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1. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ  NEVELŐ-OKTATÓ 
MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, 

CÉLJAI, ESZKÖZEI ELJÁRÁSAI  

 

„A nevelés lényege… a helyes vezetés, amely a gyermek lelkét játszva vezeti el 
annak szeretetéhez, amiben a jövendő embernek tökéletesnek, az illető 

foglalkozás kiváló mesterének kell lennie.” /Platón/ 

Hitvallásunk 

Iskolánk hitvallását az oktatást-nevelést szabályozó jogszabályok, 
kiemelten a NAT alapelveire építve fogalmazzuk meg. Oktatásunk – 
nevelésünk a magyar kulturális és pedagógiai örökség gyökereiből 
táplálkozik, annak hagyományaira épül. Szemléletünk meghatározásával 
kiegészítjük a gyermekek, tanulók családban megvalósuló nevelését, 
erősítjük a hazához és a nemzet történelméhez való kötődést, a generációk 
közötti kapcsolatot, a közös kulturális gyökereket, az anyanyelv használatát. 
Így rögzítjük azt a minden magyar emberben közös tudást, amely 
megalapozza a nemzeti identitást. Gyermekeinket az általános iskola 
befejezéséig olyan harmonikus, a nemzethez kötődő, hagyományokat 
tisztelő, színes, sokoldalú egyéniségekké alakítjuk, akik számára fontos 
érték a tudás, az ismeretek elsajátításának képessége, akik alkalmazkodni 
tudnak a gyorsan változó világhoz, a mindennapi elvárásokhoz.  

Megadjuk az alapot ahhoz, hogy tanulóink önmagukat, társadalmi és 
természeti környezetüket, s azok kölcsönhatásait jól ismerő és értő 
személyiségekké váljanak.  

Valljuk, hogy a gyermeknek szüksége és joga van az egyéni bánásmódra, a 
lehetőségeit és szükségleteit kibontakoztató, segítő iskolára, függetlenül 
attól, hogy a rá jellemző tudás és fejlettségi szint, fejlődési tempó 
alakításában a biológiai és társadalmi tényezőknek milyen mértékű a 
szerepe. Felkészültségünkkel, elhivatottságunkkal segítünk abban, hogy 
mindenki képességeinek optimumát nyújtva a megfelelő középiskolát 
találja meg, ahol tovább gazdagíthatja személyiségét.  
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Ennek érdekében megteremtjük és megtartjuk a neveléshez, az oktatáshoz, 
az alkotómunkához nélkülözhetetlen nyugodt, demokratikus, diákközpontú 
iskolai légkört. 

A mi iskolánk értékei, alapelvei  

 Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő- és oktatómunka 
áll, amely biztosítja tanulóink tovább haladását a szülők elvárásainak 
és a tanulók képességeinek megfelelően. 

 Az egységes műveltségbeli alapok megszerzésének elősegítése.  

 Biztos alapkészségek kialakítása, az élethosszig tartó tanulás 
megalapozása. 

 Élményszerű tanulással, kreativitást ösztönző feladatokkal, 
problémamegoldással, izgalmas tevékenységekkel, kirándulásokkal a 
kulcskompetenciák fejlesztése. 

 A teljesítmény-centrikusság és a személyiség fejlesztés összhangjára 
törekedve, valamint a fokozatosság elvének megtartása mellett 
tehetséggondozás és felzárkóztatás. 

 A haza, a nemzeti hagyományok, a szülőföld, a szűkebb környezet 
szeretete. Az iskola fejleszti a tanulókban a magyarságtudatot, 
képviseli az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt. 
Erősíti az Európához tartozás tudatát. 

 Gyermekközpontúság, a gyermeki jogok érvényesítése és gyakorlása.  

 A felelősségtudat, a kitartás, az önállóság kialakítása a gyermekekben, 
a reális önértékelés megalapozása.  

 Mintákat és gyakorlóterepet ad a magatartási normák, szabályok 
elsajátításához, a társas közösségekben való részvétel és 
együttműködés tanulásához, problémamegoldáshoz, 
konfliktuskezeléshez. 

 Nyitottság az iskola külső partnerei felé.  

 A jó kommunikációs készség.  

 Sokoldalú, harmonikus, testileg-lelkileg ép személyiségek nevelése.  
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 Az iskola légköre biztosítson jó közérzetet gyermeknek, szülőknek, 
pedagógusoknak egyaránt. Érvényesüljön a partnerközpontú 
szemlélet. 

 Az iskola vállalja a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, enyhe értelmi fogyatékos 
tanulók integrált nevelését, oktatását.  

Értékeink 

 Az iskola értékközvetítő:  

erkölcsben,  
magatartásformákban,  
viselkedésben,  
felnőtté válásban,  
demokráciában,  
kultúrában. 
 

 Az emberi együttélés és kapcsolattartás értékei:  

egymás megbecsülése,  
a személyiség belső értékei iránti fogékonyság,  
az önértékek felismerése,  
az érdekérvényesítés, a kölcsönösség, a másság természetesként 
való elfogadása, 
a közösség ügyei iránt való érdeklődés és feladatvállalás,  
a szabad véleménynyilvánítás,  
az önállóság.  
 

 A tanulás és a munka világához kapcsolódó értékek:  

tevékenységmotiváció;  
a megismerés és az alkotó tevékenység iránti igény;  
a feladatért vállalt egyéni és közös felelősség;  
a feladat és a munka megosztása;  
együttműködés, megbízhatóság, kitartás a feladatok teljesítésében;  
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tapasztalatok az erőfeszítés, a teljesítmény, a sikeresség 
összefüggéseiről;  
a vállalkozó kedv, a sikerek és a kudarcok elviselése;  
az újrakezdés képessége;  
a tervszerűség, gazdaságosság, igényesség a tevékenységek 
megvalósításában;  
önellenőrzés.  
 

 Az értékőrző magatartás jellemzői:  

nyitottság, érdeklődés a saját és más népek kultúrája iránt,  
hagyományőrzés,  
a természeti, a társadalmi és a technikai környezet értékeinek és 
veszélyeztetettségének felismerése és tudatos védelme. 
 

Az értékekben olyan gyermek képe él, aki:  

 Ismeri, tiszteli, ápolja az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 
nemzeti kultúránkat, a környezet, az iskola hagyományait.  

 Sokoldalú, érdeklődő, nyitott.  

 Reális énképpel rendelkezik.  

 Képességeinek optimumát nyújtja – képes önállóan ismeretet 
szerezni. A napi következetes tanulás mellett tudatosan figyelmet 
fordítanak az adott időszakban kitűzhető eredmények elérésére, 
tervezett megvalósítására. 

 Jó kommunikációs készséggel bír, anyanyelvén és egy idegen nyelven.  

 Ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés elfogadott 
formáit és módszereit.  

 Testi-lelki harmóniára törekszik: egészségesen él, edzett, ápolt; képes 
szeretetet adni és kapni; képes a művészetek befogadására, egyéni 
adottságainak megfelelően annak művelésére.  

Természetesen ezeket a tulajdonságokat nem lehet minden tanulóban 
kialakítani, de törekedni kell az ideális állapot felé. A nevelők munkája arra 
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irányul, hogy 8. osztály végére minél több diák rendelkezzen a fenti 
személyiségjegyekkel. 

 

Célok, feladatok 

Célunk mindezek figyelembevételével: 

A magas szintű ének- zenei műveltség kialakítása, a zene 
személyiségformáló jótékony hatásának kiaknázása. Speciális törekvés az 
informatikai eszközök megismertetése, kezelésük tanítása, alkalmazási 
körének megismertetése, tanítása. Programozási ismeretek nyújtása. 

Részképesség zavarral küszködő gyermekek tovább haladási esélyeinek 
növelése.  

Alapfeladatunk: 

Az alsó tagozat (1-4. évfolyama) tekintendő az első önálló képzési 
szakasznak. Első két évében kiemelt figyelmet fordítunk az ebben az 
életkorban különösen jelentős egyéni különbségek kezelésre. A 3-4. 
évfolyamon erőteljesebbé válnak - a negyedik évfolyam végére már 
meghatározóan - az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott 
tanítási-tanulási folyamatok. A motiválás és a tanulásszervezés a fejlesztési 
feladatok elvárásaira összpontosít.  

A felső tagozat (5-8. évfolyama) a tanulmányok második önálló képzési 
szakasza. Funkciója elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 
eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és 
tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A 7-8. évfolyam alapvető 
feladata - a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is 
összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, azaz 
megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk 
növelése.  

 

A testület további, speciális céljai 

 Az általános műveltség megalapozása, megszilárdítása, ezen túl 
magas színvonalú műveltség nyújtása. 
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 Tudásvágyat ébreszteni. 

 Megbízhatóságra, pontosságra, érzelemgazdagságra nevelni; főleg a 
zenén és a vizuális kultúrán keresztül. 

 Tolerálni embertársaink másságát (Integrációs nevelés). 

 Művészeti nevelés más területeinek kiaknázása a harmonikus 
személyiség formálásában. 

 Pályaválasztás magas fokú segítése annak érdekében, hogy minden 
gyermek képességeinek megfelelő intézményben tudjon 
továbbtanulni. 

 Testi és lelki harmónia megteremtésének segítése az egészséges 
életmód és az edzett fizikai állapot kialakításával. 

 A nevelő-oktató folyamat során a gyermek testi épségének megóvása, 
erkölcsi védelme, személyiségének fejlesztése, az ismeretek 
tárgyilagos, többoldalú közvetítése. 

 Toleráns, differenciált, fejlesztő értékelés, elsősorban az önmagához 
mért fejlődés értékelése. 

 A célok megvalósulását támogató tanulásszervezési eljárások.  

A kitűzött célokat elsősorban a tanítás-tanulás folyamán a helyi tanterv 
megvalósításával és a tanórán kívüli tevékenységekkel fogjuk elérni.  

Ebből adódó feladataink: 

 Az iskolánkban tanuló gyermekeket érdeklődésüknek, 
képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészíteni 
középiskolai, szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre. 

 Megtanítani a 6-14 éves korosztályt az alapkészségekre, nyitottá 
tenni őket a folyton változó világra, az önálló ismeretszerzésre a 
könyvtárhasználat és az internet segítségével; egy idegen nyelv 
alapszintű elsajátíttatása. 

 Alsó tagozaton ének-zene oktatása emelt óraszámban. 
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 Felső tagozatban tagozatos ének- zeneoktatás. 

 Digitális kultúra emelt óraszámban történő oktatása. 

 Részképesség hiánnyal küszködő gyermekek beintegrálása átlagos 
képességű gyermekek körébe. 

Eszközök, eljárások a feladatok végrehajtásához 

 Iskolánkban a képzési kínálatot az iskola tanulóinak, szülőinek 
igényei alapján alakítottuk ki. E szerint emelt óraszámú ének-
zeneoktatás, informatikaoktatás, valamint magas színvonalú 
sporttevékenységek jelentik az alapkínálatot. Szervezeti 
egységekként osztályok, illetve napközi és tanulószobai csoportok 
működnek. 

 Következetes tanári magatartással és követelményrendszerrel 
dolgozunk tanítványaink nevelése és formálása érdekében.  

 Folyamatos és kitartó munkára, tanulásra ösztönözzük diákjainkat. 

 Rendszeres értékeléssel és osztályozással adunk visszajelzéseket 
tanulmányaikról, az eredményekről az értékelés megszületését 
követően azonnal tájékoztatjuk a tanulót és a szülőt. 

 Minden diákot egyéniségként kezelünk, és megkeressük 
fejlesztésének, nevelésének optimális lehetőségét. 

 Osztályfőnöki munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk minden 
tanítványunkkal és családjával való folyamatos kapcsolattartásra, 
nevelési folyamatuk irányítására.  

 Fontosnak tartjuk annak a tanári gondolatvilágnak a fejlesztését, 
amely minden tanítványában tehetséget lát, megindítja őt 
tehetségének felismerése és kiteljesítése irányába megtalálva az 
ehhez szükséges kapcsolódási pontokat, pedagógusokat, 
szervezeteket és lehetőségeket. 

 Alkalmazott didaktikai eljárások a differenciálás, a tanulás tanítása, 
kooperatív tanulási módszerek kialakítása, projektoktatás. 



 

Mátyás Király Általános Iskola Pedagógiai Programja - 13 - 

 

 Alkalmazott tanulásszervezési stratégiák:  

o konstruktív tanulás 

o direkt tanulásszervezés 

o interaktív tanulás 

o tapasztalati tanulás 

o önálló tanulás 

o indirekt tanulásszervezés 

 A lehető legmodernebb szoftvereket és hardvereket használjuk. 
Ösztönözzük gyermekeinket a tudásuk megszerzése érdekében IKT 
eszközök használatára, megtanítjuk azok kritikus, etikus 
használatára. 

 Jól felkészült, naprakész tudású pedagógusokkal valósítjuk meg 
céljainkat. 
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2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL 
KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 

„Szoktasd magad hozzá, hogy minden emberi cselekedet láttán, ha lehetséges 
tedd föl magadnak a kérdést: vajon mi célból teszi ezt? De önmagadon kezd, 

és először önmagad vizsgáld meg!” (Marcus Aurelius) 

 

A szülők megváltozott életmódja, a mindkét szülőre nehezedő kereső 
foglalkozás kényszere, a sok egyszülős család miatt egyre nagyobb 
elvárások fogalmazódnak meg az iskolákkal szemben. A gyerekeket érő 
külső hatások, tömegkommunikációs közvetítések, kortárs-csoport 
befolyások a tárgyi értékek preferálását táplálják a humanisztikus 
értékekkel szemben. A családi szocializációs hiányosságokat pótlandó, az 
iskolának, mint másodlagos szocializációs színtérnek a 
személyiségformálásban betöltendő feladatköre is alapvető változáson 
ment át az utóbbi évtizedekben. Igazodva a gyermeki gondolkodás 
fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz, a pedagógus figyelembe veszi, 
hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján 
szerzett tapasztalatokhoz. Az 5-6. évfolyamokon ezért az integratív-képi 
gondolkodásra, majd 7-8. évfolyamon az elvont fogalmi és elemző 
gondolkodásra alapozunk. Az iskola megerősíti a humánus 
magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva 
elősegíti a személyiség fejlődését, érését, a felelős állampolgári 
magatartásmegalapozását. Az esélyteremtés érdekében támogatja az 
egyéni képességek, a tehetség kibontakozását, tervezetten segíti a tanulási 
nehézségekkel küzdő, a sajátos nevelési igényű tanulókat. Kiemelten 
törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek, 
szokásostól eltérő ütemű fejlődéséből adódnak. 

Szocializációs célok: 

 Realitásérzék, racionalitás képességének kialakítása. 

 A csoporton belüli magatartási normák alkalmazása. 
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Az osztályfőnöki órákon és a diák-önkormányzati megbeszéléseken 
valósíthatjuk meg a feladatokat elsősorban, de jelen van a téma valamennyi 
tanórán, iskolán kívüli közös programokon valamilyen szinten. 

Érzelmi nevelés színterei a művészeti órák, kiemelten az ének-zene óra, 
kórus, vizuális kultúra, irodalom, történelem óra. 

Küzdőszellem akaraterő fejlesztése: testnevelés órákon, iskolai, kerületi 
sportversenyeken, tanulmányi versenyeken, és a mindennapi 
felkészülésben, szabadidős tevékenységekben. 

Kommunikációs kultúra fejlesztése: a vitakészség kialakítása érdekében 
lehetőség van az iskolai újságban önálló cikkek írására (ha van szülői anyagi 
támogatás a háttérben az újság kiadására), vitacikkek indítására. 
Megtanítjuk arra, hogy véleményét mindig elmondhatja, s ehhez, milyen 
kulturált módszereket használhat. 

Konfliktuskezelési képessége szituációs játékok, valamint konkrét 
problémák megoldása, elemzése során alakulhat ki. Ennek színterei: 
osztályfőnöki órák, kirándulások, táborok, szabadidős tevékenységek. 

A pedagógusok a felső tagozaton személyiségfejlesztő programokat 
dolgoztak ki. A személyiségfejlesztés három témakör körül koncentrálódik: 
önismeret, tanulási nehézségek, konfliktuskezelés. 

 

A személyiségfejlesztés legnyilvánvalóbb terepe a közösség, ahol a 
következő fejlesztési területek emelkednek ki: kooperatív attitűd 
fejlesztése, kompetenciák tiszteletben tartása, mások nézőpontjának 
mérlegelése, konstruktív vita megtanulása, mások jobb megértése. A 
csoport együttessége és szervezettsége révén alakítja, gazdagítja a 
személyiséget, hozzájárul egyéni képességek kibontakozásához. Az emberi 
viselkedés beállítódása, érték- és ideálrendszere a kiscsoport közegében 
formálódik. 

Az iskolában pszichológus vezetésével alkalmazható, valamennyi felső 
tagozatos gyermeket érintő program lehet – nem tanórák terhére - a 
személyiségfejlesztő vagy önismereti csoport, mely irányulhat a 
kommunikációs képesség, az empátiás képesség alakítására, a frusztrációs 
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tolerancia növelésére. Célozhatja a szociális vagy a kognitív 
problémamegoldás, a kreativitás fejlesztését.  

A kapott támpontoknak megfelelően lehet tovább haladni a személyiség és 
közösség építésében (osztályfőnöki órák témái, oktatási-nevelési 
módszerek választása stb.). 

A személyiségfejlesztéshez módunk nyílt iskolai pszichológust alkalmazni.  

Az iskolapszichológus a nevelési intézményben folyó pedagógiai munka 
hatékonyságát a pszichológia eszközeivel segíti elő. A széles értelemben 
vett nevelési helyzet pszichológiai elemzésével és az alakításban való 
részvétellel járul hozzá a szocializációs rendszerek sikeresebb 
működéséhez, a gyerekek iskolai és társadalmi beilleszkedésének 
elősegítéséhez. 

Az iskolákban a pszichológiai munka alapfunkciója az elsődleges prevenció. 
Ez nemcsak a problémák megelőzését, hanem az optimális fejlődés 
pszichológiai összetevőinek biztosítását is jelenti. Az iskolában dolgozó 
pszichológus feladata annak elősegítése, hogy a gyerekek jobban 
alkalmazkodjanak az iskolai élethez és az iskolai élet jobban szolgálja a 
gyerekek érdekeit. Támogatást nyújt abban, hogy a pedagógusok jobban 
megértsék növendékeiket, szülők gyermekeiket, és a gyerekek jobban 
megismerjék önmagukat. 

Sajátos nevelési igényű tanulók személyiségfejlesztése kiemelt feladat. Az ő 
esetükben nagy figyelmet kell fordítanunk a beilleszkedésükre, 
elfogadásukra. 
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3. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 
PEDAGÓGIAI FELADATOK  

“Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi.”  
(kínai mondás) 

Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

Az egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási formája a korszerű 
egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. 
Ennek területei: 

 az egészséges táplálkozás,  

 az aktív szabadidő eltöltése,  

 egészséges testtartás, a mindennapos testmozgás,  

 a személyi higiéné,  

 a lelki egyensúly megteremtése,  

 személyes krízishelyzetek felismerése, kezelési stratégiák ismerete, 

 betegségek ismerete, a gyógyulás folyamata, valamint a gyógyulást 
segítő magatartás kialakítása, 

 káros szenvedélyektől mentes életmóddal a szenvedélybetegségek 
elkerülése, 

 természethez való pozitív viszony kialakítása, az egészséges 
környezet jelentőségének megismerése, 

 a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a 
családtervezési módszerek,  

 az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az 
egészségkárosító magatartásformák elkerülése,  

 a járványügyi és élelmiszer biztonság megvalósítása. 
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Az egészségnevelés színterei iskolánkban: 

 Tanórai foglalkozások: környezetismeret-, egészségtan-, biológia-, 
kémia-, fizika-, testnevelés-, technika és osztályfőnöki óra. 

 Tanórán kívüli foglalkozások: napközis foglalkozások, délutáni 
szabadidős foglalkozások (sportkör, játék, szakkör,) versenyek, diák 
önkormányzati ülések. 

 Iskolán kívüli programok: osztálykirándulás, nyári tábor, zenei tábor, 
sportversenyek, kulturális programok. 

 Szülői értekezletek 

 Iskolai étkezés 

 

Az egészségnevelés módjai: 

 Elméleti előadás: pedagógus, vagy meghívott előadó (iskolaorvos, 
védőnő, pszichológus, bűnmegelőzési szakember, vagy egyéb 
szakirányú végzettséggel rendelkező szakember) segítségével 

 Kérdőív – elemzés - kiértékelés 

 Csoportfoglalkozások, esetelemzések 

 Pozitív kortárshatások kiaknázása 

 Témaorientált szülői értekezletek, a szülők gondolkodásának helyes 
irányba formálása 

 Rendszeres testmozgás, aktív szabadidős programok, melyekbe a 
szülőket is bevonjuk 

 Egészséges iskolai környezet kialakítása: 

˗ Osztálytermek megfelelő szellőztetése 

˗ Megfelelő megvilágítás 

˗ Bútorok testmagassághoz történő igazítása 
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˗ Számítógéppark megfelelő elhelyezése 

˗ Ülésrend kialakításakor egyéni adottságok figyelembevétele, 
rendszeres változtatása az „egyirányú” igénybevétel 
megszüntetésére 

˗ Iskolatáska súlyának könnyítése azáltal, hogy mindig csak a 
szükséges eszközöket hozatjuk el 

˗ Tiszta, kulturált, esztétikus iskolaépület és udvar megteremtése 

 Pedagógusok példamutatása 

 Pedagógusok odafigyelése: 

˗ Tájékozódás a tanulók tanulást is befolyásoló egészségi 
állapotáról 

˗ Helyes testtartásra felhívni a gyerekek figyelmét 

˗ Megfelelő uzsonnát, tízórait hoz-e a gyermek, ezt, illetve az 
ebédjét megeszi-e? 

  

A segítő kapcsolatok: 

 - Szülők (család) 

A szülők megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív 
részvételükkel tudják támogatni az iskola egészségfejlesztési 
programját. 

 - Szülői közösség 

Az iskolai egészségfejlesztő program kialakításába be kell vonni a 
szülőket és szükséges megnyerni támogatásukat.  

 - Iskolaorvos, háziorvos, védőnő 

Az iskola egészségügyi ellátásáról szóló jogszabály előírja, hogy 
minden iskolának legyen kijelölt orvosa, védőnője, valamint a 
tanulók fogászati ellátását (szűrés és ellátás) végző kijelölt 
fogorvosa, akik a jogszabályban foglalt feladatokat látják el.  
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 - Iskolapszichológus 

A pszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segít a 
tanulóknak. 

Szükség esetén szakemberhez irányítja őket.  

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása  

A mindennapok során számos alkalommal találkozunk potenciális 
veszélyforrással, mely akár súlyosan károsíthatja egészségünket. Nem 
csupán a sérüléssel járó balesetek tartoznak ide, hanem a szervezetünkben 
hirtelen kialakuló változások, melyek gyors lefolyásukkal jelentenek 
fokozott veszélyt az emberre. Súlyos állapotú beteg esetében rendkívül 
lényeges az ellátást megkezdők gyorsasága és hatékonysága. Késlekedés 
esetén csökken a beteg túlélési esélye, illetve nő a maradandó 
egészségkárosodás valószínűsége. Megoldhatatlan azonban, hogy ilyen 
esetben a szaksegítség azonnal a helyszínen legyen, így az első észlelő 
szerepe kulcsfontosságú.  

Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, melyet hirtelen egészségkárosodás 
esetén annak elhárítása, vagy a további állapotromlás megakadályozása 
érdekében végez az észlelő személy. Legfontosabb szerepe, hogy helyes 
alkalmazásával lehetővé válik az időveszteség minimálisra csökkentése, 
mely a maradandó egészségkárosodás nélküli túlélés alapvető feltétele.  

