárás az iskolából. 

  

 Tanköteles tanulóval szemben az „eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától” és a 

„kizárás az „iskolából” csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. 
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 Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Ha a szülő kezdeményezésére tizenöt 

napon belül nem sikerül új iskolát keresni, a Kormányhivatal hét napon belül  másik iskolát jelöl ki  a  

 tanuló számára. 

 Az „áthelyezés másik iskolába” fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója 

a másik iskola igazgatójával megállapodik a tanuló átvételéről. 

 A „meghatározott kedvezmények,juttatások csökkentése,megvonása” fegyelmi büntetés 

szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkozik. 

  

 Fegyelmi eljárás szabályai: 

  

- a kötelezettségszegéstől számított három hónapon belül indítható (kivétel,ha büntető –vagy 

szabálysértési eljárás indult és az nem végződött felmentéssel), 

- fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát és értelmi fejlettségét, az elkövetett 

cselekmény súlyát figyelembe kell venni. 

- a fegyelmi határozatot a nevelőtestület hozza, 

- be kell szerezni az iskolai diákönkormányzat véleményét, 

- a fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, ha kiskorú, szülőjét is értesíteni kell, be kell vonni, 

- ha a tanuló vitatja a terhére rótt kötelezettségszegést, vagy a tényállás tisztázása miatt indokolt, 

fegyelmi tárgyalást kell tartani. 

  

 Fegyelmi tárgyalás: 

- A fegyelmi tárgyalás lefolytatására legalább háromtagú fegyelmi bizottságot kell létrehozni a 

nevelőtestület tagjaiból.  

A fegyelmi tárgyalás lefolytatására a 20/ 2012. EMMI rendelet 53-61.§ rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

2.15. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

 

A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok 

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben 

foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai 

foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem 

zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 

A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási 

intézményt.  

Ha a pedagógus megítélése szerint a tanuló beteg, gondoskodik a többi tanulótól való elkülönítéséről, 

és iskola a lehető legrövidebb időn belül értesíti a tanuló szüleit. 

Orvosnak kell igazolnia azt, hogy a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási 

intézményt, részt vehet a foglalkozásokon. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt 

bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.  

Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell.  

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: 

a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben 

meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének 

eleget tenni. 

Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  

Az iskolaköteles a szülőt értesíteni: 
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a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, valamit akkor is, 

ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri.  

Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.  

Ha az iskola értesítése ellenére a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti 

szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója – 

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal 

összhangban a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti.  

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul intézkedési 

tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót 

veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség 

teljesítésével kapcsolatos, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a 

mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, és ismételten tájékoztatja a 

gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében.  

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola 

igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a 

kormányhivatalt. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához 

szükséges mulasztás mértéke tanköteles tanuló esetén harminc óra. 

Közlekedési nevelés 

Felgyorsult életünk és a közlekedési kultúra romlásának köszönhetően egyre gyakrabban hall-hatunk 

közlekedési balesetekről. A közlekedési szabályok ismerete és az egyén viselkedési kultúrája az alapja 

a biztonságos közlekedésnek. A helyes és biztonságos közlekedés szabályainak elsajátíttatása az 

életbiztonságunkat növeli. Kicsi gyermekkortól a családok alakíthatják ki leg-inkább az erre való 

igényt, de az iskolának is komoly a felelőssége ebben. 

 

Az iskolában a közlekedési nevelés két alapvető színtere: 

Elméleti oktatás 

 Alsó tagozaton a környezet órák tananyagában jelenik meg. 

 Felső tagozaton a technika tanterv tananyagának része a közlekedési szabályok 

megerősítése. 

 

Gyakorlati alkalmazás 

 Iskolán kívüli programok, kirándulások alkalmával tudatosítjuk és alkalmazzuk a helyes 

közlekedés szabályait. 

Társadalmi bűnmegelőzés, áldozattá válás elkerülése 

 
A téma az osztályfőnöki órákon kerülhet feldolgozásra. Cél, hogy tanulóink megismerjék és 

megtanulják elkerülni azokat a helyzeteket, amelyben károsultakká, áldozatokká válhatnak (aktív 

állampolgárságra, demokráciára nevelés, felkészülés a felnőtt lét szerepeire). 

 

Legfontosabb nevelési feladataink, amelyet mindennapi nevelő munkánk során végeznünk kell: 
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 Erkölcsi nevelés erősítése  

 Alapvető törvényi ismeretek nyújtása 

 Alapvető állampolgári jogok ismertetése 

 

Ez a téma nem kötődik konkrét tantárgyhoz, a mindennapi eseményekhez alkalmazkodva, a társadalmi 

és iskolai történéseket felhasználva kell diákjaink szemléletét alakítanunk. 