A felnőtt személyek elsősegélynyújtó motiváltsága magas, de tudásszintje 
alacsony, teljesítőképessége esetleges, továbbképzésre való hajlandóságuk 
alacsony. Az elsősegélynyújtás gyermekkorban történő oktatása a későbbi 
elfogadható tudás alapja lehet. 

Hajlandóság kialakításának egyik eszköze lehet gyermekkorban megkezdett 
oktatás.  

Célkitűzés: már gyermekkorban a vészhelyzetbe került emberek 
megsegítését és a számukra nyújtott elsősegélyt magától értetődővé tenni, 
általános elsősegélynyújtási ismeretek átadása. 
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Az elsősegélynyújtás szerepe a betegség/sérülés kimenetelét tekintve 
kulcsfontosságú. Ennek javítására gyermekkorban elkezdett 
elsősegélynyújtással foglalkozó programok alkalmasak és hatásosak 
lehetnek.  

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül 
(osztályfőnöki, biológia és testnevelés óra) és délutáni napközis 
foglalkozásokon valósul meg. 

 

Elsősegélynyújtási alapismeretek tananyagegységei 

A tananyag összeállításban az életkori sajátosságokat, élethelyzeteket 
vettük figyelembe. 

Az ismeretanyagok folyamatosan bővülnek évfolyamonként. (Koncentrikus 
tananyag bővülés.) 

 

 Ismeretanyag 

1. évfolyam Kisebb háztartási sérülések, balesetek megelőzése, 
ellátása (kisebb vágás kötözése). Nyári balesetek 
megelőzése (napszúrás, leégés, csúszda, vízbeugrás). A 
baleset telefonon történő bejelentésének gyakorlása. 

2. évfolyam Kisebb háztartási sérülések, balesetek megelőzése, 
ellátása (kisebb vágás kötözése). Szúrás, égés ellátása. Az 
orrvérzés ellátása. 

3. évfolyam Baleset megelőzés, teendők baleset esetén. 

4. évfolyam Lázcsillapítás esetén teendők (vizes borogatás, ülő fürdő). 
Kullancscsípés esetén teendők. Téli balesetek megelőzése 
(szánkózás, korcsolyázás). 

5. évfolyam Agyrázkódás gyanúja esetén teendők. Sérülések ellátása 
(harapott seb, horzsolás). Ételmérgezés megelőzése. Téli 
balesetek megelőzése (kihűlés). 

6. évfolyam Végtagbaleset: ficam, rándulás, törés ellátása. 
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7. évfolyam Vérzések ellátása: nyomókötés. Eszméletlen sérült 
ellátása, stabil oldalfekvés. A szem sérülései. Nyári 
fürdőzés természetes vizekben. 

8. évfolyam Elektromos baleset esetén teendők, mérgezések: 
gyógyszer, vegyszer, CO. Teendők közúti baleset 
helyszínén. Újraélesztés. Alkoholfogyasztás, drog 
következményei. 
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4. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 
PEDAGÓGIAI FELADATOK  

„Az ember nem sokra megy egyedül az életben. Egyedül minden nehezebb, ha 
egyedül van az ember, csak annyit tehet, amire egymaga képes, de mások 

támogatásával sokra viheti. A közösség hatalmat ad, csak legyen olyan 
közösség, amelyik elfogad és támogat.” 

(Clara Sánchez) 
 

 

A közösség olyan emberi együttélés, amelyet a közös érdek, közös cél, közös 
értékrend és közös tudat tart össze. Fontos az együttes élmény ereje, a 
közös szokások révén kialakult elvárások lesznek a szabályzók.  

Az iskolai nevelés legfőbb célja a tanuló minél szélesebb körben történő 
fejlesztése, felkészítése az életre. A gyermek fejlődése azonban szorosan 
összefügg és nem választható el a közösségtől, a közösségi neveléstől. 

A közösségfejlesztés célja, hogy segítse az egyén fejlődését, képességeinek 
kibontakozását úgy, hogy azok egyéni lehetőségeinek maximumára 
jussanak el. 

A közösségi nevelés területei: 

 Család 

A legalapvetőbb közösség a család, ahova a tanuló tartozik. A 
család meghatározza, formálja, befolyásolja a gyermek fejlődését, 
másokhoz való viszonyát. Alapvető szociális kötődéseket, 
formákat alakít ki, amelyeket az iskolába kerülve lehet és kell is 
fejleszteni, formálni, alakítani.  

 Iskola 

A közösségfejlesztés hozzájárul diákjaink egyéni képességének, 
tehetségének kibontakoztatásához, tanulási és továbbtanulási 
esélyének növeléséhez. A gyermekeknek azonban nem magukra 
hagyott egyéniségként, hanem a közösség aktív és alkotó 
részeiként kell kiteljesedniük általános iskolai éveik alatt.   

http://www.citatum.hu/szerzo/Clara_Sanchez
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 Iskolán kívüli közösségek 

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok 

A legfontosabb cél valódi osztályközösség formálása, amely képes a közös 
cél érdekében közös értékrend elfogadására, és az iskola szervezett 
keretein belül ennek megfelelően viselkedni, munkálkodni.  

Az alábbi feladatok megvalósítására törekszünk: 

 a tanulás támogatása (kölcsönös segítségnyújtással, közösségi 
ellenőrzéssel) 

 közvetlen tapasztalatszerzés segítése 

 a tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése 

 a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő évfolyamon az 
erre való építés 

 olyan nevelőközösség kialakítása, mely egységes nevelői eljárásaival 
és összehangolt követeléseivel az egyes osztályokat vezeti 

 a különböző változatos munkaformákkal (pl. differenciált 
csoportmunka) az egymásért való felelősségérzés erősítése. 

Ezen feladatok megvalósításában nagy szerepe van az osztályközösségnek. 
Az osztályközösség szokásokkal, szemléletmóddal rendelkező tanulók 
közössége, ahol az életszemléletet kell formálni és továbbfejleszteni. Ebben 
nagy szerepet játszik a közösség, mivel a kortársak hatnak legerősebben 
egymásra. A tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, 
ezért nagyon meghatározó annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók 
egymás között kialakuló kapcsolatrendszerére, viselkedési formáira. 

 

Az osztályközösség feladata: 

 valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása, 

 az egyéni értékek felismerése, 
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 egymás tiszteletben tartása, 

 egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési 
problémákban, 

 a tolerancia és az empátiagyakorlása 

 társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában, 

 mások gondjainak, nehézségeinek felismerése. 

 a közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása 

A közösség irányításában, alakításában meghatározó az osztályfőnök 
szerepe. Különösen fontos a szerepe a problémák felismerésében és azok 
keresésében. Fontos, hogy a család és az iskola azonos alapelveket valljon a 
nevelésben, s a szülő támogassa gyermekét, együttműködjön az iskolával.  
Az osztályfőnök ismerje fel a tanuló problémáit, érzékelje az esetleges 
deviáns eseteket, és találja meg a problémák megoldásához a helyes utat, 
vagy azokat a személyeket, akik a probléma megoldásában a segítségére 
lehetnek. 

Tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai 

A közösen átélt kirándulások, napközis szabadfoglalkozások, közös 
programok érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés kiváló területei. A 
kötetlen együttlétek biztosítják egymás jobb megismerését, a sikeresen 
végzett munka örömének közös átélését, az egészséges versenyszellem, és 
az együttműködési készség kialakulását. 

Az együttes szereplések lehetőséget nyújtanak a közösséggel szembeni 
felelősség átélésére. 

Feladatok: 

 nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és 
ellenőrzésére 

 ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, 
amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatokhoz 
elengedhetetlenek 
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 a sokoldalú és változatos foglalkozások járuljanak hozzá a közösségi 
magatartás erősítéséhez 

 a séták, kirándulások mélyítsék el a természet iránti tiszteletet és a 
környezet iránti felelősségérzést 

 törekedjenek az iskola és környezetük értékeinek megőrzésére és 
gyarapítására 

 fejleszteni kell a gyerekek empatikus készségét beteg, sérült és 
fogyatékos embertársaik iránt. 

Részvétel a „Határtalanul” pályázati programban  

Az elmúlt években államilag támogatott lehetőség nyílt a „Határtalanul” 
pályázati program révén arra, hogy a hetedik osztályos tanulók négy, vagy 
ötnapos kirándulás alkalmával határon túli, magyarlakta területeket 
ismerjenek meg. A határon túli magyar iskolákkal, tanulókkal való 
kapcsolatot nagyon fontosnak tartjuk tanulóink hazához való tartozásának 
fejlesztése, valamint a határon túl élő honfitársaink életkörülményeinek, 
magyar nyelven történő tanulási lehetőségeiknek megismerése 
szempontjából. Arra törekszünk, hogy a „Határtalanul” program 
lehetőségeivel élve utazó tanulóink és pedagógusaink minden utazás során 
találkozzanak határon túli oktatási intézmények, gyermekotthonok lakóival, 
ismerjék meg az ottani lehetőségeket és körülményeket.  

A program utazási részének elindulása előtt előkészítő osztályfőnöki órák 
és szakórák segítségével biztosítjuk az utazás megfelelő mértékű szellemi 
és érzelmi hasznosításához szükséges ismereteket. A hazaérkezést 
követően értékelik a tapasztalatokat. Az utazásokról minden alkalommal 
fényképeket, filmeket tartalmazó írásos és digitális beszámolót készítünk, 
amelyet honlapunkon és a helyi médiában megjelentetünk.  

 Az ezzel kapcsolatos nevelési feladataink a következők:  

 Az érintett szülői és tanulói kör személyes tájékoztatása.  

 Előkészítő órák tartása az érintett osztályokban az alábbi témákban:  

˗ Magyarország határai  

˗ Magyarország történelme  



 

Mátyás Király Általános Iskola Pedagógiai Programja - 27 - 

 

˗ A pályázattal érintett körút útvonalai  

˗ Magyarország természeti, kulturális kincsei 

˗ „Nagy magyarok” megismerése 

 A hazaérkezést követően a Nemzeti Összetartozás Napjához 
kapcsolódóan témanap megtartása az 1-8. évfolyamok számára, 
melynek témája a magyarságtudat, a határon túli magyarokkal 
történő kapcsolattartás, segítő magatartás fontossága.  

 A honlapunkon megjelentetjük a „Határtalanul” pályázatban történő 
részvételünket, a „Határtalanul” logójával.  

 A programról részletes, dokumentált, képekkel alátámasztott 
részletes beszámolót készítünk.  

 A megvalósítást követően sajtómegjelenést biztosítunk a tanulmányi 
kirándulás tapasztalatairól.  

A „Határtalanul” program keretében minden lehetséges alkalommal jól 
előkészített pályázatot nyújtunk be tanítványaink határon túli utazásának 
állami támogatása érdekében. 

A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

A diákönkormányzatok a tanulók önirányító, önszervező közösségei, 
melynek keretében a tanulók pedagógusirányítóval együtt, saját 
fejlettségüknek megfelelő szinten önállóan intézik saját ügyeiket. A 
diákönkormányzat megalakítása nem kötelező, tagsági viszonya önkéntes, 
célirányos tevékenységéhez szervezettségre van szüksége. Demokratikus 
úton választja tisztségviselőit, hozza létre szerveit, amelyek a közösség 
megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására, határozathozatalára. 

Feladatok: 

 Olyan közös érdekeken alapuló közös, konkrét célok kijelölése, 
amelyek nem sértik az egyéni érdekeket, azokkal összhangban 
vannak. 
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 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 is. 

 A közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, 
fejlesztése. 

 A közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek 
megszervezése. 

 Olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját 
közösségének sikereire, értékeli más közösségektől megkülönböztető 
tulajdonságait. 

 Önkéntes munka szervezése, bekapcsolódás mások (hivatalosan, 
ellenőrzötten működő szervezetek, testületek, egyesületek, 
önkormányzatok stb.) által szervezett önkéntes munkába. 

A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

 jó kapcsolatok kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel és a 
tevékenységet segítő szakemberekkel, 

 a csoporton belüli kapcsolatok erősítése, 

 a csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, 
az önfegyelem fejlesztése, a társak és az együttműködés elfogadása,
  

 a tevékenységformák kialakításában törekedni kell arra, hogy a 
résztvevők adottságára építve érdeklődésük ne alkalmanként, 
véletlenszerűen érvényesüljön, hanem tartós aktivitásra ösztönözzön. 

Valamennyi tevékenységi forma hozzájárul: 

 az egyén közösségi magatartásának kialakításához 
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 véleményalkotó képességeinek fejlődéséhez 

 a másság elfogadásához 

 az együttérző magatartás kialakításához 

 a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

Az iskolai hagyományok a diákság mindennapi életének sarokkövei, 
melyek révén intézményünk tényleges diákpolgárává válnak, és így alakul 
ki kötődésük az iskolához. A hagyományok ápolása, tisztelete, újabb 
eseményekkel való gyarapítása egyrészt iskolánk hírnevét gyarapítja, 
másrészt azt bizonyítja, hogy diákjaink igénylik ezen események 
megrendezését, esetleges átalakítását, bővítését. 

Az iskolánkban folyó közösségfejlesztés konkrét eszközei, formái: 

 Alsó tagozaton a felelősi rendszer kiépítése 

 Tanulmányi séták  

 Osztálykirándulások 

 Környezetvédelmi és karitatív akciók 

 Osztályprogramok (pl. színház-, múzeum-, kiállítás látogatás) 

 Osztályfőnöki órák (konfliktusok kezelése) 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

 Iskolai sportkör 

 Szakkörök 

 Tanulmányi versenyek 

 Külső előadók által tartott előadások 

 Diák-önkormányzat 

 Ünnepélyes tanévnyitó (leendő elsősök méltó fogadása) 

 Ünnepélyek, megemlékezések 

˗ Október 6. 
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˗ Október 23. 

˗ Március 15. 

˗ Nemzeti Összetartozás Napja 

 Békaavató (ötödikesek avatása) 

 Mikulás 

 Adventi vásár 

 Karácsonyi koncert 

 Osztálykarácsonyok 

 Farsang 

 Kézműves foglalkozások szüretkor, karácsonykor és húsvétkor 

 Mátyás-nap 

 Iskolahívogató program februártól a leendő elsősöknek 

 Bemutatóórák szülőknek, óvodai csoportoknak 

 Osztályok közötti versenyek: akadályverseny, karitatív gyűjtés, 
papírgyűjtés stb. 

 Húsvéti vásár 

 Iskolai táborok:  

˗ Zenei tábor szeptemberben 

˗ Sport tábor szeptemberben 

˗ Nyári tábor  

˗ „Határtalanul” pályázati támogatással megvalósított 
kirándulások  

 Kitüntetések, jutalmak: 

˗ Mátyás-díj 

˗ Corvinus-díj 
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˗ Kolozsvári-díj 

˗ Arany Holló-díj 

 Ballagás 

 Ünnepélyes tanévzáró 
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5. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI 
FELADATAI 

"A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a 
pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa." 

(Karácsony Sándor) 
 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri 
leírásuk tartalmazza.  

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatai  

 a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a kerettantervben 
előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési 
igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak 
figyelembevételével,  

 a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-
oktatás módszereit megválassza, 

 a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény 
pedagógiai programjának megalkotásában, elfogadásában és 
értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak 
szerint érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a 
követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, erről a 
gyermekek és szülők tájékoztatása 

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

 különbözeti, osztályozó és pótvizsgák vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek 
összeállítása és értékelése, 
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 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 törvényi előírásoknak megfelelő mennyiségben továbbképzések 
teljesítése 

 a tanulók felügyelete hajnali ügyeleten, 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 pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi 
pedagógiai és adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse. 
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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: napló vezetése, 
ellenőrzése, októberi, 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 gyermekvédelmi 
feladatokra, kapcsolatot tart az iskola gyermekvédelmi 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.  
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 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a 
közös feladatok megoldását.  

 Órát látogat az osztályban. 

 Szükség esetén családot látogat. 
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6. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL 
KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

„Nemétől függetlenül minden gyerek a tehetségek sokaságával születik. Az 
embereknek sok csodálatos dologhoz van tehetségük, de ritkán élünk annyi 

ideig, hogy mindet kibontakoztassuk.”  
(Marlo Morgan) 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

A tehetség, képesség kibontakoztató tevékenység nevelő-, oktató munkánk 
kiemelkedő feladata. Már óvodás korban elkezdődik ez a munka, s az iskola 
épít az itt szerzett alapokra, tapasztalatokra. 

A tehetséggondozás első fázisa a tehetségek, tehetségesnek ígérkező 
gyerekek időben történő felismerése. Fontos, hogy iskolánkban olyan 
pedagógusok dolgozzanak, akik időben észreveszik a tehetséges tanulókat 
és mindent megtegyenek azért, hogy a jó képességük, tehetségük tovább 
fejlődhessen. 

Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és osztályfőnök feladata, 
hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően 
gondoskodhassunk fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és 
tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb együttműködést 
tételezi fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó 
intézményekkel és szakemberekkel. 

A tehetséges tanulót átlag feletti képességeiről, feladat-elkötelezettségéről, 
kreativitásáról lehet felismerni. Ezek az életkor előrehaladásával egyre 
differenciáltabban jelentkeznek. A tehetséget nem mindig könnyű 
felismerni, ugyanis ezek a gyerekek nem mindig jó tanulók, nem mindig 
koruknak megfelelően érettek, sőt lassan- kibontakozóak is lehetnek. 

A tehetségkutatás, a tehetséggondozás céljai az optimális fejlődés segítése 
érdekében: 

 a korai felismerés, 

 a tehetségek számbavétele, 

http://www.citatum.hu/szerzo/Marlo_Morgan
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 a tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítő diákok 
számára a fejlesztés színtereinek meghatározása. 

Kiemelt tehetségterületek: 

 - szellemi képességek, intellektuális teljesítmények területén 

 - a kreativitás és az alkotókészségek területén 

 - a művészetekben (ábrázoló- és zeneművészet) 

 - szociális területen (közösségi, vezetői kvalitások) 

 - testi, fizikai képességek területén (sport, tánc stb.) 

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban: 

 Differenciált tanórai munka, az egyéni képességekhez igazodó tanórai 
tanulás megszervezése 

 Informatika és ének-zene tantárgy emelt óraszámú oktatása 

 Csoportbontás 

 Tehetséggondozó szakkörök, iskolai sportkörök 

 Felkészítés versenyekre 

 Felkészítés pályázatokon való részvételre 

 Felkészítés középiskolai tanulmányokra, előkészítő foglalkozások 
szervezése 

 Felkészítés kulturális bemutatókra, művészeti szemlékre 

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

 Az iskolában rendelkezésre álló tanulási források használata 
(számítógépes, multimédiás tanuló programok). 

 Személyre szabott feladatok 

 Szabadidős programok 
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 Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő 
formáinak megkeresése 

 Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik 
megfelelő fejlesztésükről. 

Az így szerzett tapasztalatok, eredmények segítik a diákok önértékelésének 
fejlődését, s további ösztönző erőt jelent a későbbi erőpróbákra való 
felkészülésben. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő 
program 

 

Az esélyegyenlőség érvényesülését szolgáló tevékenységünk alapvető célja, 
hogy biztosítsuk az intézményen belül a szegregáció mentesség és az 
egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az intézményi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célunk 
az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása – az SNI, 
a BTM, illetve a hátrányos helyzetű (és HHH) gyermekek – hátrányok 
kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása.  

Prevenció 

 A tanulók szűrése, felmérés, vizsgálat kezdeményezése, 
szakvélemények elemzése. 

 A gyermekek problémáinak korai felismerése, diagnosztizálása. 

 Az 1. osztályos tanulók DIFER mérése a tanév I. félévében, szükség 
esetén vizsgálat kezdeményezése. 

 Tanév eleji felmérések alkalmával osztály szintű/tantárgyi 
felzárkóztató programok készítése a tanmenetekben. 

 Folyamatos együttműködés a Nevelési Tanácsadóval, szakszolgálattal 

 Különleges gondozásba vétel esetén kompetens szakemberek 
segítségével együttműködve a fejlesztés tervezése és végzése 
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Felzárkóztatás 

A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet 
kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak 
feltárását, a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelését, a 
tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások és a tanórai differenciált 
foglalkoztatás megtervezését, szervezését és kivitelezését. 

Eszközei: 

A tanulási kudarc gyakori oka a „tanulni tudás” hiánya vagy hiányos volta. A 
tanulás tanítása osztályfőnöki órákon, szakórákon, napközis csoportban, 
illetve tanulószobán történik. A nem megfelelő vagy nem célszerű formában 
tanuló diákokkal és szüleikkel konzultál az osztályfőnök vagy az érintett 
szaktanár. Célunk speciális tanulási módszerek, technikák megismertetése a 
tanulókkal. A sikeres együttműködés érdekében minden körülmények 
között felhívjuk a szülő figyelmét a problémára. Nagyon fontosnak tartjuk a 
szülők bevonását a helyes módszerek elsajátítása, az otthoni foglalkozás, 
tanulás érdekében. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának másik formája a 
korrepetálás. Célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 
követelményekhez való felzárkóztatás. Ezeket a foglalkozásokat az igazgató 
által megbízott pedagógus tartja, vagy – a pedagógusok munkaköri 
kötelezettségeként – tanórán kívüli tevékenységi formában is végezhető.  

 

A tanulási esélyegyenlőség biztosításának elvei  

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára 
megfelelő oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez iskolánknak (a 
fenntartóval, a családdal, 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;  

 a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető 
feltétele a tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő 
pedagógiai módszerek alkalmazása;  
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 a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő 
teljesítményeinek, tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a 
tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e tevékenység támogatása 
az iskolán kívül;  

 adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;  

 egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, 
ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazása. 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő 
pedagógiai tevékenység  

Tanítványaink döntő többsége a jól szocializált társadalmi rétegek 
gyermekeiből származik, de azért találkozunk beilleszkedési és magatartási 
nehézségeket felmutató diákokkal. Ugyanakkor látjuk azt, hogy az elmúlt 
években ezeknek a diákoknak a számaránya a mi iskolánkban is jelentős 
módon emelkedik, e változás a társadalomban végbemenő 
deszocializációs folyamatok egyenes következménye.  

Minden pedagógusnak tisztában kell lennie azzal, hogy a beilleszkedési és 
magatartási nehézségek megjelenése biztos jele annak, hogy ezek a 
tanítványaink valamiféle szociális problémával, családi bizonytalansággal, 
életviteli nehézséggel küzdenek, és ezek az események nyomják rá 
bélyegüket mindennapi viselkedésükre. A magatartási és beilleszkedési 
nehézségekkel küzdő diákok nem tudatosan akarnak nehézségeket okozni 
maguknak, szüleiknek és tanáraiknak, hanem családi és szociális 
körülményeik, ebből gyakorta következő szülői elhanyagolásuk vezet 
azokhoz a személyiségükben bekövetkező változásokhoz, amelyek a 
jelenségeket előidézik.  

Ezért a beilleszkedési és magatartási nehézségeket mutató tanítványokhoz 
sohasem haraggal, hanem inkább figyelemmel kell fordulni. Biztosítanunk 
kell számukra a kapaszkodót, hogy családi, szociális problémákban, esetleg 
már a személyiség nem megfelelő fejlettségében, a családi és 
létbizonytalanságban rejlő gondok megoldási útján megindulhassanak. 
Ehhez az iskola minden pedagógusának érzékeny odafigyelésére, előítélet-
mentes pedagógusi személyiségére van szükség, mindenekelőtt azonban az 
osztályfőnökök kötelessége a problémákkal küzdő személyiség felismerése, 
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az osztályban tanító pedagógusok diszkrét informálása. Nem mellőzhető a 
felismert esetekben a problémák négyszemközti megbeszélése, az 
elvárások és a pedagógusi tanácsok világos megfogalmazása. Feltétlenül 
igénybe vesszük ezekben az esetekben a pedagógiai munkánkat segítő 
iskolapszichológus és iskolai védőnő szakmai segítségét, valamint – szükség 
esetén – a gyermekvédelmi felelős tanár szakmai támogatását. Azokban az 
esetekben, ahol tanítványunk szociális létbizonytalanságban van, külső 
segítséget kell kérnünk. 

A zavarok megjelenési formái: 

 átfogó zavarokat vagy autisztikus tüneteket mutató gyermekek 

 pszichés fejlődés egyéb zavarai miatt gátolt gyermekek 
(hiperaktivitás, lelassult vagy kóros pszichés fejlődésmenet, 
deviancia) 

 részfunkció kiesésekkel küzdő tanulók (dyslexia, dysgraphia, 
figyelemzavar, megkésett beszéd) 

 fiziológiai okok (mozgássérülés, alultápláltság, érzékszervi 
károsodások, fejlődési elmaradás) 

 egyéb egészségügyi veszélyeztetettség (tartós betegségek) 

 szociokulturális problémák, környezeti okok 

Ezek a problémák súlyos magatartási, beilleszkedési nehézségekkel járnak 
az iskolai életben, és gyakran szoros összefüggésben vannak a társuló 
tanulási rendellenességekkel. 

A két probléma kapcsolódási formái: 

 Magatartási zavaron alapuló tanulási sikertelenség 

 Tanulási zavar során kialakult másodlagos neurotizálódás, 
viselkedés-problémák (bizarr viselkedés, motivációs zavarok, 
együttműködési problémák, öntörvényűség, normakontroll hiánya, 
irányítás elhárítása, veszélyérzet hiánya) 

Kompenzációs pedagógiai tevékenységünket mindezek figyelembe-
vételével kell tervezni és lehetőség szerint végrehajtani.  
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Konkrét feladatok: 

 A zavarok hátterében lévő okok korai és helyes felismerése, 
képességprofil és probléma diagnózis felállítása (folyamatos 
megfigyelés, szakemberekkel, szülőkkel való kapcsolattartás); 
esetleges családi okok feltárása – szociális helyzetfelmérés, 
környezettanulmány; 

 Az eredmények elemzésén alapuló egyéni kompenzációs stratégia 
kialakítása, egyeztetése az érintett környezettel (szülők, korcsoport, 
pedagógusok); az érintett pedagógusok bevonása a nevelési 
problémák megoldásába; 

 A tanulóval való egyéni bánásmód, beszélgetések, személyre szabott, 
nevelő szándékú feladatok adása, csoportmunka, csoportjátékok, a 
szabadidő hasznos eltöltésére irányuló szervezés; 

 Kölcsönös bizalom kialakítása, tapintatos probléma-megközelítés, 
személyiségjogok tiszteletben tartása; 

 Kortárs csoport bevonása, baráti társaság figyelemmel kísérése; 

 Káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése (szakemberek 
bevonása); 

 A nevelő testület konzultációja a devianciákról, rehabilitációs 
tevékenységről; 

 A bevonható szakemberekkel, háttérintézményekkel való folyamatos 
együttműködés a terápia megvalósításában 

A probléma jellegétől függően a szakmai megsegítés színterei az alábbiak 
lehetnek: 

 Osztályfőnöki feldolgozás egyéni és közösségi problémaelemzéssel 
osztálykereten belül; 

 Differenciált tanórai és foglalkozási bánásmód (egyéniesített 
feladatok, szakkörök, rehabilitációs foglalkoztatás) szintén közösségi 
kereteken belül; 
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 Az egy osztályban tanítók együttműködése az iskolavezetéssel, 
szülőkkel, pszichológussal, gyógypedagógussal (összehangolt munka, 
rendszeres esetmegbeszélés) 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának 
elvei  

 

Intézményünk az alapító okirat szerint „a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált 
nevelése-oktatása mellett – Pedagógiai Programjában meghatározott 
módon – ellátja a sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos) 
tanulók nevelését-oktatását is.”  

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges 
gondozás keretében, állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy 
igényjogosultságát megállapították  

A megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és 
súlyos rendellenességgel küzd 

A megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességgel küzd 

 

Az értelmi fogyatékos tanulók 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos 
tanulók akadályozottsága, 
személyiségfejlődési zavara, az 
idegrendszer különféle eredetű, 
öröklött, vagy korai életkorban 
szerzett sérülésével és/vagy 
funkciózavarával függ össze. Az 
enyhe értelmi fogyatékosság 
(mentális sérülés) diagnosztizálása 

 

A részképesség zavar tüneteit 
mutató tanuló egyéni fejlesztése, 
külön oktatása intenzív terápiás 
céllal szervezett átmeneti formának 
tekinthető, melyet csak súlyos 
állapotok esetén célszerű 
alkalmazni, és amelynek célja, hogy 
a tanuló minél előbb visszakerüljön 
az őt integrálni képes környezetbe. 

 

Diszlexia 
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elsősorban orvosi, gyógypedagógiai 
és pszichológiai feladat. Az SNI 
tanulók számára a megfelelő 
habilitációs és rehabilitációs, 
valamint fejlesztő foglalkozásokat 
képzett szakemberek tartják 
(logopédus, gyógypedagógus, 
gyógytornász, fejlesztőpedagógus), 
valamint szükség esetén 
pszichológus. A fejlesztés egyénre 
szabott a szakértői véleményben 
foglaltaknak megfelelően, amelyhez 
egyéni fejlesztési tervet készítenek 
tanulónként a feljegyzésben 
szereplő szakemberek. 

 

 

 

 

 

A tanulási zavarok fogalomkörébe 
tartozó, intelligencia szinttől 
független olvasási és helyesírási 
gyengeség. Hátterében a központi 
idegrendszer sérülései, organikus 
eltérései, érési késése, működési 
zavara, örökletesség, lelki és 
környezeti okok különböző 
összefonódásai találhatók meg, 
valamelyik dominanciájával. 

 

Diszgráfia esetén az 
írómozgásokban, azok 
kivitelezésében jellemző a rossz 
kéztartás, az íróeszköz helytelen 
fogása, görcsösség. Más 
tananyagokban való 
előrehaladáshoz viszonyítva nagyon 
lassú az írás megtanulásának 
folyamata. 

A diszkalkulia különböző számtani 
műveletek, matematikai jelek, 
kifejezések szabályok megértésének, 
a számjegy, számkép 
felismerésének, egyeztetésének, 
grafikus ábrázolásának, a számok 
sorrendiségének, számneveket 
szimbolizáló vizuális alakzatok 
azonosításának nehézsége, más 
iskolai teljesítmények (pl.: olvasás, 
írás, idegen nyelvtanulás) jó 
színvonala mellett. 

A hiperkinetikus zavarok, már az első öt évben kialakuló tünet együttes, 
melyet jellemez a tevékenységek csapongása, a figyelmetlenség, a 
nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori megszegése, 
megfontolatlanság, többszöri konfrontálódás a társakkal. Gyakori a 
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kognitív működések zavara, illetve a nyelvi és motoros képességek 
fejlődésének késése. Másodlagos szövődménye az aszociális viselkedés és 
csökkent önértékelés. A kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a 
figyelemzavar megléte esetén az érintett tanuló rövidebb ideig tud a 
feladathelyzetben megmaradni, az általánosnál sokkal több cselekvéses 
tanulási helyzetet igényel. Azok a tanulók, akik súlyos figyelemzavaruk 
vagy fejletlen önirányítás, gyenge önértékelési képesség miatt nem tudnak 
a tanulási szituációba beilleszkedni, állandó személyes kontrollra, 
megerősítésre szorulnak. 
 
Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, 
a figyelemzavar, indokolt a korszerű, rugalmas szervezeti keretek és 
módszerek előtérbe helyezése. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, 
tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók nevelése-
oktatása során a kerettantervben leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, 
de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő 
képességek módosulhatnak. 
Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, érési lelassulásának jelei a 
tanulási, magatartási zavar tüneteit mutató tanulóknál az alábbiak: 

- általában érzékenyebbek a meteorológiai változásokra,  
- fáradékonyabbak az átlagnál, nehezen tűrik a zajokat, nehezen viselik 

el a várakozási feszültséget, 
- gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre, 
- fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó 

kereteket, érthető és követhető szabályokat. 
- A részképesség-zavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényei 

gyógypedagógiai tanár, terapeuta és/vagy pszichológus közreműködését 
igényli. A rehabilitációs célú órakeretben a tanulók fejlesztése egyéni 
terápiás terv alapján történik. 
A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai 
oktatásban érvényesíteni kell a számonkérési, értékelési, esetleg - 
indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és 
rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, 
tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét. 

 

 

Pedagógiai munkánk első lépése, hogy felismerjük a már kialakult 
zavarokat és megkeressük ezek kiváltó okát, amelyek általában 
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személyiségfejlődési zavarokat okozhatnak. Kiemelkedő fontosságúnak 
tartjuk a megfelelő magatartásmódok kialakításában, ill. a magatartási 
problémák kezelésében a pedagógusok személyes hatását, személyiségük 
közvetlen befolyását és azt a viszonyt, amelyet a tanulókkal kialakítanak. 

A családdal, a szülőkkel való személyes és rendszeres beszélgetéseket is 
nagyon lényegesnek tartjuk. A gyermekek családi körülményeiről szerzett 
tapasztalatok sok esetben eredményesek a problémák feltárásában és 
megoldásában. 

Pedagógiai tevékenységünk során törekszünk a közösség egységgé 
formálására, a másság elfogadására, a közösség helyes érték- és 
normarendszerének kialakítására. Azokban az esetekben, amikor a 
problémák kezelése meghaladja az iskola lehetőségeit, kapcsolatba lépünk a 
Családsegítővel, a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti Szolgálattal vagy 
a Gyámhatósággal, vagy más a probléma orvoslására megfelelő 
intézménnyel.  

A törvényi előírások alapján célunk, hogy az általános iskola fejlesztési 
követelményei igazodjanak az egyéni fejlődés lehetséges üteméhez, az 
integrált gyermek oktatása ne terhelje őt túl. Ezért lehetőségünk van a 
rendelet alapján – a sajátos nevelési igény jellegétől függően – eltérő 
tananyag-tartalmak kijelölésére is. Az enyhe értelmi fogyatékosok 
oktatásának kerettantervét jelen pedagógiai programunk tantervi 
melléklete tartalmazza.  

Integráló iskolaként rehabilitációs szemléletünk és feladataink: 

 A gyermek megállapított zavarából adódó hiányzó vagy sérült 
funkciók helyreállítása, újak kialakítása. 

 A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. 

 A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása. 

 A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk 
megtanítása. 

 Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából 
kívánatos egyéni tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 
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Az ehhez szükséges lépeseket a tanuló egyéni pszichés, mentális, fizikai és 
tanulás béli állapota határozza meg. 

A segítségnyújtás folyamata egyéni esetekben 

Az osztályfőnök, szaktanár feladata, hogy a tananyag tervezésénél, 
feldolgozásánál figyelembe vegye a  

 a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési igényű tanulók 
csoportjaira jellemző - módosulásait; 

 szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, 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. 

Amennyiben az osztályfőnök, szaktanár a saját pedagógiai eszközeit 
meghaladó problémát, hiányosságokat észlel, kéri a megfelelő szakember 
segítségét, és igénybe veszi a szakmai szolgáltatók tevékenységét is. 

Iskolánkban a MÉSZÁROS JENŐ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES 
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY által rendelkezésünkre 
bocsájtott utazó gyógypedagógus (szomatopedagógus, logopédus, 
szurdopedagógus), valamint saját fejlesztő pedagógusunk látják el a 
fejlesztési feladatokat. 

A gyógypedagógus  

 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 
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 javaslatot tesz a fogyatékosság 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, tájékoztat a beszerzési 
lehetőségekről; 

 javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, 
módszerkombinációk alkalmazására; 

 figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények 
értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez 
igazodó módszerváltásokra; 

 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 rehabilitációs 
fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek során támaszkodik a tanuló 
meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

A képességfejlesztés formái 

 irányított képességfelmérés (évfolyamonként) 

 hosszabb időintervallumban, kis lépésekben történő, célzott 
fejlesztőmunka 

 többoldalú, komplex fejlesztés, tehetséggondozás 

 egyéniesített foglalkoztatási formák 

 folyamatos motiváció, feladattartás 

 automatizmusokra épülő, jól begyakorolt teljesítményekre való 
felkészítés 

 differenciálás 
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 tanulási technikák elsajátíttatása. 

 

Mind a tanulási, mind a viselkedési, beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
gyerekek beillesztésének cél és tevékenységrendszere 

 A környezethez, közösséghez, iskolai tevékenységekhez való 
alkalmazkodás segítése (osztályfőnök feladata) 

 A funkcionális hiányosságok felderítése és lehetőség szerinti kezelése 
(osztályfőnök, gyógypedagógus, pszichológus feladata). 

 A helyes közösségi, beilleszkedési normák és elvárások belsővé tétele 
(osztályfőnök feladata). 

 Az iskolai élet színtereinek teljes körű kihasználása a kompenzáció 
érdekében – tanóra, tanórán kívüli, illetve iskolán kívüli 
foglalkoztatási formák – (osztályfőnök, napközis nevelő feladata). 

 A szociális defektusok, negatív életviteli modellek feldolgozása, 
kompenzálása az egész napos nevelési, oktatási forma alkalmazásával 
(osztályfőnök, napközis nevelő feladata). 

 Sajátos nevelési-oktatási igényből eredő tanulási, megismerési, 
fejlődési nehézségek kompenzálása, általános felzárkóztatás speciális 
fejlesztő szakemberek bevonásával (logopédus, fejlesztő pedagógus, 
pszichológus). 

 Kiegyensúlyozott kommunikáció kialakítása a szűkebb és tágabb 
társadalmi környezettel, elemi viselkedési minták modellezése és 
megerősítése. A közvetlen helyi élettérben való biztonságos, 
gyakorlati eligazodás megalapozása, megismertetése, adekvát döntési 
képesség kialakítása. 

 A fogyatékosság-tudat kompenzációja, az ép fejlődésmenetű társakkal 
való szabadidős integrációval (közös táborozás, kulturális és sport 
programok, közhasznú munkafolyamatok szervezése). 

 A szabadidős önellátó és alkotótevékenység kiszélesítése nemek és 
képességek szerinti megosztásban. A sajátos nevelési igényű 
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gyermekeket nevelő családok lehetőség szerinti bevonása az iskolai 
és iskolán kívüli szabadidős programokba. 

 

Fejlesztéssel összefüggő konkrét pedagógiai feladatok 

Kiemelt célok, 
feladatok 

kudarctűrő képesség növelése 

a tanulási zavarok kialakulásáért felelős 
funkciók fejlesztése 

a sajátos nevelési igényű tanulók 
túlterhelésének elkerülése a fejlesztő 
folyamatban 

tankötelezettségük teljesítését szakember 
segítségével végezzék 

önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, 
reális énkép kialakítása 

a tanuló fejlettségének megfelelően egyéni 
tovább haladás biztosítása 

A megvalósítás 
színterei 

minden tanórán 

rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozáson, 
felzárkóztató foglalkozásokon 

Egyéni korrepetálás szaktanár vezetésével. A 
szülőnek jogában áll elfogadni vagy 
visszautasítani. Ha nem kíván élni vele, azt 
írásban rögzítse. A korrepetálások időpontját 
szülői értekezleten, vagy üzenőfüzeten keresztül 
adjuk meg, valamint a felső tagozatos 
időpontokat hirdetőtáblán kifüggesztjük. 

Tanórai differenciálás (feladatvégzés módja, 
mennyisége, egyéni, páros, csoportos 
munkaforma keretében). 

Tanórán kívüli tevékenységek (napközis 
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foglalkozás, tanulószoba). 

Kiemelt feladatok 
diszlexia, diszgráfia 
esetén 

téri és időreláció kialakítása praktikus és 
verbális szinten 

vizuomotoros koordináció gyakorlása, látás, 
mozgás, hallás koordinált működtetése 

beszédfejlesztés, aktív szókincs bővítése, helyes 
ejtése  

verbális figyelem és emlékezet intenzív 
fejlesztése 

figyelem megosztása az olvasástechnika és a 
szöveg tartama között 

olvasástechnika tempó fejlesztése 

olvasás, írás készségének folyamatos gondozása 
az egész iskolai pályafutása alatt 

idegen nyelvoktatás speciális módszerekkel, 
auditív megközelítéssel 

segítő környezet folyamatosan álljon 
rendelkezésre, kompenzáló technikák 
alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során 

Kiemelt feladatok 
diszkalkulia esetén 

a relációs nyelvi megalapozása, a matematikai 
nyelv tudatosítása 

számfogalmak kialakítása és bővítése, a 
manipuláció előtérbe helyezése, képi vizuális 
megerősítés 

az érzékelés-észlelés, a figyelem-emlékezet, a 
gondolkodás-beszéd összehangolt intenzív 
fejlesztése 

segítő, kompenzáló eszközök használatának 
megengedése (számológép, naptár stb.) 

az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi 
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vizuális megörökítése, sokoldalú gyakorlásuk a 
már „birtokolt” számfogalmakkal építkező 
számkörökben 

a matematika nyelvi relációk tudatosítása, 
szöveges feladatok megoldása 

gyógypedagógiai segítség speciális 
módszerekkel, egyéni sajátosságokhoz igazított 
megjegyzést segítő technikák megtalálása, 
alkalmazása 

szerialitás erősítése 

A fejlesztés alapelvei A részképesség zavar tüneteit mutató tanulók 
sajátos nevelési igényeinek kielégítése 
gyógypedagógiai tanár közreműködését igényli, 
egyéni terv alapján – a kialakulatlan 
részképesség jellegének megfelelően az iskolai 
oktatásban érvényesíteni kell a számonkérési, 
értékelési, esetleg – indokolt esetben a tanulási 
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 
bizottság javaslata alapján – az egyes 
tantárgyakból, tantárgy részekből az értékelés és 
minősítés alól mentesítés lehetőségét. 

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat: 
az egészséges énkép és önbizalom kialakítása, a 
kudarctűrő-képesség növelése, az önállóságra 
nevelés. 

A fejlesztés elvei, 
módszerei, feladatai 
pszichés fejlődési 
zavarok esetén 

A tanuló optimális helyének megválasztása a 
pedagógus kommunikációs jelzéseinek 
megfelelő érzékelésére. 

Az egyénhez igazított követelmények kialakítása 
a gyermek képességeinek, érdeklődésének, 
terhelhetőségének ismeretében. 

A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, 
önbizalmának, magabiztosságának, 
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önérvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális 
megnyilvánulásainak) megismerése siker vagy 
kudarc esetén. Ennek alapján a tanuló 
alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való 
beilleszkedésének segítése. 

Együttműködés a családdal és más 
szakemberekkel (gyógypedagógus, 
pszichológus). 

A fejlődés segítése gyakori pozitív 
visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása 

Kiemelt szerepet kap az Énkép és önismeret, a 
Kommunikációs kultúra, a Testi és lelki 
egészség, a Felkészülés a felnőtt lét szerepére. 

 

A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

Integráló iskolánk fokozott figyelmet fordít a gyermek és ifjúságvédelmi 
feladatok tervezésére és végrehajtására. 

A 1997. évi XXXI. törvény [Gyvt.] szerint:  

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi 
körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a 
gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő 
szülőről vagy a családba fogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - 
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a 
gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról 
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
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igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját 
megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként 
nyilvántartott személy, 

c) *  a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha 
megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált 
településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított 
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol 
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a) -c) pontjaiban 
meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói 
jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező 
időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának 
megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben az 
(1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem 
benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának 
napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára 
állapítható meg. 

(5) *  A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 
felnőtt utógondozói ellátásának igénybevételét elrendelő határozatában 
megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet fennállását. A gyámhatóság a 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv#lbj596id4a51
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv#lbj597id4a51
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gyermek nevelésbe vételét és a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló 
fiatal felnőtt utógondozói ellátásának igénybevételét elrendelő végleges 
határozatát megküldi a 138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető 
gyámhatóság részére. 

(6) *  A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 
felnőtt utógondozói ellátásának megszűnése vagy megszüntetése esetén 
megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megszűnését. A 
gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételének és a tanulói vagy hallgatói 
jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának megszűnéséről 
vagy megszüntetéséről szóló végleges határozatát megküldi a 138. § (1) 
bekezdése szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság részére. 

Helyzetüknél fogva sok esetben számolnunk kell a sajátos nevelési 
szükségletekből eredő veszélyeztetettségi tényezőkkel is. Számunkra 
megkülönböztetett gyermekvédelmi segítség szükséges. 

Alapelvek 

 Legfontosabb alapelv a gyermekek mindenekfelett álló érdekének 
figyelembevétele és érvényesítése. 

 A hátrányos megkülönböztetés minden formájának (a különbségtétel, 
a kizárás, a korlátozás vagy kedvezés, a tanuló zaklatása) 
minimalizálása, törekvés ezek megszüntetésére. 

 Az iskola minden munkatársának rendelkeznie kell a megfelelő 
szociális érzékenységgel, ennek karbantartására és fejlesztésére az 
iskola vezetőségének törekednie kell. 

 A pedagógusok szemlélete tükrözze a pedagógiai programban 
megfogalmazott alapelveket, és a gyermekvédelmi munkára is 
adaptálja azt. 

 A gyermekvédelmi – gyermekjóléti munka vállalja magára, hogy segít 
a gyermekeket érintő rossz szociális körülmények javításában és 
megelőzésében. 

 A preventív szemlélet az iskolában normaként érvényesül, általános 
gyakorlatként működik és áthatja a mindennapi pedagógiai és 
gyermekvédelmi tevékenységet.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv#lbj598id4a51
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A tevékenység átfogja az iskolai élet egészét. 

A gyermekvédelmi munka célja 

 Biztosítsa a gyermekeket megillető jogok, a gyermekek mindenek 
felett álló érdekének érvényesülését. 

 Biztosítsa a hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
megszüntetését. 

 Tegyen lépéseket a veszélyeztető elemek megelőzésére, elhárítására. 

Általános gyermekvédelmi feladatok 

Tervezze meg minden rászoruló gyermek részére a szükséges 
gyermekvédelmi intézkedéseket és a munkához kapcsolódó szakmai 
partnerekkel együttműködve, biztosítsa a védelmet, jogorvoslatot. 

Az adatvédelmi törvény figyelembevételével tartsa nyilván a hátrányos 
helyzetű tanulókat (akit a jegyző családi körülményei, szociális helyzete 
miatt védelembe vett, vagy utána rendszeres gyermekvédelmi támogatást 
folyósítana). 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

Sajátos nevelési igényű tanulóink helyzetükből eredően eleve hátrányos 
helyzetűek. Ezt különböző mértékű szociális és egészségügyi problémák 
fokozzák. 

Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű 
szociális tényezők gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. 

Feladatunk segíteni minden hátrányos helyzetű – de különösen a 
szociálisan veszélyeztetett - tanuló képességeinek általános 
kibontakoztatásában. 

Célunk: segíteni azon tanulók 

 beilleszkedését az iskolai környezetbe 

 ismeretelsajátítását 
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 egyéni ütemű fejlődését, 

akik 

 szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek, 

 családi mikrokörnyezetéből adódóan hátrányos helyzetűek, 

 családi házon kívüli környezet miatt hátrányos helyzetűek, 

 iskolai körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek, 

 csonka családban felnövő gyermekek, (elvált szülők, árva, félárva 
gyerekek) 

 munkanélküli szülők gyermekei, 

Ezek érdekében végzett tevékenységek: 

 Drog és bűnmegelőzési programok (8. osztályos tanulóknak központi 
felkészítő). 