Erőszakmentes konfliktuskezelő technikák elsajátítása 

A konfliktus életünk része. A konfliktusok során kialakuló viták szükséges részei mindennapjainknak. 

Diákjainkban a mindennapi együttlét során ki kell alakítanunk a konfliktusok kezelésének 

erőszakmentes technikáit. 

Legfontosabb feladatunk, hogy gyermekeinket is megtanítsuk a vitás helyzetek kezelésére.  

Konfliktuskezelési technikák gyakorlati alkalmazásának színterei: 

 A tanórai technikák (páros munka, csoportos és együttműködő, kooperatív tanítási 

technikák) alkalmazásával kell a gyermekeket hozzászoktatni a társas viszony, az abból 

adódó konfliktusok helyes megoldására. 

 Drámaórák, ahol szituációs játékok keretében gyakoroltatható a konfliktuskezelés. 

 Osztályfőnöki órákon, az osztályban kialakuló konfliktusok megbeszélése, vitakultúra 

elsajátítása. 

 Szünetekben, szabadidőben kialakuló konfliktusok esetén az ügyeletes pedagógus feladata a 

problémamegoldás segítése. 

 Magatartási, beilleszkedési gondokkal küzdő gyermekeinknél kiemelten foglalkoznak ezzel 

a témával fejlesztő pedagógusaink. 

 

 

Baktalórántháza, 2014. augusztus 29. 

 

 

 

A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 

 

 

 

 

 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület elfogadta és jóváhagyásra javasolja. 

 

 

 

 

Baktalórántháza, 2016. április 15. 
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                           A pedagógiai programot jóváhagyta: 

 

        Igazgató 

 

 

1.sz.melléklet 

 

Tanulmányok alatti vizsga szabályzata 

 

A tanulmányok alatti vizsga szabályai: 

Tanulmányok alatti vizsgát, független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási 

intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll.  

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság előtti 

vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó az jogszabályban 

meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben lehetőség 

van rá , a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust van, aki jogosult az adott tantárgy 

tanítására. 

A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – vizsgabizottságának elnökét és tagjait az 

igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza 

meg. 

 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel: 

- a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért,  

- meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére,  

- teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket,  

- szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását, 

- vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

- átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat,  

- a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait, 

- a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

 A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja.  

 A kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete 

szerint taníthatja. 

  Az igazgató felel: 

- a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. 

- dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet a 

helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 
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- írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

- ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

- minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, pontosan 

meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

 A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

• Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus úgy 

köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. 

• A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 

• Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni.  

• A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni.  

• A feladatlap előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek 

kell biztosítania. 

• Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 

segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 

• A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon 

feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését.  

• Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

• A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

tantárgyanként hatvan perc.Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az 

emiatt kiesett idővel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani.  

A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani.  

A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – harmadik vizsgaként is 

megszervezhető. 

Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 

feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és 

visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát.  

A vizsgáztató pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola 

igazgatójának, aki az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság 

elkövetésével kapcsolatos bejelentést.  

Az iskola igazgatója a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a 

vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, 

adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A 

jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá.  

A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat az üres 

és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztató 

pedagógusoktól.  

A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont feltüntetésével – lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli. 

Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a vizsgázó 

által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a 

vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 
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Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg 

nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a feladatlapra, és 

értesíti az iskola igazgatóját. 

Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két másik – a 

vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú bizottság a cselekmény 

súlyosságát mérlegeli, és 

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 

érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 

b) az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy 

c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy eredménytelennek 

nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó teljesítményét. 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni. 

Szóbeli vizsga: 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely 

időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – amennyiben 

szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli 

vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a szóbeli 

feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad 

előadásban kell elmondania.  

Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A tételben 

szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 

A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni vagy 

a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget 

kaphat. 

A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha 

meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló 

feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát 

vétett.  

A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a 

rendelkezésre álló idő eltelt. 

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem 

éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli 

minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell 

felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani. 

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább tizenöt 

perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt értékelést a 

vizsgajegyzőkönyvre. 

Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 

vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha 
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szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az elért 

eredményt megsemmisítheti.  

A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 

A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az írásbeli 

vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 

 

Sajátos nevelési igényű tanuló: 

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

bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc 

perccel meg kell növelni, 

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

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

használja, 

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a 

szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

- Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, 

vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát.  