 Pályaorientációs tevékenységek. Az iskola tanárai igyekeznek 
nyolcadik osztályig minél több iskolatípussal megismertetni a 
tanulókat, felmérik a gyermekek elképzeléseit és a továbbtanulási 
lehetőségeket. (A Csepelen lévő gyárak látogatása.) 

 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői 
értekezleten, fogadóórákon, családlátogatásokon, a szülők, a családok 
nevelési, életvezetési gondjainak segítése. 

 Étkezési kedvezmények, rendszeres és állandó nevelési segély. 

 Kapcsolattartás nevelési tanácsadóval és tanulási képességet vizsgáló 
szakértői bizottságokkal. 

 Táborozási hozzájárulások az iskola alapítványának segítségével. 

 Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon. 

 A szociális és tanulási hátrányok enyhítését szolgálják a hagyományos 
napközis és tanulószobai foglalkozások, korrepetálások. 
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7. A GYERMEKEK, TANULÓK  
ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ 

INTÉZKEDÉSEK  

 

Iskolánk fontos feladatának tekinti a tanulási nehézségekkel küzdő, a 
tanulásban lemaradó, ill. gyengén teljesítő tanulók felzárkóztatását. 

Nélkülözhetetlen az okok felderítése, annak tisztázása, hogy tanulási 
akadályozottságról vagy tanulási zavarról van-e szó. Ebben a kérdésben a 
pedagógiai szakszolgálat, ill. a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt. 

Közös célunk, hogy minden tanulási kudarccal küzdő gyermek eljuthasson 
fejleszthetőségének maximumára. 

Feladataink: 

 Elsődleges fontosságú a tünetek észlelése, feltérképezése és jelzése a 
kompetens szakemberek felé. 

 A gyermek egész személyiségének, képességeinek, tanuláshoz való 
viszonyának, motivációs bázisának megismerése, a kudarc okainak 
feltárása. 

 A diagnózis, ill. a szakvéleményben foglalt fejlesztendő területek 
elemzése. 

 A felzárkóztatás módszerének kidolgozása. 

 Egyéni fejlesztési terv készítése a Nevelési Tanácsadó vagy a tanulási 
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye 
alapján (a gyógypedagógus feladata). 

 A fejlesztési terv a szülők és a pedagógusok által is ismert hivatalos 
dokumentum. A gyógypedagógus folyamatosan konzultál a 
gyermekről az osztályfőnökkel és a szaktanárokkal. A tanévet lezárva 
az egyéni fejlesztési tervhez csatoljuk a tanulmányi időszakra 
vonatkozó fejlesztés eredményeit, melyet a szülő is áttekint és 
aláírásával ellát. 
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 Felzárkóztatás. Felső tagozaton tanulószoba szervezése 
délutánonként. 

 Együttműködés kialakítása a szülő, pedagógus, gyógypedagógus, 
pedagógiai szakszolgálat, gyermekjóléti szolgálat között. 

 A fejlesztés eredményességének elemzése, értékelése, 
következtetések levonása, új irányok kijelölése. 

 Jól strukturált tevékenység a tanulás megkönnyítése érdekében, 
tagolt tanórák; differenciált foglalkozások. 

 A fejlesztő pedagógus által fejlesztett tanuló legfeljebb hármas 
osztályzatot érhet el, ha csökkentett követelmény szerint összeállított 
dolgozatot ír, vagy felel. 

 A tanárok, tanítók a helyzet felmérésére – a lehetőségekről történő 
egymás közötti konzultálás után – meghatározzák a tennivalókat, a 
Nevelési Tanácsadó segítségét kérhetik, ha a probléma megoldását 
így látják biztosítva. 

 A szülőkkel való rendszeres megbeszélés sokat segíthet a gyermek 
tanulási kudarcainak leküzdésében. 

A magasabb évfolyamba lépés, tovább haladás feltételei 

 A követelmények elérésében mutatkozó hiányosságok megszüntetése 
céljából élni kell a fogyatékos tanulókat megillető hosszabb 
időkeretek alkalmazásával, az egyéni haladási ütem és fejlesztés 
tervezésével, az intenzív megsegítés formáival, terápiás 
lehetőségekkel a pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs órákon és 
a tanítás, tanulás egész folyamatában. 

 A tantárgyrészek értékelése, minősítése alól mentesített tanulók 
szöveges értékelését és minősítését alkalmazzuk.  

Értékelés, minősítés alóli felmentés 

Nkt. 56. § *  (1) *   alapján a sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni 
adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján az igazgató mentesíti 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv#lbj357id44eb
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv#lbj358id44eb
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a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, 
és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, 

b) *  egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. 

Az értékelés alól mentesített tanulóknak kötelessége a tanórákon való 
részvétel. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv#lbj359id44eb
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8. AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN 
VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTEL RENDJE 

 

A tanulók, tanulóközösségek érdekeik képviseletére diákönkormányzatot 
hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő 
valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és nevelőtestület hagyja 
jóvá. 

A diákönkormányzat működésére vonatkozó jogokat a Nkt. tartalmazza. 

Nkt. 48. § (2) szerint: 

 A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye 
meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, 
valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni 
magukat a diákönkormányzatban.  

Az intézmény diákönkormányzatának a nevelőtestület által jóváhagyott 
szervezeti és működési rendje az iskolai SZMSZ mellékletét képezi. 

A diákönkormányzat élén - működési rendjében meghatározottak szerint - 
választott iskolai diáktanács áll. A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a 
nevelőtestület előtt az iskolai diáktanács képviseli (jogait gyakorolja). A 
diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő 
pedagógus támogatja és fogja össze. A diákönkormányzat az említett 
pedagóguson keresztül is érvényesítheti jogait és fordulhat az iskola 
vezetőségéhez. 

Az iskolában évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni 
a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének 
áttekintése céljából. Ez helyettesíthető küldöttgyűlés szervezésével. 

A diákönkormányzat felépítése: 

Osztály-diákbizottságok: a 4-8. osztályos tanulóközösségek által 
osztályonként megválasztott 2-3 fő, akik az osztályfőnökökkel 
együttműködve a kétirányú információáramlás legfőbb bázisai. 
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Diáktanács: az osztály-diákbizottságok 1-1 tagjából és a különböző 
tevékenységekben együttműködő diákközösségek (pl. iskolarádió, 
iskolaújság) által választott küldöttekből állhat. 

Az iskolai diáktanácsot 2 fős vezetőség irányítja:  

 diáktanács elnöke  

 diáktanács elnökhelyettese. 

A diáktanács vezetősége képviseli a diákközvéleményt, tartja a kapcsolatot 
az iskolavezetéssel, valamint a diákönkormányzatot segítő tanárral.  

A diáktanács tanácskozási fórum, mely összejöveteleit a DÖK működési 
rendjében meghatározottak szerint heti (maximum havi) rendszerességgel 
tartja, de szükség esetén bármikor összehívható.  

A diáktanács összehívását kezdeményezheti a diáktanács vezetősége, a 
diákönkormányzatot segítő tanár és az iskola vezetése.  

A diáktanács üléseire meghívhatók az iskola diákjai, a nevelőtestület tagjai, 
illetve az iskola vezetése. A meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt 
az üléseken.  

Iskola-/küldöttgyűlés: évente 1-2, de szükség szerint többször is 
összehívható fórum. 

Választást kell lebonyolítani évente szeptember első hetében, vagy abban az 
esetben, ha az iskola diákjainak 30%-a kéri, valamint a megválasztott 
diákvezetőség lemond (tanulmányait az iskolában befejezi).  

A diákok az őket ért sérelem orvoslásáért közvetlenül az osztály-
diákbizottságokhoz fordulhatnak, amelyek a diáktanácson, illetve a 
diákvezetőségen keresztül tartják a kapcsolatot az iskola vezetőségével.  

Az igazgató munkakapcsolatot tart a DÖK vezetőjével és a segítő tanárral. 

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja 
az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola 
működését. 

A diákönkormányzat jogai: 
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A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az 
intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

Nkt. 48. § (4) szerint: 

 A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

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. 

(5) Az intézményi diákönkormányzat és az általános művelődési 

központban működő diákönkormányzat megalakulására, működésére, 

jogállására a diákönkormányzatra vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni. 
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9. KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL, 
TANULÓKKAL, AZ ISKOLA PARTNEREIVEL 

 

Szülők és pedagógusok együttműködése 

A tanárok és a szülők kapcsolata azoknak a felnőtteknek az egyenrangú 
szövetsége, akik egymást kiegészítve felelősen fáradoznak gyermekek 
és fiatalok, a felnövekvő nemzedék szellemi és testi fejlődésén. 
Összefogásuk, közös gondolkodásuk és harmonikus együttműködésük 
fontos tényezője a nevelésnek. A család és az iskola közötti érintkezésben 
kulcsszereplő az osztályfőnök. Az iskola munkájában épít a szülők hathatós 
közreműködésére, ebben a szülői munkaközösség tölt be döntéshozó és 
szervező funkciót. A nevelő magabiztos szakmai felkészültsége, figyelmes, 
jóindulatú és körültekintő fellépése elősegíti a megfelelő kapcsolat 
megteremtését, a problémák konstruktív kezelését és hozzájárul, hogy az 
esetleges félreértések, súrlódások elkerülhetők, megelőzhetők legyenek. 
Kívánatos, hogy a tanár képes legyen felelősségteljesen összeegyeztetni a 
gyermek érdekeit és a kollegialitás szempontjait, valamint megőrizze 
erkölcsi feddhetetlenségét, mint a bizalom és tisztelet legfontosabb 
zálogát. Ahhoz, hogy a szülők és az iskola nevelői közötti együttműködés 
valóban eredményes legyen, kívánatos, hogy: 

 a kapcsolat kölcsönös tiszteletre és bizalomra épüljön; 

 az érintkezés közöttük legyen elfogadó, nyílt, őszinte, szívélyes, 
jóindulatú; 

 a tanulóval kapcsolatos problémák esetén legyenek nyitottak egymás 
érveire, kinek-kinek a feladatából fakadó sajátosságokra, álljanak 
készen arra, hogy közösen keressék a legjobb megoldást. 

A kapcsolattartásban célunk, hogy a szülők megismerjék az iskolában folyó 
pedagógiai munka tartalmát és céljait, képviselőiken keresztül vagy 
közvetlenül bevonja nevelési programjába és a munkatervében 
megfogalmazott feladatainak megvalósításába, a közösségi életbe, és 
lehetőségük, szabad idejük függvényében vállaljanak részt benne, így 
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nyomon követhetik folyamatosan gyermekük nevelésének, oktatásának 
alakulását. Foglalkozunk a szülői közösségek által előterjesztett 
kérdésekkel, problémákkal. 

Iskolánk biztosítja a szülők számára, hogy már az iskolaválasztás 
időszakában megismerkedjenek intézményünk pedagógiai programjával, 
alapelveinkkel, nevelési és oktatási célkitűzéseinkkel, az alkalmazott 
oktatási módszerekkel. 

 A tanév első félévében minden óvodába eljuttatjuk a beiskolázási 
tájékoztatónkat. 

 Februártól – áprilisig iskolahívogató foglalkozásokat tartunk, így az 
érdeklődő szülőknek és gyerekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy 
megismerkedjenek iskolánkkal és a leendő tanítónőkkel. 

 A beiratkozás előtt nyílt napot és tájékoztató szülői értekezletet 
tartunk. 

 Júniusban az első évfolyamba lépő gyerekek szüleinek tájékoztatót 
tartanak a leendő osztálytanítók.  

A nevelésben a szülőnek egyik legfontosabb szövetségese az iskolában a 
mindenkori osztályfőnök, aki néhány éven át pedagógiailag összefogja 
mindazt, ami tanulmányai és társas kapcsolatai terén az 
osztályközösségben gyermekével történik. A tanuló nevelésében a 
pedagógus csak a szülővel egyetértésben tud eredményes munkát végezni, 
azaz akkor, ha megegyezésre jutnak abban, hogy a gyermek a fejlődésben és 
a további nevelésében adódó teendőket miképpen osztják el egymás között. 
Ennek érdekében az osztályfőnök: 

 Nyitott minden kapcsolatteremtési lehetőségre. Megkereséskor 
előzetes egyeztetés alapján a szülő rendelkezésére áll. A maga 
részéről rendszeresen beszámol a tanulók előmeneteléről, neveltségi 
szintjéről, tájékoztatja a szülőket a tanórán kívüli tevékenységekről 
(kirándulások, műsorok, klubdélutánok, előadások stb.), adott 
esetben meghívja őket a rendezvényekre. 

 Az egyénenként felmerülő problémákra felfigyel, a tanuló további 
fejlődése érdekében kezdeményezi a kapcsolat felvételét a szülővel, 
gondviselővel vagy megfelelő szakemberrel. 
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 A munkáját érintő véleményeket, észrevételeket figyelmesen 
meghallgatja, mérlegeli, ha kell: megmagyarázza, áttekinthetőbbé 
teszi pedagógiai megoldásait, nyitott a pedagógiailag indokolt 
kompromisszumokra. 

 Segít abban, hogy létrejöhessen a személyes találkozás a szülők és a 
gyermek problémájában érintett kollégák között, és együtt találják 
meg a két fél érdekeit figyelembe vevő megoldásokat. 

Szülői értekezletek 

A tanév során három szülői értekezletet tartunk. 

Feladatok: 

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés 
kialakítása 

 a szülők tájékoztatása  

˗ az iskola célkitűzéseiről, aktuális feladatairól, helyzetéről;  

˗ az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról;  

˗ a tanulóközösségek tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről; 
az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményéről, neveltségi 
szintjéről;  

˗ a szülők közreműködésének lehetőségeiről, szükségességéről 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és 
továbbítása az iskola igazgatósága felé 

Az iskola működésével, munkarendjével kapcsolatos aktuális 
információkhoz a szülők az iskola honlapján is hozzáférhetnek. 

Fogadóórák 

Valamennyi osztálytanító, napközis nevelő, szaktanár és az iskola vezetői 
egy tanévben 3-szor fogadóórát tartanak, melynek célja a szülők és a 
pedagógusok személyes találkozása, és ez által egy-egy tanuló egyéni 
fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. 
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A kapcsolattartás egyéb formái: 

 telefonon, (elektronikus) levélen, Kréta naplón keresztül 

 A hiányzás bejelentése aznap reggel 8 óráig vagy a délelőtt folyamán, 
az iskola titkárságán történik. 

 Sportversenyek, tanulmányi versenyek, műveltségi vetélkedők 
időpontjáról minimum 3 nappal előbb tájékoztatni kell a szülőket. 

 A szülők írásbeli megjegyzéseire, megkereséseire 30 napon belül 
érdemi választ kell adni. 

 Iskolai rendezvényeken, foglalkozásokon való részvétel, 

 szükség esetén családlátogatás, 

 a szülők, tanulók tájékoztatása a továbbtanulási lehetőségek felől, 
pályaválasztási szülői értekezlet tartása, 

 középiskolai felvételi előkészítő foglalkozásokra való irányítás, igény 
esetén javaslattétel hasonló témájú foglalkozások iskolán belüli 
szervezésére, ezekről a szülők és tanulók tájékoztatása, 

 nyílt napok szervezése, 

 ha a tanár-diák-szülő kapcsolatban bármilyen konfliktus keletkezik, a 
tanár vagy az igazgató gondoskodik arról, hogy minden érintett fél 
jelenlétében együtt keressék a megoldást a probléma megoldására. 

Szülői részvétel az iskolai közéletben 

Iskolánk lehetőséget teremt a szülők számára, hogy jogaikat 
gyakorolhassák, ill. segítséget nyújt kötelességeik teljesítéséhez. 

Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkáról a szülők hivatalosan a szülői 
munkaközösségen keresztül nyilváníthatnak véleményt. Osztályonként 3 
fős szülői munkaközösségből áll össze az iskolai szülői munkaközösség 
(SZMK). 

Évente kétszer kapnak tájékoztatást az intézmény vezetőjétől az iskolában 
folyó nevelő-oktató munkáról. 
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Rendkívüli SZMK értekezlet összehívását bármelyik SZMK-tag vagy az 
iskola igazgatója indítványozhatja. 

Iskolai programok, szabadidős tevékenységek szervezésében, 
lebonyolításában a szülők aktívan részt vesznek.  

Az iskola nyitott minden olyan szülői kezdeményezésre, amely gazdagítja, 
színesíti a tanintézet pedagógiai programját. 

Tanulók és pedagógusok együttműködése 

 

A tanárok és az iskola tanulói közötti viszony elsődlegesen egy törvényileg 
meghatározott, hivatalos – a nevelő szakmai és emberi irányítói felelősségét 
feltételező, aszimmetrikus – munkakapcsolat. E nemzedékeket összekötő 
együttműködés keretei között valósul meg a kultúra intézményes tovább 
örökítése, a tudományok korszerű eredményeinek közvetítése, s emellett 
fontos szerep hárul rá a társadalmi együttélés erkölcsi értékeinek és 
normáinak kialakításában, valamint az állampolgári, közéleti készségek 
élményszerű gyakorlásában is. Ez a kapcsolat – folytatva és kiegészítve a 
meghatározó családi indítást – a testileg és lelkileg egészséges, önálló 
gondolkodásra és életvezetésre képes, eredményes munkára és személyes 
boldogságra készülő, problémáikkal megküzdő fiatalok személyiségének 
kibontakozását szolgálja. 

E nevelési feladatokat csak akkor lehet valóban eredményesen elvégezni, ha 
a magas színvonalú szakmai tevékenység és példamutató magatartás 
mellett a nevelők és növendékek közötti viszony kiteljesíti emberi 
tartalmát, s mind a két fél számára képes biztosítani a hatékony 
együttműködés kielégítő személyes, érzelmi feltételeit is: 

 A kölcsönös bizalmat és tiszteletet, amely az egyik oldalon a több 
tudásból és felelősségből származó tekintélyt illeti meg, a másikon a 
saját személyiség és képességek kibontakoztatásáért tett 
erőfeszítéseket; 

 A közös gondolkodásból, felfedezésekből, a szellemi gyarapodásból 
eredő élményeket; 
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 Az eredményes munkához nélkülözhetetlen információk és elvárások 
időben történő cseréjét, a szükséges megállapodások megkötését; 

 A figyelmet és érdeklődést egymás igényei, érdekei, kérdései, 
javaslatai, értéktételezései, eredményei és sikerei iránt; 

 Egymás teljesítményeinek, munkájának megbecsülését, tárgyilagos, 
igazságos és méltányos megítélését; 

 Az érintkezés nyíltságát, őszinteségét, kulturáltságát, az esetleges 
nézeteltérések, konfliktusok méltányos és igazságos megbeszélésének 
lehetőségét. 

Az iskolában folyó oktató-nevelő munka feltétele a tanulók tevékeny 
együttműködése, aktív részvétele.  

A pedagógus az eredményes fejlesztés érdekében figyelembe veszi a 
tanulók egyéni adottságait, jogos igényeiket, törekszik arra, hogy mindenki 
a saját érdeklődésének, munkatempójának megfelelően haladhasson az 
ismeretek megszerzésében, és a különböző ütemben haladók megfelelő 
figyelemben és segítésben részesüljenek. 

A szaktanárok folyamatosan szóban és írásban tájékoztatják a tanulókat 
egyéni haladásukról. 

Együttműködés formái: 

 tanórai munka 

 osztályfőnöki órák 

 közösségi programok 

 egyéni beszélgetések 

 diákönkormányzat, diákparlament 

 kérdőívek, vizsgálatok 

Kapcsolat partnerszervezetekkel: 

A partnerszervezetekkel és a diákokkal való együttműködés fejlesztése 
érdekében az együttműködés során kiemelt figyelmet kell fordítani a közös 
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munka eredményességének értékelésére, a partnerszervezetek és a diákság 
jogainak gyakorlására. Amennyiben akár egyetlen területen a rendellenes 
működés, a kapcsolatok lazulásának jelei mutatkoznak, tárgyalásokat kell 
kezdeményezni az érintett partnerszervezettel az együttműködésben 
mutatkozó gondok feltárására, a szabályozó rendszer módosítására. 
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10. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK 
VIZSGASZABÁLYZATA  

 

A tanulmányok alatti vizsgák rendjét a 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 
64. §-78. § szabályozza, mely szerint: 

64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az 
osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán 
nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: 
tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló 
érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

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. 

 

Vizsga – az iskolai tananyag meghatározott körének írásbeli és szóbeli 
számonkérése, annak megállapítására, hogy a tanuló ismeretei, általános 
felkészültsége megfelel-e az előírt követelményeknek. 

A vizsgák formái: 

 Felvételi vizsga: a törvényi előírás szerint nem tartunk.  

 Osztályozó vizsga  

 Javítóvizsga 
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 Különbözeti vizsga 

 Pótló vizsga 

 Tantárgyi vizsga 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak 
osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól 

 az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 
követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt 
tegyen eleget, 

 egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület 
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet 

 egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja a 

mulasztás, 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. 
 ha a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében 

független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam 
követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló 
osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. Osztályozó 
vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. 

Az egyéni tanrend szerint tanuló minden tanévben 2-szer, félévkor és tanév 
végén köteles számot adni tudásáról, azaz osztályozó vizsgán megjelenni. A 
külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanuló 
esetében a félévi minősítés az igazgató döntése alapján a tanuló csak az év 
végén ad számot tudásáról. 

 Az igazgató értesíti a diákot és szüleit a vizsga időpontjáról. Az az egyéni 
tanrend szerint tanuló, aki tanév közben jár iskolába, és tudásáról 
folyamatosan, értékelhető módon számot tud adni, az adott szaktanár, 
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osztályfőnök véleményének meghallgatásával az igazgató mentesítheti a 
vizsga alól.  

 

Javítóvizsgát tehet a diák: 

  ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot 
kapott, 

 osztályozó vizsgáról (vagy különbözeti vizsgáról) számára felróható 
okból késik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik, 

 az osztályozóvizsga követelményeinek nem tett eleget. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott 
időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban 
tehet. 

 

Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki 

 tanulói jogviszony átvétellel való létesítéséhez más iskolatípusból 
kéri felvételét, 

 eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy 
magasabb évfolyamra jelentkezik, 

 aki tanulmányait valamely tantárgyból a már működő emelt szintű 
csoportban kívánja folytatni. 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a 
tanulmányait folytatni kívánja. A különbözeti és a beszámoltató 
vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. Az 
osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát a megelőző 
három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni. 

 

Pótlóvizsgán vehet részt az a tanuló, aki neki fel nem róható ok miatt nem 
tudott osztályozó vagy javítóvizsgát tenni. 

 A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott 
vizsganapon, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 
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vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 
befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való 
részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem 
vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az 
igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott 
vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó 
kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait 
értékelni kell. 

 

Tantárgyi vizsgát szervezünk: 

1. 7. évfolyamosoknak angol nyelvből. A 7. évfolyam végén, májusban a 
tanulók szóbeli vizsgát tesznek. A lassabban haladó csoportoknál a 
szaktanár eldönti, hogy képesek-e a tanulók teljesíteni a 
követelményeket, vagy a vizsgát a 8. évfolyam I. félévére halasztja 
Jelentkezés a vizsgára nincs, de mindenki számára kötelező jellegű. A 
gyerekek ilyenkor számot adnak az eddig megszerzett tudásukról, így 
elősegítve a középiskolai éveket, illetve az angol nyelvű szóbeli 
felvételit, aminek lehetőségével egyre több középiskola él.  

Felkészülés a vizsgára 

A témakörök megalapozzák az érettségi szóbeli tételeit, tehát ez egy jó 
alapot ad a gyerekeknek a későbbi felkészülésben, és nem utolsó sorban 
a vizsga helyzettel is megismerkednek. Megtanulják, hogyan kell 
viselkedni, felöltözni és megtapasztalják magát a vizsgaérzést. A 
témaköröket 7. év elején megbeszéljük és az egész év folyamán, illetve 
5.-től ehhez igazítjuk a tanagyagot. Az első pár témakört a gyerekek 
dolgozzák ki maguktól, - persze segítő kérdések alapján - majd addig 
javítunk rajta, amíg hibátlan nem lesz. Ezután írásban, majd szóban, 
kérdésekkel segítjük a gyerekeket, hogy minél előbb elsajátítsák a 
témaköröket. Természetesen nem az a cél, hogy kívülről megtanulják, 
hanem az, hogy a kérdéseket is megértsék.  

A vizsga előtti hetekben több próba vizsgát is csinálunk, ahol a gyerekek 
a témakörökből húznak egyet és szóban el kell mondaniuk. Ilyenkor van 
még lehetőség hibák javítására és persze sok jó tanáccsal látjuk el őket. 
A vizsgabizottság tagjai az angol szakos kollégákból, az 
osztályfőnökökből és a vezetőség egyik tagjából áll (5 fő). A vizsga 
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napján - május utolsó hete, és általában egybeesik az Országos 
Kompetenciaméréssel - a gyerekek vizsgához illő öltözetben jelennek 
meg. 

A vizsga menete 

Az elején minden tanuló bejön, elmondjuk nekik a vizsga menetét. Majd 
egyszerre hárman jönnek be, kihúznak egy tételt, leülnek, felkészülnek, 
azután szóban számot adnak tudásukról. Ha elakad a vizsgázó, segítő 
kérdésekkel támogatjuk. 

A teljesítmény értékelése 

A szaktanárok megbeszélik, kiértékelik önálló témakifejtést, kiejtést, 
kérdésekre adott válaszokat. A vizsgázók e három terület mindegyikére 
egy-egy érdemjegyet kapnak, amelyek befolyásolhatják az év végi 
érdemjegyet pozitívan és negatívan is.  

2. Matematika tantárgyból szóbeli vizsgát szervezünk nyolcadik 
osztályban november-március közötti időszakban az éves munkaterv 
alapján. 

 

Független vizsgabizottság előtti vizsga tehető 

 osztályzat megállapítás céljából a tanuló – kiskorú tanuló szülője 
aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző 
harmincadik napig ill., ha engedélyt kapott osztályozó vizsgára, akkor 
az engedély megadását követő 3 napon belül jelentkezhet az iskola 
igazgatójánál. 

 javítóvizsga céljából a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül 
kell a kérelmet benyújtani az iskola igazgatójához. 

A független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes 
kormányhivatal bízza meg. 

A tanulmányok alatti vizsgák rendje 

A tanulmányok alatti vizsgát- a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint- 
független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási 
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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 az illetékes 
kormányhivatal vezetője a vizsgázó - kiskorú vizsgázó esetén a 
törvényes képviselő - írásbeli kérelmére engedélyezheti, hogy a 
vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen 
vizsgát. 

 Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt 
kell tenni. Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben 
foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség 
van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki 
jogosult az adott tantárgy tanítására. 

 A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az 
írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket (a helyi tanterv alapján 
meghatározott), az értékelés szabályait az iskola pedagógiai 
programjában kell meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga - ha azt 
az iskolában szervezik - vizsgabizottságának elnökét és tagjait az 
igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg 
illetékes kormányhivatal bízza meg. 

 A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga 

szakszerű és jogszerű megtartásáért, ennek keretében 

a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és 

teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség 

esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók 

kizárását, 

b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban 

foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait, 

d) 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. 
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 A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója 

készíti elő. Az igazgató felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és 

zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Az igazgató e 

feladata ellátása során 

a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával 

összefüggő ügyben, amelyet a helyben meghatározott szabályok nem 

utalnak más jogkörébe, 

b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik 

a helyettesítésről, 

c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

d) 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 - alapfokú művészeti iskolában, művészeti szakgimnáziumban 
húsz óráig - tarthat. 

 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. 

 A szaktanár a témakijelölést 3 példányban készíti el a diák, a 
munkaközösség-vezető, és az igazgatóhelyettes részére. 

Az írásbeli vizsgák rendje: 

 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 vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus 
jelenlétében megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti 
az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket. A 
vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 
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 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 idő tantárgyanként általános iskolában és 
szakiskolában maximum, középiskolában minimum hatvan perc. 

 Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az 
emiatt kiesett idővel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg 
kell növelni. 

 A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével 

megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 

a) 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, 

b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az 

iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, 

c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát 

tehet, 
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 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. 

 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 
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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. 

 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.  

 Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő 
vizsgatárgyanként 45 perc. 

 Az elégtelen írásbeli vizsgaeredmény szóbeli vizsgán javítható. 

A szóbeli vizsgák rendje 

 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. 
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 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. 

 A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel 

megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 
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a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt 

legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 

b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le, 

 Ha a vizsgázónak a 68. § (4) bekezdése alapján engedélyezték, hogy az 

írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, 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 kihúzása előtt legfeljebb tíz perc 

pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget 

elhagyhatja. 

(4a) *  Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel 

kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár felügyelete mellett 

készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell 

biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a 

vizsgáztató tanár felolvassa. 

 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 
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. 

 A szóbeli vizsga tételeit (kérdéseit) a szaktanár állítja össze. 

 A szóbeli vizsga nem nyilvános. 

 A szóbeli vizsgák 3 tagú vizsgabizottság előtt történnek. A szóbeli 
vizsgán a tanulók 3-4 fős csoportokban folytatólagosan, szünet 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj187idbd1b


 

Mátyás Király Általános Iskola Pedagógiai Programja - 83 - 

 

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 tételhúzás előtt kérésére maximum 15 perc pihenőidőt kell 
számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

 Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, a 
vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett 
készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell 
biztosítani.  

 Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett 
szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből 
áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel 
kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani.  

A gyakorlati vizsgák rendje 

Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati 
vizsgára, amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített 
módon, a vizsga befejezését követően a vizsgáztató pedagógus által 
értékelhetően - így különösen rajz, műszaki rajz, festmény, 
számítástechnikai program formájában - kell elkészíteni. 

A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a 
gyakorlati vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb 
tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész helyére és a munkavégzésre 
vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. 

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 kihirdetett időpontban pontosan 
megjelenni, az alkalomhoz illő öltözékben.  
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 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 vizsgák értékelése 

Az írásbeli vizsgák értékelése az alábbi egységes osztályozás szerint 
történik: 

93-100%   jeles 
80-92%   jó 
65-79%   közepes 
50-64%   elégséges 
0–49%   elégtelen 

A szóbeli és a gyakorlati 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 vizsgarész duplán számít. 

Sikertelen javítóvizsga következménye: évismétlés. 

A vizsgák eredményének kihirdetése 

A szorgalmi időszak alatt letett vizsgák kihirdetése legkésőbb a vizsga 
napját követő második napon történik. 

Az augusztusi osztályozó, javító és pótló vizsgák eredményeinek 
ismertetése a megfelelő záradékkal ellátott bizonyítvány kiadásával azonos 
időben, legkésőbb a vizsga napját követő második napon történik. 

A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása 

A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az intézmény vezetője 
bízza meg, melyről a vizsgát megelőzően legalább 1 héttel értesíti (szóban) 
az érintetteket. A vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal 
vehet részt. 
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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 vizsgák témakörei, típusai tantárgyanként 

A vizsgatárgyak témakörei, tananyagai a helyi tantervben meghatározott 
tananyagrészek figyelembevételével kerülnek összeállításra. 

Tantárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 
Magyar nyelv x x  

Magyar irodalom x x  
Matematika x x  
Történelem x x  
Angol nyelv x x  
Informatika  x x 

Biológia x x  
Földrajz x x  

Fizika x x  
Kémia x x  

Környezetismeret x x  
Természetismeret x x  

Ének-zene  x x 
Testnevelés, sport  x x 

Rajz és vizuális 
kultúra 

  x 

Tánc és dráma   x 
Hon és népismeret x x  
Technika, életvitel x  x 

Etika  x  
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11. AZ ISKOLAVÁLTÁS, VALAMINT A TANULÓ 
ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI 

 

Körzetes tanulók átvételét az iskola nem tagadhatja meg, kivéve, ha a 
gyermek olyan speciális ellátást igényel, mely nincs benne az alapító 
okiratunkban. 

Körzeten kívüli gyerekek felvételéről az iskola igazgatója dönt. Döntésekor 
mérlegeli az osztály létszámát és tanulói összetételét, figyelembe veszi az 
osztályfőnök véleményét, illetve a felvételre jelentkező tanuló tanulási 
sajátosságait (szakértői vélemények), valamint a felmerülő speciális ellátási 
igény teljesíthetőségét.  

 Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további 
felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek 
teljesítésénél előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű gyermekeket, 
tanulókat.  

Tanuló átvételkor felvételi eljárást nem tartunk. Külföldről hazatérő diák 
esetében az osztályfok megállapításához a tanuló különbözeti vizsgát tehet. 

Ének-zenei osztályba jelentkező tanulók esetén zenei meghallgatás alapján 
az ének-szakos pedagógus véleményét figyelembe véve dönt az igazgató az 
osztályba sorolásról. 

Amennyiben a felvételt kérő tanuló előző iskolájában más nyelvet tanult, 
illetve nem vett részt emelt óraszámú zenei vagy informatika képzésben (és 
ha nálunk erre lehetőséget kap), az igazgató határozatban fél év 
időtartamra mentesíti az értékelés alól. Fél év után különbözeti vizsgát kell 
tennie.  

A különbözeti vizsga anyagát a szaktanárnak a felvétel után írásban a tanuló 
rendelkezésére kell bocsájtani.  

Amennyiben a különbözeti vizsga nem sikerül: 

 ének-zene vagy informatika emelt óraszámú tantárgyakból, akkor a 
gyermek nem vehet részt emelt óraszámú képzésen; 
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 angol nyelvből, akkor egy alkalommal pótló vizsgát tehet. Ennek 
sikertelensége esetén a tanuló következő (félévi, illetve tanév végi) 
zárójegye elégtelen lesz. A tanév végi elégtelen osztályzat 
javítóvizsgát, illetve annak sikertelensége évismétlést von maga után. 

 

12. A FELVÉTELI ELJÁRÁS KÜLÖNÖS 
SZABÁLYAI 

 

Iskolánkban nem tartunk felvételi vizsgát. 

A beiratkozó, ének-zene emelt óraszámú képzést választó gyerekek egy 
meghallgatáson vesznek részt, melyet az ének-zene szakos pedagógusok 
tartanak. Az osztályba soroláskor előnyt élveznek zenei osztályban azok a 
tanulók, akik  rendelkeznek olyan képességekkel, amelyek fejlesztésével 
alkalmassá tehető a tagozatra.  

A tanulóknak lehetősége van nem emelt óraszámú képzést, illetve 
informatikából emelt óraszámú képzést választani. 

 



 

Mátyás Király Általános Iskola Pedagógiai Programja - 88 - 

 

II. RÉSZ: AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 
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13. A KERETTANTERV ÓRASZÁMAI, ILLETVE 
A SZABADON TERVEZHETŐ ÓRÁK 

FELHASZNÁLÁSA  

 

A kerettanterv által meghatározott tantárgyakat és kötelező minimális 
óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák. A következő óraszámok a 
2020-2021-es tanévtől 1. és 5. osztályban kezdve felmenő rendszerben 
kerül bevezetésre. 

 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5 

Idegen nyelvek (Angol)       2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret   1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés  1 1 1 1 

Digitális kultúra   1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 

 

5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 3 

Idegen nyelv (angol) 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 3 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány 2 2     

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

Biológia-egészségtan     1,5 1,5 

Földrajz     1,5 1,5 

Ének-zene 2 1 1 1 

Hon- és népismeret 1*       

Dráma és színház  1*   

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra  1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 1* 2* 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 30 30 

* A hon- és népismeret, valamint a dráma és színház tantárgyak óraszáma a 
szabadon tervezhető órakeretet terheli. 

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető, illetve a 
szabadon választható óraszámokkal a következő módon emeltük meg:  

Normál képzésben: 

1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 5+2 5+2 

Idegen nyelvek (Angol)       2 

Matematika 4+1 4 4 4 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret   1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés  1 1 1 1 

Digitális kultúra   1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 
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5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+0,5 3+0,5 

Idegen nyelv (angol) 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3+0,5 3+0,5 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány 2 2     

Fizika     1,5 1,5 

Kémia     1,5 1,5 

Biológia-egészségtan     1,5 1,5 

Földrajz     1,5 1,5 

Ének-zene 2 1 1 1 

Hon- és népismeret 1*       

Dráma és színház  1*   

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra  1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 1* 2* 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 30 30 

 

Az emelt óraszámú képzés választása esetén az alábbi óraszámokat, illetve 
a feltüntetett számban a tanórákon, tanórákon kívüli tevékenységeken való 
részvételt a szülők és tanulók elfogadják.  

 

Digitális kultúra emelt óraszámú képzés biztosítása a következő heti 
óraszámokkal történik: 

évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

NAT szerint   1 1 1 1 1 1 

Szabadon 

tervezhető 
 1    1 1 1 
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órakeret 

Tehetséggondozás  1 1 1 1  1 1 

Összesen: 0 2 2 2 2 2 3 3 

 

Ének-zene emelt óraszámú képzés biztosítása:   

 

 

évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

NAT szerint 2 2 2 2 2 1 1 1 

Szabadon 

tervezhető 

órakeret 

 1    1 1 1 

Tehetséggondozás 1  1 1 1 1 1 1 

Karének   2 2 2 2 2 2 

Összesen: 3 3 3+ 2 3+ 2 3+ 2 3+ 2 3+ 2 3+ 2 

A 2020-21-es tanévtől felmenőrendszerben kivezetésre kerülnek a 
következő óraszámok: 

 

 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

Tantárgy megnevezése Alsó tag. Felső tag. 
Változat 

Magyar nyelv és irodalom  A 
Fizika  A 
Kémia  B 
Biológia-egészségtan  A 
Ének-zene normál A A 
Ének-zene emelt emelt emelt 
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Informatika emelt  emelt 
Tánc és mozgás szabadon vál.  

 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az 
alábbi táblázatok tartalmazzák. 

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 

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 

Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   
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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 választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető, illetve a 
szabadon választható óraszámokkal a következő módon emeltük meg: 
(Mellékletben) CRTL+kattintás  

A szabadon tervezhető óraszámok a normál, valamint az emelt óraszámú 
ének-zene és informatika képzésben megegyeznek.  

A szabadon választott óraszámok szabad választása a tagozat szabad 
választásával valósul meg.  
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14. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ 
TANKÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖK 

KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a 
következő szempontokat veszik figyelembe:  

 feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

 legyen jól tanítható, jól tanulható; 

 nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a tantárgy óraszámának és 
igényeinek megfelelő használatra több tanéven keresztül; 

 minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének 
fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, 
a taneszköz állapotának megóvására; 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

 amelyek több éven keresztül használhatók;  

 amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, 
sorozatok tagjai;  

 amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak 
rendelkezésre (pl. munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, 
gyakorló);  

 amelyekhez olyan hozzáférés biztosított, amely az iskolában használt 
digitális eszközöket és tartalmakat interneten keresztül a diákok 
otthoni tanulásához is nyújtani tudja. 

A taneszközök kiválasztásánál érvényesülni kell annak az elvárásnak, hogy 
az adott tagozat minden évfolyamán, valamint a párhuzamos osztályokban 
ugyanazokat a tankönyveket, illetve tankönycsaládot alkalmazzuk. A 
változtatáshoz az azonos tantárgyat tanítók megállapodása alapján van 
lehetőség. 
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15. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN 
MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI 

FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA  

Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek 
 
Az aktív tanulás a tanulónak a tanulási tevékenységekben történő 
részvételét hangsúlyozza. A tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói 
kompetenciák fejlesztése, amelyek lehetővé teszik az ismereteknek 
különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. A tevékenységekre 
épülő tanulásszervezési formák segítik a tanulót a tanulási eredmények 
által kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül a kompetenciák 
fejlesztésében. Lehetőség szerint használjuk a tanulás társas természetéből 
adódó előnyöket, a differenciált egyéni munka adta lehetőségeket. Segítjük 
kell a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny és jól szervezett, 
együttműködésen alapuló tanulást. A tanulási eredmények elérését segítik 
elő az olyan differenciáló módszerek, mint a minden szempontból 
akadálymentes és minden tanuló számára egyformán hozzáférhető tanulási 
környezet biztosítása, a tanulói különbségekhez illeszkedő, differenciált 
célkijelölés, a többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás, a fejlesztő, 
tanulást támogató értékelés. A differenciált tanulásszervezés 
jellegzetességeit képviselik az olyan eljárások, mint az egyéni rétegmunka 
vagy az adaptált szövegváltozatok felhasználása, melyek kiterjeszthetik és 
elmélyíthetik a tankönyvek tartalmát. A pedagógus a probléma-megoldási 
és a jelenségértelmezési folyamatot – a tanuló szükségleteinek megfelelően 
– közvetett, illetve közvetlen eszközökkel segíti. A pedagógus az aktív 
tanulói tevékenységek megvalósítása során lehetővé teszi iskolán kívüli 
szakemberek bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai 
lehetőségek felhasználását (könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert). 
A pedagógus együttműködik más tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, 
hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon vagy a témahetek, 
tematikus hetek, projektnapok, témákhoz szervezett események, 
tanulmányi kirándulások, iskolai táborok alkalmával a tantárgyak 
szervezett, összefüggő, illetve kapcsolódó tartalmainak integrálására.  A 
különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a tananyag 
feldolgozásánál a pedagógusnak figyelembe kell vennie a tantárgyi 
tartalmaknak a tanulói sajátosságokhoz való illesztését. A különleges 
bánásmódot igénylő tanulók esetében ez az adaptálás lehetővé teszi az 
egyéni haladási ütem biztosítását, valamint a differenciált (optimális 
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esetben személyre szabott) nevelés, oktatás során az egyéni módszerek 
alkalmazását. Az aktív tanulás segítése a tanuló tehetségének, különleges 
nevelési-oktatási szükségleteinek vagy fogyatékosságának típusához 
igazodó szakképzettséggel rendelkező szakember támogatásával történik. 
 
Az eredményes tanulás segítésének elvei 
 
Tanulási környezet 
 
A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeket (kiemelten 
osztálytermeket) lehetőség szerint úgy biztosítjuk, hogy a különböző 
tanulásszervezési eljárások alkalmazásához a berendezések rugalmasan és 
gyorsan átalakíthatók legyenek, illeszkedjenek az osztályba járó tanulók 
korosztályi és egyéni szükségleteihez, valamint nyugodt, biztonságos és 
támogató tanulási környezetet teremtsenek valamennyi tanuló számára. 
Lehetőség szerint biztosítjuk, hogy a tanulók a foglalkozásokon IKT és 
digitális eszközöket (számítógép, más iskolai vagy saját eszköz), 
internetkapcsolatot és prezentációs eszközöket vehessenek igénybe, 
valamint hozzáférhetővé váljanak a hagyományos iskolai és az elektronikus 
könyvtárak egyaránt. A tanulók, a pedagógusok, a szülők és a pedagógiai 
munkát támogató minden szereplő kapcsolata – a közös célt szem előtt 
tartva – a kölcsönös tiszteleten és nyílt párbeszéden alapul. A tanulók 
értékelését egyéni fejlődésük és sikeres tanulási teljesítményük érdekében 
az igazságosság, az esélyteremtés és a méltányosság alapelveit szem előtt 
tartva, emberi méltóságuk tiszteletben tartásával, az értékelés személyes 
jellegének figyelembevételével valósítjuk meg. A tanulók tanulási 
tevékenységekben való aktív részvétele kulcsfontosságú, ezért ennek 
előmozdítása érdekében a pedagógusoknak mindvégig a 
tevékenységközpontú tanulásszervezési formákat kívánatos előnyben 
részesíteniük. A tanulás társas természetéből adódó előnyök, a differenciált 
egyéni munka adta lehetőségek kihasználása, valamint a párban vagy 
csoportban végzett kutatásalapú, felfedező, tevékeny és jól szervezett, 
együttműködő tanulás támogatása szintén hozzájárul a korszerű tanulási 
környezet megteremtéséhez. Fontos, hogy a tanulóval szemben támasztott 
elvárások egyértelműek legyenek, az azokhoz igazodó mérési stratégiákkal 
együtt, és már a tanulási folyamat elején ismertté váljanak. Az iskolai légkör 
bizalmi jellege elsődleges feltétele annak, hogy a tanulási problémákra és a 
személyes nehézségekre időben fény derüljön. Ennek a bizalomnak a 
megteremtése és fenntartása az intézményvezető és pedagógus állandó 
felelőssége. Az aktív tanulási alapelvek szerint szerveződő, több tantárgy, 
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tanulási terület ismereteinek integrálását igénylő témákat, jelenségeket 
feldolgozó tanórák, foglalkozások, témanapok, témahetek, tematikus hetek 
és projektek alkalmazása segíti a tanulót a jelenségek megértésében, a 
problémák komplex módon történő vizsgálatában. 
 
Egyénre szabott tanulási lehetőségek 
 
Iskolánk a tanulók tanulmányi előmenetelét a képességeiknek megfelelő, 
egyénre szabott tanulási lehetőségek biztosításával tudja a 
leghatékonyabban támogatni. Fontos alapelv, hogy a tanulók közti 
különbözőségeket az iskola a különféle környezeti feltételek és az 
egyénenként eltérő idegrendszeri érés, valamint az egyéni képességek 
kölcsönhatása eredményének tekintse. E szemlélet gyakorlatban történő 
alkalmazásához olyan fejlesztési célokat kell kijelölni, amelyek nemcsak a 
tanulótól várnak illeszkedést a tanulási környezethez, hanem a tanulási 
környezettől is alkalmazkodást igényelnek a tanuló egyedi jellemzőihez. 
Ennek értelmében a képességtartományok mindkét határán − tehetség és 
fejlődési késés, fejlődési zavar, esetleg ezek együttes megléte − kihívást 
jelentő feladatok megtervezése kívánatos. Különösen fontos, hogy az iskola 
biztosítsa a tanulás egyéni lehetőségeit és a személyre szabott nevelés-
oktatás során megszerezhető tanulási tapasztalatokat, enyhítse a hátrányok 
hatásait, optimális esetben képes legyen kiküszöbölni azokat. Ezek közül 
kiemelten fontos a családi és településszerkezeti hátrányokból eredő, az 
eltérő kulturális és nyelvi elsajátítási lehetőségekhez köthető, valamint a 
különleges bánásmódot igénylő tanulókhoz illeszkedő fejlesztő 
tevékenység. 
Minden gyermek, tanuló fejlődésében lényeges szerepet játszik a pedagógus 
fejlesztő tevékenysége. Különösen igaz ez a kiemelkedően kreatív, egy vagy 
több területen tehetséges, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, a 
sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a szakmai besorolásukat tekintve 
heterogén, az ok-okozati összefüggéseket tekintve fel nem tárt, ám tanulási-
tanítási szempontból kihívást jelentő, beilleszkedési, tanulási és 
magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók fejlesztésének területén. 
Ennek a feladatnak az ellátásában felértékelődik a segítő szakterületek 
(iskolapszichológia, gyógypedagógia, fejlesztő pedagógia) szerepe, valamint 
a különböző tantárgyakat tanító pedagógusok tudásmegosztásra épülő, 
egymást segítő szakmai tevékenysége. A különleges bánásmódot igénylő 
tanulók esetében a közös felelősségvállalásnak lényeges szerepe van a 
nevelés sikerességében. Ez nem csak az együttnevelést megvalósító 
iskolában tanító pedagógus kizárólagos felelőssége. A pedagógus a tanulást-
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tanítást speciális szakmai kompetenciák alapján segíteni tudó különböző 
szakemberekkel együtt (például gyógypedagógus, gyógytestnevelő, 
iskolapszichológus, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, tehetséggondozó 
pedagógus, gyermekvédelmi jelzőrendszer szakembere) kialakított 
foglalkozások keretében, valamint a szülők és a tanuló folyamatos 
bevonásával, a pedagógiai tevékenység részeként elismert konzultációs 
tevékenységet folytatva végzi pedagógiai munkáját. Előremutató 
folyamatként értékelhető a teamtanításnak olyan alkalmazása, amely a több 
tantárgy ismereteit integráló témákat feldolgozó foglalkozásokat közös 
tanítás keretében valósítja meg, az együttnevelést megvalósító iskolában 
pedig a tanulót tanító pedagógus és a gyógypedagógus közösen tervezett 
tanulási-tanítási programjára, a közös tanításra, valamint az e 
tevékenységet követő közös értékelésre épül. A differenciálás speciális 
megvalósulása lehet az együttnevelés során a habilitációs, rehabilitációs 
szemlélet érvényesülése. A hátránykompenzáció biztosítása érdekében 
(SNI, BTMN, HH, HHH) a tanuló szükségleteihez, képességeihez, 
készségeihez illeszkedő módszertani eljárások (eszközök, módszerek, 
terápiák, a tanulást-tanítást segítő speciális eszközök, a gyógypedagógus 
módszertani iránymutatásainak beépítése, egyéni fejlesztési terv készítése 
és rendszeres ellenőrzése) alkalmazása szükséges a különböző pedagógiai 
színtereken. A tanulói szükségletek ismeretében az egységes 
gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, 
illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények, valamint az 
utazó gyógypedagógiai hálózatok működtetésére kijelölt intézmények és 
más szakemberek szolgáltatásainak igénybevételével egészítendő ki a 
tanulók és pedagógusok szakmai támogatása.  A tehetséges tanulók 
érdeklődését a pedagógusok a megfelelően motiváló feladatokkal tartják 
fenn. 
 