- A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó 

kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 

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

szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján: 

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a 

szóbeli vizsgát írásban teheti le, 

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 

- ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen vagy a 

szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt 

kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell kifejtenie.  

A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. 

A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely alatt 

a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 
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KIEGÉSZÍTÉS 

 

 

Ökoiskola a fenntartható fejlődésért 

Laskod 

       „Fák, csillagok, állatok és kövek 

szeressétek a gyermekeimet.” 

                    (Szabó Lőrinc) 

 

Intézményünk Laskod község egyetlen iskolája. Alaptevékenysége a 6-14 éves gyerekek 

alapfokú oktatása, nevelése. Alapítása a XIX. század végére tehető. Működése során sok 

szervezeti átalakuláson ment át, hol önálló, hol tagiskolaként létezett. Jelenleg is a 

Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola tagiskolája. Tanulói létszámunk 79 fő. 

Iskolaépületünk csodálatos természeti környezetben helyezkedik el. A 23 éves épületszárnyat 

összekapcsolta az akkori fenntartó, az önkormányzat az Okolicsányi család kúriájának 

épületrészével. Mindezt tette úgy, hogy megőrizte a természet adta kincseket, többek között 

legnagyobb büszkeségünket a több mint 100 éves platánfánkat, amely egész egészséges 

messzire tündöklő zöld lombozatával vonzza a környezetében játszó, tevékenykedő tanulók 

tekintetét. Mi, intézményi dolgozók is nem véletlenül törekedtünk arra, hogy a sok 

átszervezés során az iskola nevében valamiképp benne szerepeljen a platánfa, hisz ez már 

jelzi közösségünk szellemiségét, arculatát. A hozzánk látogató idegenek nemegyszer nevezték 

iskolánkat ékszerdoboznak. Tehetik ezt azért, mert adott a természetes szép környezet a maga 

élővilágával, illetve az épület állagát illetően is lehetőségünkhöz mérten a fenntarthatóság 

jegyében igyekszünk megküzdeni az idő vasfogával. Tanulóinkhoz falusi gyerekek lévén 

közel áll a természet, az állatok szeretete, védelme. Erre alapozva szeretnénk 

továbbfejleszteni diákjainkban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti, 

társadalmi és emberi környezettel való harmónikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek. 

Célunk a demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet iránti 

felelősségre, a mindennapi megtartásra. A jelen és jövő környezeti problémáit magáénak kell, 

hogy érezze mindenki. Fontosnak tartjuk felhívni a fiatalok és szüleik figyelmét a mikro- és 

makro környezet veszélyeztetettségére és védelmére, a veszélyforrások kiküszöbölésének 

lehetőségére. Hisszük és valljuk, hogy az ember a természet része, és csak akkor van esélye a 

boldogulásra, ha kész együttműködni környezetével, és nem uralkodni akar felette. 
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Munkatársaimmal pedagógiai munkánk során Szabó Lőrinc szavait érezzük hitvallásunknak: 

"Fák, csillagok, állatok és kövek szeressétek a gyermekeimet." 

 

Iskolánk Pedagógiai Programjában fogalmaztuk meg a fenntarthatóságra és környezeti 

nevelésre történő céljainkat. A tanulók az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használják. Sikerült elérnünk, hogy 

maguk a diákok is a véletlenül felkapcsolva hagyott világító testeket figyelmeztetés nélkül, 

önként lekapcsolják. Csak a legszükségesebb esetben használják. 

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

környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék 

meghatározóvá. Ez valósult meg nálunk a szelektív hulladékgyűjtés, parkosítás és a 

munkatervben megjelölt tevékenységeink során, melyet ebben a tanévben is folytatni 

kívánunk. További céljaink: A környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 

gyakorlására nevelés. A tanulók megismerjék a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 

amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő. Kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb 

környezetük értékeinek, sokszínűségének meg-őrzésébe, gyarapításába. 

 

A Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Platánfa Általános Iskolájának 

környezetnevelési programjára épülő Öko program 

 

 Ökoiskolai programunkkal a környezettudatos magatartás és a fenntartható fejlődés 

alapelveinek megismerését és gyakorlatban történő alkalmazását kívánjuk megvalósítani. A 

programban részt vesz iskolánk valamennyi tanulója és dolgozója.  