Képesség-kibontakoztatás támogatása 
 
A tanulói teljesítmény értékelésének egyik célja, hogy segítse a tanuló és a 
szülő objektív tájékoztatását, továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a 
pedagógus folyamatosan meggyőződjön a tanulási folyamat 
hatékonyságáról, lehetőséget biztosítson a pedagógiai munka nyomon 
követésére, és az újratervezésére, a célok újra definiálására és továbbiak 
meghatározására, amennyiben ezt a tanulók fejlődése megkívánja. A 
tanulást és annak eredményességét befolyásoló pedagógiai tevékenység 
során végzett értékelésnek adatokra és tényekre kell támaszkodnia. Az erre 
alapozott értékelés segíti a tanulót további tanulási módszereinek, 
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technikáiknak meghatározásában. Az értékelési folyamatokat megalapozó 
tervező munka figyelembe veszi a tanuló előzetes tudását, aktuális 
fejlettségi szintjét, egyéni fejlődési lehetőségeit, életkori sajátosságait, az 
értékelés személyiségfejlődésére gyakorolt hatását és a pedagógiai célokat. 
Ennek érdekében a kiinduló állapot értékelése (diagnosztikus mérés) egy 
tanítási óra, tanulási egység, téma vagy program megkezdése előtt végzett 
adatgyűjtés. A diagnosztikus értékelés kiterjedhet a tanulók meglévő 
tartalmi tudására, aktuális készség- és képességfejlődési szintjére, 
hozzáállására, viszonyulására. Az értékelés során figyelembe kell vesszük a 
tanuló életkori sajátosságait és a tanulás korábbi és aktuális környezeti 
tényezőiről rendelkezésre álló információkat, továbbá a pedagógiai célokat. 
Az eredmények visszajelzésével a pedagógus útmutatást tud adni a 
tanulónak a tanulást várhatóan leghatékonyabban segítő tanulási módokról. 
A tanulás folyamatában több alkalommal, tájékozódó jelleggel végzett 
információgyűjtés, a fejlesztő, tanulást segítő értékelés és ennek 
visszajelzése akkor éri el a kívánt hatást, ha az a tanuló számára az 
értékelést követően rövid időn belül megismerhető. A tanulási folyamat 
rendszeres értékelése és visszajelzése teszi lehetővé a tanuló fejlődésének 
folyamatos nyomon követését. Mindkét értékelési típus (a kiinduló állapot 
értékelése és a fejlesztő, segítő támogató értékelés) önfejlesztésre és 
kitartásra ösztönzi a tanulót fejlődésének, valamint tudásának gyakori, 
interaktív módon történő visszajelzésével. Célja a tanuló erősségeinek és 
hiányosságainak felmérése, valamint az éppen kihívást jelentő célok 
meghatározása, és ezzel a nevelési-oktatási gyakorlatnak a célok eléréséhez 
történő igazítása. Az összegző értékelés célja annak megállapítása, hogy a 
tanulók tudásának, ezen belül a stabil ismeretek kialakításának és a 
készségek elsajátításának szintje milyen mértékben felel meg a célként 
kitűzött tanulási eredményeknek. Az összegző értékelés minősítő jellegű, de 
lehet részletes szöveges értékelés is, amely rendelkezik a fejlesztő, 
tanulástámogató értékelés jellemzőivel. Az első évfolyam végén a tanuló 
összegző értékelése szöveges formában történik. Az első nevelési-oktatási 
szakasz fő feladatainak megvalósítását leghatékonyabban a fejlesztő, 
tanulást támogató értékelés szolgálja, összekapcsolva a diagnosztikus 
mérésekkel, amelyek segítik a tanulók hatékony fejlesztését, az aktuális 
pedagógiai tevékenység meghatározását, szükség esetén felülvizsgálatát. Az 
iskolakezdést követő első félévet minden szempontból bevezető, fejlesztő 
szakasznak szükséges tekinteni, ezért a pedagógus ebben az időszakban a 
szöveges formában megfogalmazott fejlesztő, tanulást segítő értékeléseket 
elsősorban szakmailag megalapozott megfigyeléseire építheti. A szöveges 
értékelés lehetőséget biztosít arra, hogy a tanuló és a szülő részére a 
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tantárgyi előre haladásról és a kompetenciák fejlődéséről a pedagógus a 
tapasztalatain és a követő méréseken alapuló, részletes tájékoztatást 
nyújtson. 
 

 

A) Életkoronként 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Fokozatosan átvezetjük a gyermekeket az óvoda játékközpontú 
cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. 

Az első két évben gyakran nagy különbséget mutat a gyermekek fejlődése. 
Türelemmel, megértéssel kezeljük a kérdést, megfelelő időt biztosítunk a 
kibontakozásukhoz. 

Megkeressük minden egyes gyermek egyéni erősségeit, dicsérettel 
bíztatással motiváljuk őket a tanulás elfogadására, örömteli megélésére. 

Biztonságos, esztétikus, szeretetteljes környezet kialakítására törekszünk, 
amely szintén hozzájárul fejlődésükhöz. 

Mozgásigényük kielégítésére rendszeresen használjuk az iskolaudvar adta 
lehetőségeket óraközi szünetekben is. Segíti mozgásfejlődésüket a folyosón 
felállított szenzomotoros pálya rendszeres használata. 

Életkori sajátosságaiknak megfelelően alakítjuk ki tanulási szokásaikat. 

Fontos annak elfogadtatása, hogy a pontos feladatvégzéshez fegyelemre és 
megfelelő figyelemre van szükség. 

Már ebben az életszakaszban elkezdjük a reális önértékelés képességének 
kialakítását. 

A magyar nyelv és irodalom tanulási terület legfontosabb tanulási 
eredménye az olvasás és az írás, mint alaptechnika elsajátítása, valamint a 
szövegértéshez és -értelmezéshez szükséges alapkészségek, kompetenciák 
kialakítása. Az olvasóvá nevelést támogatja a tanulócsoport érdeklődésének 
megfelelő gyermekirodalmi alkotások közös olvasása, élményszerű 
feldolgozása. Az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszának négy 
évfolyamán a legfontosabb cél a beszéd és az anyanyelven történő 
kifejezőkészség fejlesztése, az olvasás és az írás stabil megalapozása. A fő 
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hangsúly az alapkészségek fejlesztésén, az értő olvasás kialakításán, a 
szövegértés és -értelmezés megalapozásán van.  
 

3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

Megismertetjük a helyes magatartásformákat és gyakoroltatjuk a 
mindennapokban. 

Törekszünk a kötelességtudat megerősítésére. 

Elősegítjük a közösségben való feladatvállalást. 

Erősítjük az együttérzés, segítőkészség kialakítását. 

Folyamatosan előtérbe helyezzük a környezetük iránti igényesség 
kialakítását, megőrzését, a természet óvását. 

Megláttatjuk a folyamatos tanulás elengedhetetlen szerepét. 

Olyan tudást adunk a tanulóknak, amelyet képesek új helyzetben is 
alkalmazni. 

A tanulást úgy szervezzük, hogy a tanulók cselekvően vegyenek részt benne. 

Fontosnak tartjuk az anyanyelvi kommunikáció állandó fejlesztését, 
melynek során egyértelműen képesek mondanivalójuk kifejezésére. A 
tantárgyi készségfejlesztés komplex rendszert alkot azokkal a 
tantárgyakkal, amelyek a zenei hallást, a ritmuskészséget, a mozgást, a 
mozgásügyességet, a manuális készségeket, az idő- és térbeli szekvenciák 
azonosítását és követését, a téri-vizuális és időbeli tájékozódást fejlesztik. 
 
Segítjük a tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztését, hogy a 
mindennapok probléma-helyzetei során minél sikeresebben igazodjanak el. 
A tanuló ebben a nevelési-oktatási szakaszban találkozik olyan egyszerű 
problémákkal, amelyek megoldásában szerepet játszik a megfigyelés, az 
értelmezés, az összefüggések felfedezése, ezáltal fejlődik gondolkodása, 
problémamegoldó képessége. Már a rendszerező készségek fejlődésének 
kezdeti fázisában is képes a lehetőségek megkülönböztetésére, azok 
rendszerezett felsorolására. Alsó tagozaton az új elemeket tartalmazó, 
problémát jelentő helyzetek nagyrészt örömteli tevékenységekben, játékos 
helyzetekben merülnek fel, a tanuló így gyakorolhatja, alkalmazhatja 
megszerzett ismereteit, fejlesztheti problémamegoldó, rendszerező és 
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döntési képességeit. Elkezdi megtapasztalni, hogy a matematika 
segítségével hogyan lehet leírni a közvetlen környezete természeti, vizuális, 
technikai jelenségeit, tevékenységeit. A matematikai nevelés szoros 
kapcsolatban van a zenei, mozgásos és nyelvi fejlesztéssel. A mindennapi 
kommunikáció során a tanuló fokozatosan tanulja meg és alkalmazza a 
matematika nyelvét, a relációszókincset, a viszonyok kifejezését. Kezdetben 
megmutatással, rajzzal, mozgással, saját szavakkal közli gondolatait, és ezt 
lehet fokozatosan egyre pontosabbá, szakszerűbbé tenni. 
 
Fejlesztjük az érzelmi és értelmi intelligenciájukat. 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás során elsődleges feladatnak 
tekintjük a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez 
szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 
megalapozásának folytatását, az életen át tartó tanulás és fejlődés 
megalapozását. 

Segítséget nyújtunk tanulóinknak az alsó és felső tagozatos élet 
különbségeinek áthidalásában, a tanulási stratégiák megválasztásában, 
kitüntetett figyelmet fordítva az életkori jellemzőkre, megalapozzuk a 
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív 
interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

A tanórai és az iskolán kívüli tevékenységeket úgy kell megtervezni, hogy 
alkalmazkodjanak a tanuló társadalmi, kulturális és életkori 
sajátosságaihoz, és segítsék az adott esetben szükségessé váló 
differenciálást (felzárkóztatás, 
tehetséggondozás). Az iskolai munka során törekedni kell a módszertani 
sokszínűségre, az aktív tanulói tevékenységekre épülő módszerek 
alkalmazására (gyűjtőmunka, projektek, kooperatív, együttműködésen 
alapuló változatos és ötletgazdag írásbeli és szóbeli feladatok). A tantárgyak 
fejlesztési céljai csak úgy valósíthatók meg, ha a tanuló az órák aktív 
alakítójává válik, és nem csupán passzív befogadóként vesz azon részt. A 
tanulói tevékenységekre és együttműködésre épülő módszerek erősítik a 
tanuló problémamegoldó képességét, és képessé teszik őt arra, hogy 
összekapcsolja a különböző forrásokból nyert sokféle információt. 
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Törekszünk a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi 
megalapozására, a helyes magatartásformák megismertetésére és 
gyakoroltatására. 

Fontosnak tartjuk a kreativitás fejlesztését, az írásbeliség és a szóbeliség 
egyensúlyára való törekvést, a tanulók egészséges terhelését, érési 
folyamatuk követését. 

A tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, 
játékból, hétköznapi szituációból fakadó indukció. A tanulási tevékenység és 
problémamegoldás során a tanulót ösztönözni kell egyszerű problémák 
felfedezésére, megfogalmazására és a mindennapi életből vett szöveges 
problémák matematikai szempontú értelmezésére. A tanuló konkrét 
helyzetek megoldására képi és szimbolikus modelleket, stratégiákat 
alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó 
képessége. A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált 
felsorolásából fokozatosan kialakulnak a rendszerezést segítő konkrét 
eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei. 
 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A 7-8. osztályban folytatjuk a már megalapozott kompetenciák 
továbbfejlesztését, bővítését, fontosnak tartjuk az ismeretek tapasztalati 
megalapozását és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatását. 

Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat és problémamegoldáshoz. 

Segítünk az önismeret alakításában, az önértékelés képességének 
fejlesztésében, az együttműködés értékének tudatosításában. 

Nagy gondot fordítunk a mozgásigény kielégítésére, a mozgáskultúra, a 
mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésére. 

Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű 
oktatásával járulunk hozzá. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a pályaorientációra, pályaválasztásra való 
odafigyelést. 

 

B) Területenként 
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A tanulás kompetenciái 

Kisiskolás korban a hatékony önálló tanulási kompetencia leginkább az 
érdeklődés, kíváncsiság fenntartásával fejleszthető. Fontosak az egyéni és a 
közös tanulási tevékenység, a kreativitást igénylő feladatok. Szükséges, 
hogy szabadon választható témákban, kötetlen szervezésű társas tanulási 
helyzetekben is kipróbálhassák képességeiket a tanulók. Ismerjék meg a 
tanulás korszerű eszközeit, iskolán kívüli színtereit, lehetőségeit (pl. 
könyvtár, múzeum, színház). Az önálló tanulás képességének 
megalapozásához eszközként szolgál az anyanyelvi kompetencia és a 
digitális kompetencia. Ismerje meg és próbálja ki az alapvető tanulási 
technikákat, alakuljon ki a tanulási szokásrend, mind a tanórán és otthon is. 
A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási 
módjait, stratégiáit, stílusát és szokásait. Törekedjen a gondolkodási 
képességek, elsősorban a rendszerezés, a tapasztalás és kombináció, 
valamint a következtetés és problémamegoldás fejlesztésére. Az elemi 
készségek optimális szintű elsajátítása kulcsfontosságú feladat. A 
gondolkodási kulcskompetencia területén fejlesztenünk kell a rendszerező 
képességet, kombinatív képességet, kreatív gondolkodást, döntéshozatalt, 
problémamegoldást, előrelátást, hatékony tanulást, érvelési képességet. A 
tanulóknak el kell sajátítani az elektronikus média használatát az 
információszerzésre. A tanulás számos összetevője tanítható. Az 
eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, 
gyakoroltatása, főleg a következőket foglalja magában:  

 az előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása;  

 az egyénre szabott tanulási módszerek kiépítése;  

 a csoportos tanulás módszerei;  

 a kooperatív csoportmunka;  

 az emlékezet erősítése;  

 célszerű rögzítési módszerek kialakítása;  

 az értő olvasás,  

 az íráskészség, a számfogalom fejlesztése;  

 a gondolkodási kultúra művelése;  
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 az önművelés szokásának, igényének kialakítása;  

 az élethosszig tartó tanulás eszközeinek a megismerése.  

A tanulás fontos színtere és eszköze az iskola könyvtára és informatikai 
bázisa. A könyvtár használatának technikáját, módszereit az ismeretszerzés 
érdekében a tanulóknak el kell sajátítaniuk. Sajátítsák el az adatgyűjtés, 
témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját. 
Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban 
tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. 
A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák 
kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai 
fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek 
felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó 
tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat 
aktív résztvevőivé teszi.  
A technika tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit 
megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával 
konszenzusra jut. A tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során 
a tanulónak együttműködési készségeit fejlesztve lehetősége nyílik építő 
jellegű párbeszédre.  
A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív 
tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, 
megerősítésében és tovább fejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen 
fontos szerep hárul. Az ének-zene tanulását nem a hagyományosnak 
tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az 
önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség 
élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más 
tárgyak tanulásához is pozitívan járul hozzá. 
A tantárgyak keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív tanulóvá 

válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a 

tanulási útvonalak felfedezését, a mérlegelő gondolkodást, a belső 

motiváción nyugvó cselekvést, a célok elérése iránti elkötelezettséget, a 

metakognitív stratégiák alkalmazását.  

A megfigyelések algoritmusának követésével, összehasonlítások, 

csoportosítások végzésével, valamint a mérés és a kísérletezés 

algoritmusának megvalósításával a tanuló aktív tanulási utat jár be, 

eközben fejlődnek megismerési képességei. Vizsgálatainak eredményeit 
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összeveti hipotéziseivel, ezzel fejlődik problémamegoldó, valamint 

mérlegelő gondolkodása. Tanulási stratégiákat használ fel: tapasztalatai 

rögzítéséhez egyszerű ábrákat, grafikus szervezőket használ, készít. 

Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a vizualitás, 

úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan 

nyerhető információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső 

képalkotás, a vizuális elemzés, összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a 

következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp a digitális kor vizuális 

dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális 

információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás 

szempontjából. A vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az 

információszerzést, hanem az információk feldolgozását és a gondolkodási 

folyamatokat is ösztönözheti, segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok 

és stratégiák megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy 

változatos tevékenységei és fejlesztési technikái más műveltségi területeket 

is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, melyek 

érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a 

tanulást. 

Az alkalmazható tudás megszerzését segíti a tanulók ösztönzése kérdések, 
problémák megfogalmazására. Emellett a tanulók szabadabb 
kommunikációja érdekében fontos, hogy merjenek segítséget kérni a 
tanítótól és társaiktól, ha nehézségekbe ütköznek munkájuk során. Fontos 
az is, hogy a tanulóközösség természetesnek vegye, a tanulási folyamat 
részének tekintse a tévedést, a vitákat. Ez akár az egész tanulócsoportot 
érintő, interaktív formája az egymástól való tanulásnak. A tanulás során 
elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó megértése. A szöveges 
feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk 
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát 
használata, több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési 
képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása elősegítik 
az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, 
megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az 
algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések 
megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges 
rendszerező, összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási 
módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 
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A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben 
megszerezhető tudáselemek keresésére, szűrésére, rendszerezésére, 
továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott 
szempont szerint újra fogalmazására, mások véleményének tömör 
reprodukálására. Képes ismert tartalmú szövegeket biztonságosan 
elolvasni, értelmező hangos olvasással. Képes hallott és olvasott szöveg 
lényegének felidézésére, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas 
nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, 
publicisztikai szövegeket. Képes a szövegelemzés alapvető eljárásainak 
önálló alkalmazására, különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli 
szövegek szerkezetének, jelentés rétegeinek feltárására, értelmezésére és 
értékelésére. Korosztályának megfelelő módon részt vesz az 
infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő 
információszerzésben és információátadásban. Törekszik az olvasható és 
pontosan értelmezhető írásbeli kommunikációra. Elsajátítja a jegyzetelés 
alapjait. Képes rövidebb szövegek alkotására különböző szövegtípusokban 
és műfajokban. Képes rövidebb szövegek összegyűjtésére, rendezésére. 
Gyakorlott a helyesírási kézikönyvek használatában, törekszik a 
normakövető helyesírásra. Képes művek önálló befogadására és ennek 
szöveges interpretálására. Képes egyes nem verbális természetű 
információk adekvát verbális leírására. A tanuló felfedezi, megérti és 
alkalmazza a nyelvet vezérlő különböző szintű szabályokat, ami 
tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a 
hallott szöveg értése mellett törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. 
Felfedezi a nyelvtanulás és a célnyelvi kultúra fontosságát. Próbálkozik 
önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, és elindul a tudatos 
nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a 
gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, 
amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Képes 
egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és 
segítőkész. 
A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen 
nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse 
gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, 
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formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 
hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan 
véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy 
csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását 
személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  
A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így különösen a 
kommunikációs eszközök használatát. 
Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei anyanyelv is, mely 
saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása 
azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az 
anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a 
beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony eszköz a ritmus és a 
hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés, mint verbális kommunikáció, 
valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A tanuló 
megismeri a zene mindennapi funkcióját, és megtanulja értelmezni a zene 
médiában történő használatát is.  
A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanuló gyakorolja az 

érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az 

álláspontok asszertív megjelenésének, az erőszakmentes 

kommunikációnak, valamint a társas konfliktusok kezelésének 

kommunikációs technikákat igénylő változatait. 

A tanuló a megismerő tevékenységek során tapasztalatait lejegyzi vagy 

szóban megfogalmazza, így fejlődik azon készsége, hogy érthetően és 

pontosan fejezze ki gondolatait. Eközben törekszik a természettudományos 

szaknyelv pontos használatára. A vizsgálatok végzésekor információkat 

gyűjt, rendszerez. A megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás, mérés és 

kísérletezés során fejlődik a szöveges módon, a táblázattal és a 

grafikonokkal megadott információk megértésének képessége. 

A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és használják 

a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  A 

digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – 

folyamatosan hatást gyakorol a kommunikáció domináns formáira és 

minőségére. A vizuális kommunikációs formák értelmezése, értő és felelős 

használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető 

leginkább – a mindennapi életben is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a 

művészeti nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek 

keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, beszéd, 
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mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is 

tágítja.  

A tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztését segítik a kooperatív 
munkaformák, amelyek lehetőséget adnak a szóbeli és írásbeli 
kifejezőkészség gyakorlására. Kezdetben saját kifejezőeszközeikkel 
kommunikálhatnak, például megmutatással, rajzzal, mozgással, saját 
szavakkal. Ezeket később fokozatosan segítünk egyre pontosabbá, 
szakszerűbbé tenni. Ez támogatja a matematika nyelvének megértését, a 
matematikai szövegalkotást, ami elengedhetetlen a matematikai 
gondolkodáshoz, a valóságos problémákat leíró matematikai modellek 
megalkotásához. A matematika nyelvének megfelelő alkalmazása a 
matematikai szókincs ismeretét, valamint a nyelvtani kapcsolatok helyes 
értését és használatát jelenti, amiket szintén alsó tagozaton alapozunk. 
A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan, röviden és 
pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan 
alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása 
javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az 
információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a 
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a 
különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, diagram és képlet) 
bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 
A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így különösen a 
kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák 

A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt. Képes 
alapvető számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) 
felhasználni a tanórai és a tanórán kívüli tanulási tevékenységek során, 
illetve a hétköznapi életben. Egyre nagyobb biztonsággal és mind 
önállóbban képes felhasználni a számítógép és az internet által biztosított 
információkat, akár megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. A 
megszerzett információkból irányítással, majd egyre önállóbban képes 
összeállítani prezentációkat, beszámolókat. Ismeri az elektronikus 
kommunikáció (e-mail, közösségi portálok) nyújtotta lehetőségeket és 
használja is ezeket. Felismeri az elektronikus kommunikációban rejlő 
veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. Látja a valós és a virtuális 
kapcsolatok közötti különbségeket, kellő óvatossággal kezeli a világhálóról 
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származó tartalmakat és maga is felelősséggel viszonyul a világháló 
használóihoz. 
Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 
eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv 
jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint 
saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen 
nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális 
felületeken és eszközök használatával. 
A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a környezet 
folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, 
beépülése a hétköznapokba. 
A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat fejleszti. 
Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is 
alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges 
képességek kialakítását és fejlesztését is. 
A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 
mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus 
épít a tanuló ilyen irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos 
digitális eszközök alkalmasak arra is, hogy használójuk számára a zenei 
kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, alkalmazások 
játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 
A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a projektmunkák 

szervezése, megvalósítása, az elvégzett feladatok digitális eszközökkel 

történő bemutatása. A virtuális térben kialakult közösségek tagjainak 

viselkedését befolyásoló etikai szabályok felismerése. A digitális 

önkifejezés, a közösségi oldalakon történő önmegjelenítés, az információk 

kezelése. A tartalom digitális megosztásával kapcsolatos etikai kérdések 

köre számtalan fejlesztési lehetőséget rejt magában. 

A környezetismeret tanulása során a tanuló kiegészítő információkat gyűjt 

digitális forrásokból, illetve tapasztalati úton szerzett ismeretei rögzítésére 

online feladatokat, alkalmazásokat használ. 

A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és használják 

a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  A 

digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – 

folyamatosan hatást gyakorol a kommunikáció domináns formáira és 

minőségére. A vizuális kommunikációs formák értelmezése, értő és felelős 
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használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető 

leginkább – a mindennapi életben is elengedhetetlen.  

A tanuló a digitális eszközöket már ebben a nevelési-oktatási szakaszban is 
a tanulás, gyakorlás szolgálatába állítja, amikor egyszerű matematikai 
jelenségeket figyel meg számológépen, vagy számítógépes fejlesztő 
játékokat használ a műveletek, a problémamegoldás gyakorlására. 
A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás 
és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális 
kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, 
alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika 
tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához. 
 
Matematikai gondolkodási kompetenciák 

A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi 
helyzetekben egyszerű modellek alkotására, illetve használatára. A tanuló 
felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és 
törekszik ezek pontos megfogalmazására. Gyakorlott a mindennapi életben 
is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek összehasonlításában. 
A tanuló képes következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű 
algoritmusok kialakítására, követésére. A tanuló képessé válik konkrét 
tapasztalatok alapján az általánosításra, matematikai problémák 
megvitatása esetén is érvek, cáfolatok megfogalmazására, egyes állításainak 
bizonyítására. 
Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a 
gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, 
felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A 
feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó 
készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 
fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási 
lehetőségeit. 
A technika és tervezés a természettudományos tantárgyak – 
környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, a 
tanult ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában tölt be 
fontos szerepet. A célok eléréséhez széles körű, differenciált 
tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza a tanulók 
természettudományos és műszaki műveltségét, segíti a mindennapi életben 
felmerülő problémák megoldását.  
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A digitális kultúra keretében végzett tevékenység fejleszti a tanulónak a 
problémák megoldása során szükséges analizáló és szintetizáló 
gondolkodását. 
A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a tanulási tevékenységek, 

amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, médiatartalmak 

elemzését igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos 

élethelyzetekben felmerülő etikai problémák, konfliktusok és a szabályok 

felismerése közben a tanuló elemző, problémamegoldó, mérlegelő 

gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az események bekövetkezésének 

feltételeit. Átalakítja a szerzett információt, következtetéseket von le, 

magyarázatot keres, rendszerezést végez.  

Az ismeretszerző módszerek elsajátítása közben fejlődik a tanuló 

problémamegoldó gondolkodása. A vizsgálatok, kísérletek végzése ösztönzi 

őt, hogy kérdéseket tegyen fel, ok-okozati összefüggésekre jöjjön rá, 

következtetéseket vonjon le. Mivel a képességfejlesztés az egyes témák 

komplex feldolgozása közben valósul meg, fejlődik rendszerszemlélete. 

Kezdeti perceptuális tanulása mellett képessé válik a verbális tanulásra. 

A megismerési folyamatok fontos eleme a vizuális megfigyelés. A vizualitás 

a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a magasabb szintű 

gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása 

során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a 

problémamegoldó gondolkodást gyakorolhatja a tanuló. Minden 

problémamegoldás esetében nagy jelentősége van a szabad asszociáción 

alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális kultúra 

tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési 

megoldások bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben képes 

fejleszteni. 

A matematikai gondolkodás fejlesztése szempontjából kiemelt szerepe van 
a logikai, a stratégiai és a véletlennel kapcsolatos játékoknak. Alsó 
tagozaton évfolyamonként spirálisan visszatérnek ugyanazok a témakörök, 
újabb elemekkel bővülve. Bizonyos tevékenységeket újra és újra elvégzünk, 
egyrészt azért, mert ez segíti az analógiák épülését, másrészt mert 
lehetőséget nyújt a kapcsolódási pontok keresésére, megértésére a 
matematika különböző területei és ismeretei között. Kiemelt szerepe van az 
alkotó gondolkodás fejlesztésének, ugyanis a gyermek azt érti meg, amit 
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meg is alkot. Az alkotás segít, hogy a tanuló értve tudja megalkotni maga 
számára az új fogalmakat, beágyazva a formálódó fogalmi rendjébe. 
Fontos, hogy egy-egy témakört, problémát, ismeretet több oldalról, 
sokrétűen és mind szemléletükben, mind matematikai tartalmukban 
egyaránt változatos eszközök használatával, tevékenységeken keresztül 
közelítsünk meg. Ez segíti, hogy a gondolkodás rugalmas maradjon, 
valamint a fogalmak és ezek egymás közti viszonyai, összefüggései igazán 
megértésre kerüljenek, elmélyüljenek. 
Az ismeretek, fogalmak elmélyülését segíti az analógiás gondolkodás is, 
mely a felismert törvényszerűségeket alkalmazza hasonló vagy egészen más 
területeken. A tanulók a sokféle formában megjelenő közös jegyek alapján 
alakítják ki a fogalmak belső reprezentációját, ezért alsó tagozaton nem 
szerepelnek megtanulandó matematikai definíciók a tananyagban. A 
konkrét tevékenységek csak lassan válnak belsővé, gondolativá. Ennek 
kialakulásához megfelelő időt kell biztosítani, ami egyénenként eltérő lehet, 
és ritkán zárul le alsó tagozatban. A matematika tanulása során a tanuló 
gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán 
keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján 
azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra 
támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a 
megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan 
nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő 
kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri 
azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. A tanuló megtanul 
induktív úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a 
matematikai állítások bizonyítására. 
A digitális kultúra keretében végzett tevékenység fejleszti a tanulónak a 
problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és 
algoritmizáló gondolkodását. 
A tanuló képes felismerni a természet működési alapelveit, illetve az 
egyszerűbb technológiai folyamatokat és azok kapcsolatait. Egyre önállóban 
használja, illetve alkalmazza az alapvető tudományos fogalmakat és 
módszereket problémák megoldása során. Tudása és megfigyelési 
képességei fejlődésének köszönhetően tanári irányítás mellett, de mind 
önállóbban hajt végre kísérleteket, megfigyeléseket, amelynek eredményeit 
értelmezni is tudja. Technikai ismereteit és kompetenciáit kezdetben még 
irányítással, majd egyre önállóbban alkalmazza az iskolai és iskolán kívüli 
környezetben. Felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt 
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káros hatásait, belátja, hogy erőforrásaink döntően végesek, és ezeket 
körültekintően, takarékosan kell hasznosítanunk. Nyitottá válik a 
környezettudatos gondolkodás és cselekvés iránt, képes környezettudatos 
döntések meghozatalára. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A sokféle közös tanulási és szabadidős iskolai tevékenységben való 
részvétel a szociális és állampolgári kompetenciák kiváló gyakorlóterepe. 
Elsajátíthatják azokat az alapvető ismereteket, magatartási normákat, 
szabályokat és szokásokat, amelyek megalapozhatják a társadalmi, 
természeti és technikai környezetükkel kapcsolatos pozitív attitűdjeiket, 
elősegítve szocializációjuk sikerességét. A nevelési feladat fontos tartalmi 
eleme veszélyhelyzeti magatartáskultúra fejlesztése. Olyan fejlesztési 
feladat, amely a civil életben fontos polgári lét alapjait segít megteremteni. 
A társadalmi együttélés közös szabályait tudatosítjuk a tanulókban. Olyan 
részképességek fejlesztésére kell gondolni, mint a konfliktuskezelés, az 
együttműködés, a közéleti szerep gyakorlása, a demokratizmus 
gyakorlatában elsajátítható felelősségvállalás, az előítéletek és a rasszizmus 
elutasítása. A tanuló törekszik a konfliktusok feloldására, alkalmazza a 
konfliktuskezelés demokratikus technikáit. Nyitottá válik a társadalmi 
jelenségek iránt, szert téve az együttműködés képességére. Ismeri a 
közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában 
alakítja tevékenységét. Megismerkedik az alapvető emberi, szabadság- és 
állampolgári jogokkal, kötelezettségekkel és az őt megillető jogok 
érvényesítési lehetőségeivel. Alkalmazza a méltányosságot és az 
erőszakmentességet biztosító technikákat a közösségben való tevékeny 
részvétele során. Részt vesz olyan tevékenységekben, amelyek a közösség 
jobbítását szolgálják. 
Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló nyitottá válik más kultúrák, más 
szokások iránt, mely a mindennapi életben növelheti toleranciáját. A társas 
kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban 
vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló 
tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, 
kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, 
önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az 
idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 
A tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati 
alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett 
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együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, 
illetve végrehajtói szerepekről. 
A digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység elősegíti az 
online térben való szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus 
kialakítását.  
A tanuló megtapasztalja az együttműködés hatékonyságát a csoportos zenei 
tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van véleményének, 
gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való 
figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 
A tantárgy támogatja az önismereten alapuló önszabályozás és önfejlesztés 

megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóképesség, a 

kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény 

javítására való törekvést. A gyakorlatok során az érzelmek felismerésének 

és kifejezésének, az érzelmi állapotok szabályozásának, a társas helyzetek 

észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a döntéshozatali készségeknek 

a fejlesztése válik hangsúlyossá. 

A környezetismeret tanulása cselekvő tapasztalatszerzésre épül, melynek 

során a tanuló csoporttagként, társaival együtt végzi tevékenységét. A 

gyakorlati feladatok végzésekor döntéseket hoz, időbeosztást készít. 

A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális kultúra tantárgy 

kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes 

és társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési 

formák támogatása, ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés 

kialakítását, miközben a változatos tevékenységi formák nagyobb esélyt 

adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felismeréséhez 

és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet 

játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen belül a 

kreatív problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos 

együttműködésben valósuljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle 

nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki közreműködésével és 

megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen alapuló alkotó 

vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek 

megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a 

konfliktushelyzetek megoldására, végül a legjobb megoldás érdekében a 

produktív tevékenység gyakorlására. 

Célunk, hogy a kisiskolások felfedezhessék belső értékeiket, megtalálják 

helyüket az iskolai közösségekben, egész életre szólóan megszeressék a 
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tanulást. Kipróbálhatja a tanítóval és társakkal való megküzdés élményét, 

próbára tehetik fejlődő önállóságukat, nem végzetes kudarcként, hanem 

hasznosuló tanulsággal élhetik meg sikertelen próbálkozásaikat is. A reális 

énkép és a jó önismeret a szociális és állampolgári kompetencia egyik 

fontos pillére. Az önmegismerés és az önkontroll, a feladatokkal vállalt 

felelősség, magatartást irányító tevékenység. A kiskamaszok énképe a róluk 

alkotott vélemények ellenére, az önmagukkal szemben támasztott 

követelmények, elvárások hatására is formálódik. Fontos, hogy tanulóink 

érdekeltté váljanak saját nevelésükben, sorsuk és életpályájuk alakításában. 

Alsó tagozaton a matematikai fejlesztés fontos eszköze a játék, mely a 
személyiségfejlesztő és közösségépítő hatása mellett élvezetes módot kínál 
minden témakörnél a problémafelvetésre, problémaelemzésre, 
problémamegoldásra és a gyakorlásra. 
A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a pontosság, a figyelem és a 
fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a 
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs 
készsége. A tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok 
eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló döntései 
megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények 
mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a 
személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja 
meg ötleteit másokkal, és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak 
megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget vállal a közösen 
kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját, 
gondolkodásmódját. 
 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 
kompetenciái 

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, 
nemzete és más népek történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja 
a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, 
toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 
jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában 
foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az 
alkotással kapcsolatos tartalmakat. 
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A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven 
történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a 
tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 
kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol.  
A tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, 
amely hozzájárul a munkára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív 
alakításához, fejlesztéséhez.  
Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási 
készségének kialakítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A 
tanulók a tanulási folyamat során használható (működő, megehető, 
felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi anyagokból, ezekhez az 
adott életkorban biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket 
alkalmazva.  
A technika és tervezés tantárgy struktúrájában rugalmas, cselekvésre építő, 
tanulás- és tanulócentrikus. A megszerezhető tudás alkalmazható, s ezzel 
lehetővé teszi a tanuló számára a mindennapi életben használható és 
hasznos készségek kialakítását. 
A digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat 
a biztos és koherens kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az 
önkifejezési tevékenységek szélesebb körben történő bemutatására. 
Az önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a 
zenét sajátos nyelvként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései 
tolmácsolására, használva az improvizáció adta lehetőségeket is.  
A zenei nevelés Magyarországon a Kodály Zoltán által megalkotott filozófiát 
követve, tevékenység központú módszer alapján valósul meg. A magyar 
zenekultúra évszázados hagyománya, hatalmas magyar dallamkincse, 
bőséges tartalmat kínál a zenei oktatás minden szintjéhez. Zenei 
anyanyelvünk, általános műveltségünk megalapozásának és nemzeti 
azonosságtudatunknak fontos tényezője. 
„MIELŐTT MÁS NÉPEKET AKARUNK MEGÉRTENI, MAGUNKAT KELL 

MEGÉRTENÜNK. SEMMI SEM ALKALMASABB ERRE, MINT A NÉPDAL. Erre 

az alapra épülhet olyan zenei műveltség, mely nemzeti, de lelket tár minden 

nép nagy alkotásainak. Értékmérőt is kap a népdallal, aki e századok csiszolta 

tökéletességhez méri, amit hall: nem tévesztik meg többé hamis 

bálványok..." (Kodály Zoltán) 

A tanulók önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak kreatív alkotások 

tervezésére, készítésére, projektfeladatok szervezésére, kivitelezésére. A 
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szocio-emocionális készségek fejlesztése drámajátékkal, szerepjátékkal 

valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, vizuális 

alkotásokban ölt testet. A tudatosság erősítését segítik elő azok a feladatok, 

amelyekben kulturális hagyományok megismerésére kerül sor. 

A környezetismeret tanulása során a tanuló megismeri hazánk kulturális 

örökségének egyes elemeit. 

A vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, 

hagyományosan magába foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így 

alapvető feladata a művészet kultúraközvetítésben elfoglalt helyének 

hangsúlyozása. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában 

megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti és 

építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és 

díszítőművészetét, ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és 

kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó tevékenység aktív 

alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló 

lehetőségeként működik.  

A tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, irodalmi, 
dramatikus, képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú 
befogadására, élvezetére. Képes szabad asszociációs játékokra, gondolatok, 
érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző művészeti területeken 
alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával. Képes 
történetek, érzések, élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, 
tánc- és mozgástechnikai, továbbá képzőművészeti elemek alkalmazásával. 
Alakulóban van önálló ízlése, és ez megnyilvánul közvetlen környezete, 
használati tárgyai kiválasztásában, alakításában is. 
A pedagógus célirányosan használja fel az olvasmányok tartalmát, a közös 
éneklés és zenélés élményét, a képzőművészeti alkotásokkal való találkozás 
alkalmait arra, hogy a haza fogalmát megtöltse tartalommal, ösztönzést 
adjon a nemzeti kultúra hagyományainak ápolására. A fejlesztéshez 
felhasznált műalkotásokkal való foglalkozás feltételt teremt az esztétikai –
művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciáinak fejlesztéséhez, 
valamint a szociális és állampolgári kompetenciák gyakorlásához. 
Elengedhetetlen, hogy a tanulók megismerjék népünk kulturális örökségeit, 
nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Mélyedjenek el a kiemelkedő 
magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, 
költők, sportolók tevékenységének tanulmányozásában. Ismerjék meg a 
haza földrajzát, történelmét, mindennapi életét. Ismerjék meg a városi és 
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falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Alapozzuk meg tanulóinkban a 
nemzettudatot, mélyítsük el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet. 
Ismerjék meg hazánkban és szomszédságunkban élő más népek értékeit, 
eredményeit, előzzük meg az előítéletek kialakulását. 
Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az 
Európai Unió kialakulásának történetéről, intézményrendszeréről. Diákként 
és felnőttként is tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. 
Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. A 
sikerességet befolyásoló tényező az idegen nyelvi kompetencia eredményes 
fejlődése. Tanulóink már az Európai Unió polgáraként fogják felnőtt 
életüket leélni, ezért arra kell törekednünk, hogy iskolás éveik alatt olyan 
ismeretekkel gazdagodjanak, amelyek birtokában meg tudják majd találni 
helyüket az európai nyitott társadalmakban. A fejlesztés kiemelt területei: a 
személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés. a nemzeti identitás, a 
történelmi és állampolgári tudat erősítése, a szociális érzékenység. Váljanak 
nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások 
és a másság iránt. A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció 
legnagyobb hatású eredményeit. Fejlesztési cél, hogy növekedjék 
érzékenységük az emberiség közös globális problémáival szemben.  
A matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A 
tanuló megismeri a gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a 
matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített 
környezethez fűződő viszonyát.  
A digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat 
a biztos és koherens kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az 
önkifejezési tevékenységek szélesebb körben történő bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven 
történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a 
tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 
kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol.  
A digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló 
azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó környezethez, képes 
legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, alkalmazni a 
problémák megoldására. A hangsúly itt nem a konkrét probléma technikai 
megoldásán van, hanem egy olyan szemléletmód kialakításán, melynek 
keretében a digitális környezet, az információs társadalom gyakran 
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felmerülő problémáit, összefüggő problémacsoportjait tudják megérteni a 
gyerekek. A tanulók átfogó képet kapjanak arról, milyen feladatok 
megoldására alkalmasak az élet minden területét behálózó digitális 
eszközök, és nem utolsósorban tisztában legyenek alkalmazásuk 
szükségességével. Megértik, hogy ezek az eszközök megkönnyítik az 
életünket, bizonyos tevékenységeket gyorsabbá tesznek, több ember 
számára földrajzi távolságokat, időbeni távolságokat hidalnak át, olcsóbbá 
teszik a kommunikációt, és nem utolsósorban mindenki számára elérhetővé 
teszik a feladatok megoldásának folyamatát. Rendkívül fontosnak tartjuk 
azt is, hogy nem önmagukban álló kész megoldásokat mutatunk be, hanem 
egy olyan repertoárt adunk a gyerekek kezébe, hogy a digitális eszközök 
segítségével inspiráló informatikai környezetben tudják megoldani a 
felmerülő problémákat. E folyamatot minden esetben a konkrét és 
gyermekközeli valóságból vett példákkal illusztráljuk. Betekintést nyernek 
a különböző infokommunikációs technológiákba, megtanulnak az őket 
érdeklő témakörökben, más tantárgyak tanulása során felmerülő 
kérdésekben egyszerű információkat keresni és felhasználni, pl. 
kiselőadások, gyűjtőmunka, projektek alkalmával. Kialakítjuk a digitális 
világ veszélyei elleni védekezést lehetővé tevő tudáselemeket és védekezési 
stratégiákat, melyekkel tanítói és szülői segítséggel, valamint biztos 
háttérrel képesek felismerni, blokkolni és jelezni az őket ért kedvezőtlen 
hatásokat. A robotika és a kódolás alapjai témakör újonnan jelenik meg az 
oktatásban. Megközelítésmódja egyértelműen problémacentrikus, 
középpontjában az áll, hogy hogyan lehet egy adott problémát felismerni, a 
problémához megfelelő megoldási módot találni, illetve más problémákhoz 
kidolgozott megoldási algoritmusokat az adott problémához alakítani, a 
probléma kisebb mértékű változása esetén az algoritmust hozzáigazítani. 
Ehhez a témakörhöz nem feltétlenül szükséges számítógép és informatikai 
környezet, legalábbis annak alapozó szakaszában. Olyan problémákat és a 
problémák megoldásához szükséges algoritmusokat kell gyűjtenünk a 
gyerekek életéből, melyek segítségével jól felismerhetők az algoritmus azon 
ismérvei, melyek ebben az életkorban megtanítandók. Úgymint az elemi 
lépések egymásutánisága, a lépések kötött sorrendje, illetve az azonos 
bemenő adatok esetén az algoritmus rendre azonos kimenő adatainak 
létrehozása. Különböző szituációkat, játékhelyzeteket kell biztosítanunk, 
hogy ezeket az algoritmusokat el is játsszák, át is éljék a gyerekek. Ez lehet a 
hétköznapi, gyakran ismétlődő tevékenység eljátszása, azok lépéseinek 
megbeszélése, vicces szituációkban az egyes lépések kihagyása vagy 
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felcserélése és ennek alapján az algoritmus végkimenetének megítélése. 
Érdemes különböző tantárgyakban, cselekvésekben algoritmusokat keresni, 
miután az algoritmus természetével természetesen nem definíció szinten, 
hanem a tapasztalat alapján tisztában vannak a gyerekek. Minden egyes 
alsó tagozatos tantárgy tananyagában találhatók algoritmusok, melyeket a 
tanulókkal most már érdemes ezen a szűrőn keresztül megfigyeltetni. 
Például matematikából a szöveges feladatok megoldásának algoritmusa, a 
próbálgatással történő nyitott mondat megoldásának algoritmusa, az 
írásbeli műveletek végzése mind egy-egy algoritmus. 
A környezetismeret tanulása során végzett tevékenységekkel a tanuló 

képessé válik arra, hogy társaival együttműködjön. Megtanul a csoporton 

belül különböző szerepekben feladatot végezni és munkájáért felelősséget 

vállalni. 