A környezettudatos magatartás és fenntarthatóság megvalósításának eszközei, módszerei 

 „Tegyük szebbé környezetünket!” az iskolaépület környékén lévő természetes 

növényzet változatos, a telepített növényzetet rendszeresen és szakszerűen 

gondozzuk. Fokozott figyelmet fordítunk a madárvédelemre, komposztálásra. 

 minden tanév munkatervében az ökoiskola arculatához kapcsolódó környezet-és 

természetvédő programokat tervezünk 

 az iskola vezetője, pedagógusok, alkalmazottak, tanulók és a szülők bevonásával 

minden évben elkészíti öko munkatervét 

 intézményünk belső-és külső kommunikációs csatornái /honlap, faliújságok / tükrözik 

az ökoiskolai célokat 
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 a pedagógiai munka a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait messzemenően 

figyelembe veszi, sokféle pedagógiai módszert vesz igénybe az öko szemlélet 

kialakításának érdekében  

 együttműködünk más, hasonló szemléletű iskolákkal, kiemelt feladat a 

partnerkeresés, partnerkapcsolat kialakítása 

 a szabadtéri programok szervezésének fontos szempontja az egészséges életvitel. 

 mindennapi működésünkben kiemelt figyelmet fordítunk a takarékos 

energiafogyasztásra, a környezetbarát termékek használatára, az ésszerű anyag-és 

hulladékgazdálkodásra. 

 az iskola arculata határozottan képviseli a fenntarthatóság, a környezettel 

harmonikus/környezetbarát, egészséges/ életvitel pedagógiai értékeit 

 az iskola valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, 

az egészséges életvitel tekintetében 

A megvalósításhoz szükséges készségek, kompetenciák: 

 ökológiai szemlélet, gondolkodásmód 

 problémaérzékenység 

 kreativitás 

 problémamegoldó gondolkodás 

 együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia 

A megvalósítás programjai: 

1. „Tegyük szebbé környezetünket” program 

 Iskola kertjének, parkjának gondozása, megújítása 

 virágos iskoláért mozgalom; új növények telepítése, tanösvény kialakítása 

 komposztálandó hulladék összegyűjtése és komposztálása 

 madáretetők, madárodúk kihelyezése, téli madáretetés, a madarak gondozása 

az osztályok feladata, felelőssége 

 iskola esztétikai környezetének ápolása, dísznövények gondozása 

 öko faliújság készítése 

 platánfa hónapja 

 parkosítás, facsemeték ültetése 

 

2. Hulladékgyűjtési program 

 

 szelektív hulladékgyűjtés 

 papírgyűjtés évente kétszer 

 használt elem gyűjtése kihelyezett gyűjtőedénybe 

 vasgyűjtés 
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3. Szabadidős programok 

 

 jeles napokhoz, környezetvédelmi világnapokhoz kapcsolódó programok: 

állatok világnapja, föld napja, madarak és fák napja 

 fenntarthatóság, környezettudatosság témahete 

 túrák, kirándulások szervezése, természetjárás, szűkebb környezetünk 

természetvédelmi értékeinek meglátogatása 

 környezetvédelmi vetélkedők, akadályversenyek szervezése 

 ismeretterjesztő előadások 

 

4. Egészségprogram 

 

 egészségnapok, témahetek szervezése 

 sportnapok, diákolimpiák 

 kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerűsítő programok 

 prevenciós előadások az egészség megőrzése érdekében 

 

5. „Energia” program 

 

 az energiahasználat felügyeletét ellenőrző „őrjárat” az iskola egész területén: 

vízcsapok, világítás, szellőztetés – ablakbezárás, diákok figyelmeztetése, 

időközönkénti helyzetértékelés 

 energia -, víz – és papírfogyasztás minimalizálása, csapok elzárása 

 a fénymásoló papír fogyasztás csökkentése, a kétoldalas papírhasználat 

ösztönzése 
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Melléklet: Pedagógiai program kiegészítése 

 

Szempontrendszer és indoklás 

 

Hivatkozva a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról jogszabály 32/A. §. (2) 

rendelkezéseire hivatkozással a nem pedagógus végzettségű nevelő oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 3%-os 

illetményemelés mértékére vonatkozó döntést a következő szempontrendszer 

alkalmazásával hajtottam végre. 

- Adott munkakörben dolgozó alkalmazott intézménynél eltöltött 

közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje 

- Anyagi, tárgyi, szellemi felelősség mértéke az adott munkakörben 

- Elvégzett munka eredményessége  

- Előző évben végzett munka minőségének, idejének (pl.: gyes, gyed 

időszak, hosszantartó távollét) figyelembe vétele  

- Adott feladatellátási helyen, ha csak egy közalkalmazott van fent 

meghatározott munkakörben (pl.: tagintézmények esetében) nem 

alkalmazunk differenciálást  

 

 

Elfogadva:Baktalórántháza, 2017. január 9.  

 

          Pinte Lászlóné  

                  intézményvezető 
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