Az állampolgári nevelésben a társadalmi tapasztalatok szerzése, az 
attitűdformálás, a magatartási minták közvetítése a cél. A nevelés fontos új 
területe a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia 
összetevőinek fejlesztése. A fejlesztés keretét a célirányosan szervezett 
tanulási és szabadidős tevékenységek és a természetes élethelyzetek adják. 
A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a 
pályaorientáció. Általános célja, hogy segítse a tanulók iskola-és 
pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, képességek 
megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, 
foglalkozási ágak tartalmának megismerése; a lehetőségek és a valóság, a 
vágyak és a realitások összehangolása. Tudatosítanunk kell a tanulókban, 
életük során többször pályamódosításra kényszerülhetnek. Az iskolának 
átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. A pályaorientáció csak akkor 
lehet eredményes, ha fejlesztjük a szociális és társadalmi kompetenciát, az 
állampolgári és a cselekvési kompetenciát. 
A problémafelvetés és -megoldás során a tanuló maga fedezi fel a 
megoldáshoz vezető utat, megtapasztalja, hogy több lehetséges megoldási 
út is van. A különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a 
gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. 
A kompetencia fejlesztése valódi adatok felhasználásával összeállított 
mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a 
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás 
rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A tanuló 
megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző kockázatok 
felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és 
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megtapasztalja döntései következményét. A matematikai projektekben való 
részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek 
kialakulását (kreativitás, mérlegelő gondolkodás, problémamegoldás, 
kezdeményezőkészség, másokkal való együttműködés készsége). 
A digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló 
azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó környezethez, képes 
legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a 
munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában 
alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás 
képességét. 
A gyerekek már kisiskolás korukban legyenek tisztában a munka 
értékteremtő és létfenntartó szerepével. Ismerjék a fizetőeszközöket, saját 
korosztályuknak megfelelően tudjanak bánni a pénzzel. Szerezzenek 
tapasztalatot családjuk pénzfelhasználásáról. Tiszteljék szüleiket és a 
felnőtteket a becsületesen végzett munkáért. A nevelés fontos területe a 
tudatos fogyasztói szemlélet megalapozása. Ezért korán kell elkezdeni a 
gyerekek környezetkímélő, helyes vásárlási szokásainak kialakítását, a 
reklámok szerepének és káros hatásainak tudatosítását. 
A nevelés átfogó célja, hogy az élő természet és a társadalmak fenntartható 
fejlődését segítse megérteni. Mindez úgy valósítható meg, ha figyelmet 
fordítunk a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának 
fejlesztésére. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló 
környezetkímélő magatartás a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi 
alapelv. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek 
megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a 
felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék 
meghatározóvá. Ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek 
következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. 
A kisiskolás egészséges fejlődését döntően befolyásolja, hogy az iskola 
milyen mértékben elégíti ki mozgásigényét. Ezért a mozgáskultúra 
célirányos, szervezett fejlesztése mellett, naponta kell időt biztosítani a 
kötetlen játékra és a szabadlevegőn szervezett mozgásra. Fontos a tanulók 
egészséges tanulási környezetének megszervezése, a humánus 
szeretetteljes bánásmód. A tanítónak figyelemmel kell kísérni a gyermekek 
testi fejlődését és otthoni neveltetését is, hogy adott esetben teljesíthesse 
védő-segítő feladatait. A felvilágosító munkának ki kell terjednie az 
egészséges életmód, a helyes táplálkozás, az egészséges napirend, test, 
ruházat és a környezet ápolása iránti érdeklődés és igény felkeltésére, a 
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kapcsolódó szokások helyes kialakítására. A tanító modell szerepe ezen a 
területen megkülönböztetett jelentőségű. A lelki egészség fontos 
összetevője a kortárs kapcsolatok szerveződése, a közösségben elfoglalt 
pozíció, a barátkozás sikeressége. Személyi és tárgyi feltételeivel az iskola 
segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és 
szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek egészségi állapotát javítják. 
Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének 
módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a 
harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusok 
fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó 
segítőkész magatartást. Nyújtsanak támogatást a serdülőknek a káros 
függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Segítsék a 
krízishelyzetbe jutottakat. Az iskola feladata, hogy foglalkozzon a szexuális 
kultúra és magatartás kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a 
felelős, örömteli párkapcsolatokra való felkészítésre. 
A tanuló erkölcsi gondolkodásának szintje eleinte konvencionális, rendre és 
fegyelemre törekszik, belátja, hogy teljesíteni kell az elvállalt 
kötelességeket. A szabályokat minden körülmények között be kell tartani, 
kivéve az olyan szélsőséges eseteket, amikor azok más társadalmi 
kötelezettségekkel kerülnek konfliktusba. A szakasz második felében a 
tanuló belátja, hogy a törvényeket a társadalom hozza és alakítja. Tudatosul 
benne, hogy az emberek különböző értékeket és véleményeket vallanak, és 
hogy az értékek és szabályok egy része viszonylagos. A tanuló megérti a 
normakövetés fontosságát. 
A tanuló képes felismerni és megfogalmazni családban betöltött szerepeket, 
feladatokat, megtalálja és elvégzi a rá háruló feladatokat. Tisztában van a 
nemi szerepek biológiai funkcióival, társadalmi hagyományaival. Felismeri 
a családi élet és a párkapcsolatok során előforduló súlyos 
problémahelyzeteket, és ezek megoldásához megfelelő segítséget tud kérni. 
A szakasz végére a tanuló értéknek tekinti a gondosan kiválasztott, mély 
társas kapcsolatot. Tisztában van azzal, hogy a szexualitás a párkapcsolatok 
fontos eleme, és érti az ezzel kapcsolatos felelősséget is. Tud a pozitív és 
negatív családtervezés különböző lehetőségeiről, ismeri a művi terhesség-
megszakítás lelki és fizikai veszélyeit. A tanuló alkalmazás szinten ismeri a 
csecsemőgondozás néhány alapvető lépését.  
A tanulóban fokozatosan tudatosul, hogy társaival kölcsönösen egymásra 
vannak utalva. Bizonyos helyzetekben kérésre képes felelősséget vállalni 
másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért 
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helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes 
helyzetekben ő is képes segíteni. Az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy a 
tanuló tapasztalatot szerezzen a fogyatékkal élőkkel való együttélésről, 
amelynek során felismeri a segítő tevékenység fontosságát és 
szükségességét alkalmanként és a mindennapokban is.  
A tanuló képes megfogalmazni, hogy mi érdekli őt leginkább, és felismeri, 
hogy érdeklődési körét, motivációját, saját adottságait mely szakmákban 
tudná hasznosítani. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a továbbtanulással, 
a választható iskolákkal, életutakkal kapcsolatban. Ismeri az élethosszig 
tartó tanulás fogalmát. Tud célokat kitűzni és jövőképet felállítani. Van 
önkritikája, képes különbséget tenni a társas befolyásolás és saját 
elképzelése között. Érti a tanulás és a karriercél elérésének összefüggéseit. 
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16. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS 
MEGVALÓSÍTÁSA  

 

Az egészséges fejlődéshez, az eredményes tanuláshoz és a kihívások 
leküzdéséhez egyaránt elengedhetetlen a mindennapi testmozgás, ezért azt 
már kisiskolás korban be kell építeni a gyermekek iskolai életébe. 

Csak az óraszám biztosítása a cél eléréséhez még kevés.  Kizárólag a szülők 
és a tanárok odafigyelésén múlik ugyanis az, hogy a gyerekek megszeressék 
a sportot, élvezzék a mozgás sokszínűségét, és felnőttként is aktív 
életmódot folytassanak majd. A szakszerű pedagógus tevékenység 
következtében a mindennapi testnevelés még eredményesebben 
hozzájárulhat a gyermekek megerősödéséhez, és ahhoz is, hogy egészséges 
és sikeres felnőtt váljon belőlük. 

 

A heti 5 óra bevezetése során alsó tagozaton a tanító és a testnevelő között 
osztjuk el az óraszámot. A mindennapos testnevelés keretében az alsó 
tagozatos ének-zenei osztályokban heti 1 testnevelés órát váltunk ki 
néptánc tanítással „Tánc és mozgás”tantárgy megnevezés alatt. A 
testnevelés órák felosztását a következő táblázat mutatja. 

évfolyam, 

tagozat 

tanító testnevelő néptánc 

1-2. zenei 2 2 1 

1-2. informatika 3 2  

3-4. zenei 2 2 1 

3-4. informatika 2 3  

 

A 2011. évi CXC. törvény 27§ (11) c) törvény alapján heti 2 testnevelés 

óráról felmentést kaphat az a tanuló, aki versenyszerűen 

sporttevékenységet folytat, igazolt, egyesületi tagsággal rendelkezik és 
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amatőr sportolói sportszerződés alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye van, sportszervezetben legalább heti két óra 

sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután 

szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, a sportszervezet 

által kiállított igazolással rendelkezik. 

 

A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 142.§ (3) bek. alapján a heti 5 óra 
mindennapos testnevelésbe a gyógytestnevelésen/gyógyúszáson való 
részvételt is be kell számítani. 

A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak 

ellátására kijelölt nevelési-oktatási intézményben kell megszervezni 

legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra keretében. 

Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt 

vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való 

részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon 

való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára az 

iskolaorvos, a szakorvos tesz javaslatot. 

 

Képesség szerinti sávos csoportbontást alkalmazunk, ahol a kevésbé ügyes 
gyerekeknek mozgáskoordinációt fejlesztő feladatokat, az ügyesebb, jobban 
terhelhető gyerekeknél nehezebb feladatokat, versenyekre történő 
felkészítést alkalmazunk. 

Lehetőségeink a helyszín tekintetében: 

 tornaterem 

 nyáron sportpálya, télen sportsátor 

 udvar 

 iskolakör 

 tömbösített órák uszodában, sportpályán. 
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17. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, 
FOGLALKOZÁSOK ÉS A 

PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI  

 

Iskolánkban két speciális területen zajlik az emelt óraszámúképzés: 

 ének-zene: 1-8. emelt óraszám, 

 informatika: 1-8. emelt óraszám. 

Az iskolába beiratkozó gyermekek a beiratkozáskor kiválasztják a 
számukra megfelelő speciális területet. Ennek megválasztásával dönt a 
választható tantárgyakról. Ez a választás az iskolában töltött tanulmányi idő 
egészére vonatkozik. 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. 

Tanulmányi idő alatt csak abban az esetben változtathatja az eddigihez 
képest másik fajta emelt képzést, s vele együtt a párhuzamos osztályba 
történő átjelentkezést, ha a választott osztály létszáma ezt lehetővé teszi, 
illetve a másik területhez különbözeti vizsgát tesz. A különbözeti vizsga 
követelményei a helyi tanterv alapján meghatározottak. A változást a tanév 
vége előtt, legkésőbb május 10-ig kell kérvényezni az iskola igazgatójától, s 
a különbözeti vizsgát augusztus 28-ig le kell tenni. 

A pedagógus megválasztására egyéni lehetőség nincs, az adott 
szaktárgyakat tanító pedagógus személyét az iskola igazgatója a 
tantárgyfelosztásban határozza meg. 
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18. PROJEKTOKTATÁS  

 

A projektoktatás valamely összetett, komplex téma olyan feldolgozása, 
melynek során a téma meghatározása, a munkamenet megtervezése és 
megszervezése, a témával való foglalkozás, a munka eredményeinek 
létrehozása és bemutatása a gyerekek valódi (egyéni, páros, csoportos) 
önálló tevékenységén alapul. A pedagógus szerepe ennek az önállóságnak a 
segítése. A projektoktatás a nyílt oktatás klasszikus változata, amelyben az 
oktatás tartalmának, menetének, szervezési és módszerbeli megoldásainak, 
az alkalmazott eszközöknek, az elvárt eredményeknek, valamint ezek 
értékelési módjainak a meghatározásában a tanulóknak is döntő szava van. 
A hagyományos tanítási stratégiákkal szemben nem a tananyaghoz rendeli 
hozzá a diákot, hanem a diákhoz a tananyagot. A projektpedagógiában a 
gyermek elsősorban fejlődik, és nem fejlesztik. A projekt olyan tevékenység, 
amely kihívásra épít. 

Feladata: 

 megláttassa a gyermekkel a világ sokszínűségét 

 megtanítsa a tervezés, kivitelezés, értékelés hármasságát 

 megtanítsa az ismeretek mellett az ismeretszerzés technikáját 

A projektoktatás feltételei: 

 a pedagógus/ok nyitott/ak a tanulókkal való együttműködésre, 

 a tanulók felkészültek az önálló tanulásra, a kutatómunkára, 

 a diákok érettek a kooperativitásra és gyakorlottak benne, 

 az intézményben rendelkezésre állnak vagy megteremthetők a 

projektoktatás személyi és tárgyi feltételei. 

Iskolánkban tanév elején, az éves munkatervben meghatározva választunk 
projekt-témát. Ha lehetőség van rá, akkor aktuális témakört választunk. 

A témakör függvényében határozzuk meg a projekt típusát: 
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 Kijelölünk egy projekthetet, amikor a projekt-munka zajlik, majd a 

záró napon történik meg a projekt lezárása (prezentáció, 

értékelés) 

 Egész tanévi programjainkat, munkánkat a téma szelleméhez - a 

projektterv megvalósítása érdekében – igazítjuk, majd tavasszal 

megjelölünk egy projektzáró-napot. 

A tervezés minden tanév elején, diákjaink véleményének meghallgatásával 
történik.  

A projekt lezárása 

A projekt lezárásának két szakasza van: 

 a prezentáció 

 az értékelés 

A prezentáció: 

A témafeldolgozás eredményeinek bemutatása akkor örömteli, sikeres 
záróakkord, ha az alkalom ünnepi. A prezentáció a diákok számára 
önmaguk megmutatásának nagyszerű lehetősége. 

A projektmunka eredményeinek prezentálásakor kibővül az érintettek köre 
a bemutatáson részt vevőkkel (iskola többi osztálya, érdeklődő szülő, az 
iskola fenntartója stb.). 

A záró napon kiállítások, beszámolók, műsorok, vetélkedők, közös játékok, 
előadások valósulnak meg.  

Az értékelés: 

A projektoktatásban felerősödik az önértékelés, a társak értékelésének a 
szerepe. Ritkán gondolunk arra, hogy az elkészített produktumok sorsa is 
értékelési mozzanat. Kikerülhetnek az iskola folyosójának falára, az 
igazgatói irodába, a könyvtárba, kikerülhetnek bevásárlóközpontokba stb. 
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A bemutatással a projektnek nincs vége. Szükséges még egy belső értékelési 
alkalom, amikor a projekt kidolgozásában részt vevők egymás közt beszélik 
meg a tanulságokat. Ekkor lehet az önálló tanulás szempontjaira, 
technikáira felhívni a figyelmet. 

Belső értékelési szempont lehet: 

 Mi tetszett a legjobban? 

 Milyen célokat sikerült elérni a közös terveinkhez képest? 

 Milyen tapasztalatokat szereztek a különböző szervezési módokkal 

kapcsolatban? 

 Milyen problémák, konfliktusok hátráltatták a munkát, hogyan 

lehetett úrrá lenni rajtuk? 

 Milyen szervezési problémák adódtak, hogyan lehet ezeket máskor 

megelőzni? 

 Milyen iskolán belüli körülmény megváltoztatására van szükség a 

következő projekt érdekében? 

 Milyen külső jelzések érkeztek menet közben vagy a projekt végén a 

szervezőkhöz? 

 Van-e kedvünk más alkalommal is projektmunkára? 

Mindezeket a kérdéseket a siker, az eredményes munka feletti öröm 
légkörében érdemes megválaszolni. 
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19. KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 

 

Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a 
gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik 
feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet értékeit is 
figyelembe vevő cselekvésre. 

Átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos 
magatartásának, életvitelének kialakulását. 

 

Helyzetkép, helyzetelemzés 

Iskolánk, a MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, Csepel kertvárosában 
található. 2019-ben ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját. Az oktatás 
három épületrészben zajlik. 

Az épület tehát adott, de mindig van néhány teendő azért, hogy 
kellemesebb, otthonosabb legyen a mindennapi iskolai élet. Az iskola helye 
befolyásolja a környezeti nevelési munkánk tartalmát, lehetőségeit. 

A környezeti nevelés színterei 

A környezeti nevelés összetettségénél fogva csak komplex módszerek 
segítségével lehet közvetíthető a gyermekek felé. Ezért fontos a tantárgyak 
közötti integráció legalább néhány területen. Minden lehetőséget meg kell 
ragadnunk, hogy diákjainkban egységes képet alakítsunk ki az őket 
körülvevő világról. 

Tanórai keret: 

 törvényben meghatározott óraszámok, tananyagtartalmak teljesítése; 

 kiselőadások a gyerekek által, adott témában. 

 múzeumlátogatások szervezett keretek között; 
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 Duna parti környezetismereti órák; 

 tanulmányi séta a kertvárosban; 

 természetfilmek vetítése; 

 témahetek rendezése (projektmódszer). 

Tanórán kívüli programok 

 papírgyűjtés évente két alkalommal, figyelvén a szelektív 
hulladékgyűjtésre; 

 zenei tábor megszervezése erdei iskola keretében, sporttábor 
szervezése; 

 kézműves foglalkozások egy-egy ünnephez kötve; 

 napközi ideje alatti kulturális tevékenységek (barkácsdélutánok, 
vásárok); 

 tanulmányi kirándulások, kiállítások; 

 sportversenyek. 

 

Erőforrások 

A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen 
feltétel, hogy az iskolai élet résztvevői egymással, valamint külső 
intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, együttműködést 
alakítsanak ki. 

Iskolán belüli együttműködés 

 Tanárok. Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos 
magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. 

 Diákok. Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon 
környezetére és figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. 
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 Tanárok és diákok. Együttműködésük nélkülözhetetlen a 
környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és megőrzésében. 

 Tanárok és szülők. Fontos, hogy a szülők megerősítsék 
gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is 
közvetíteni kíván. 

 Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak. Az iskola 
adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei 
környezeti nevelési programunknak. 

 Iskolaorvos. Előadások tartása az egészséges életmódról, a környezeti 
ártalmakról. 

Iskolán kívüli együttműködés  

 Fenntartóval 

 Iskolát működtető helyi önkormányzattal 

 Környezeti neveléssel is foglalkozó intézményekkel 

 Civil szervezetekkel 

 Hivatalos szervekkel. 

Anyagi erőforrások 

 Saját erőforrások 

 Költségvetésben tervezett források 

 Alapítvány által nyújtott céltámogatások. 

 Pályázatok útján elnyert pénzeszközök. 

Célok, feladatok. Jövőkép. 

Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá 
váljanak tanítványaink. Ennek érdekében célunk a szükséges készségek 
kialakítása, fejlesztése a diákokban.  

 a tantestület megnyerése a környezeti nevelési munkához; 
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 továbbképzések szervezése; 

 a kerület nevezetességeinek feltérképezése; 

 osztályfőnöki órák tartása környezetvédelmi témában; 

 a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon; 

 számítógép felhasználása a tanórákon. 

Módszerek 

 kooperatív tanulási technikák 

 játékok 

 kreatív tevékenység 

 művészeti tevékenységek 

Kommunikáció 

 kiselőadások tartása megfelelő szemléltetőeszközökkel; 

 faliújságon közölt információk készítése; 

 környezetvédelemről szóló rádió- és televíziós hírek feldolgozása. 

Az iskola jövőképe 

A belső terek hangulatosabbak lesznek, több növény lesz mindenütt. 
Diákjaink és dolgozóink figyelnek az intézmény energia- és 
vízfelhasználására, csökken a keletkezett hulladék mennyisége, melynek 
java részét szelektíven gyűjtjük.  

Fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusok, a felnőtt dolgozók és a szülők 
személyes példájukkal legyenek a környezettudatos életvitel hiteles 
képviselői.  
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20. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ 
ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK 

KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 

A tanulói értékelés  

A helyi szintű szabályozás egyik kiemelkedően fontos területe az iskolai 
tanulói értékelés rendjének, normáinak, eszközeinek, formáinak 
meghatározása. A pedagógiai program meghatározhatja azokat a 
tantárgyakat, tananyagrészeket, amelyekből a tanuló teljesítményét nem 
kell értékelni, illetve minősíteni, eltekinthet a magatartás és szorgalom 
értékelésétől és minősítésétől. Nem mellőzhető azonban a tanuló 
teljesítményének, előmenetelének értékelése és minősítése azokból a 
tantárgyakból, amelyekből állami vizsgát kell, illetve lehet tenni. 

Fontos kiemelni, hogy a tanuló értékelése, az évközi érdemjegyeinek 
megállapítása, a tanuló minősítése, félévi és év végi osztályzatai ellen csak a 
helyi tantervben rögzített értékelési eljárások megsértése esetén lehet 
jogorvoslattal élni. Az eljárás megindítására akkor van lehetőség, ha a 
pedagógus intézkedése ellentétes a pedagógiai programban foglaltakkal, ha 
a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik. A félévi vagy az 
év végi osztályzat megtámadható, ha annak megállapítását a helyi tantervbe 
ütköző módon megíratott dolgozatra kapott érdemjegy befolyásolta.  

Az értékelés munkánk szerves, nélkülözhetetlen eleme, amelynek kiinduló 
pontja a követelmények világos megfogalmazása. (Tantervi 
követelmények.) Ez lesz a diák számára a viszonyítási alap, ehhez méri saját 
tudásának eredményeit és kudarcait.  

Az ellenőrzés, értékelés formáiban nagy a pedagógusok szabadsága, de 
vannak olyan alapelvek, melyeket be kell tartani: 

 a tantárgyi követelmény-rendszer egységes értelmezése  

 folyamatos ellenőrzés és az önellenőrzés alkalmainak biztosítása  

 objektív, segítő szándékú nevelő hatású értékelés  
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Az osztályzattal értékelt tantárgyak esetén a félévi, illetve az év végi 
lezárást megelőzően a tanulónak minden tantárgyból havonta legalább egy 
érdemjeggyel kell rendelkeznie.  

Beszámoltatási formák, szabályok  

 Hagyományos felelet: szóban v. írásban: (akár minden órán). 

 Írásbeli felelet: 1-2 órai új anyag elsajátításának ellenőrzésére  

 Házi dolgozat: téma végén önálló kutatómunka  

 Órai munka: egész órás, ill. részfeladatos – minden órán annak 
ellenőrzésére, hogy a tananyagot milyen mélyen sajátította el  

 Kiselőadás megadott, ill. választott témában– témakörönként, egyéni 
felkészülést igényel  

 Gyűjtőmunka, szorgalmi feladat értékelése: egy-egy témakörből 
önálló felkészülés  

 Témazáró dolgozatok: egy témakör ismeretanyagának ellenőrzése 

 Év eleji, diagnosztizáló felmérések; félévi; év végi felmérések  

 Kifejtős, vagy esszédolgozatok: egy-egy téma bővebb kifejtésére  

 Topográfia, térképismeret: havonta a térképen való tájékozódás 
ellenőrzésére  

 Hangos olvasás, szövegértés: félévente ezen képességek felmérésére  

 Versmondás  

 Helyesírás 

 Kottázás, szolmizálás: folyamatosan  

 Szódolgozat: angol tantárgyban a szavak ismeretének 
számonkérésére  

 Teszt: Lehet témazáró, vagy röpdolgozat. Feladattípusai: egyszerű 
vagy többszörös választós, relációanalízis, igaz-hamis állítások, 
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kakukktojás, vaktérkép, rajz részeinek megnevezése – témánként, az 
összefüggések ismeretének ellenőrzésére  

 Memoriter: szókincs, emlékezőképesség fejlesztésére  

Írásbeli beszámoltatásra vonatkozó szabályok:  

 Egy hét vagy annál hosszabb hiányzás esetén a pótlási idő egy hét. 

 Az elmaradás, a mulasztott órákon tanultak pótlása a diák feladata. 
Kérésre egyéni felzárkóztatási lehetőséget adunk.  

 A pótdolgozat íratása: a hiányzás miatt elmulasztott dolgozatot a 
mulasztás pótlása után a következő szakórán írja meg a tanuló.  

 A tanuló egy napon csak egy témazáró dolgozatot, félévi, év végi 
felmérést írhat. Ez a megkötés nem vonatkozik az írásbeli feleletekre, 
röpdolgozatokra, szódolgozatokra.  

 Az írásbeli dolgozatokat a tanár nemcsak jeggyel, hanem szóban is 
értékeli.  

 Mentességet senki nem kaphat az írásbeli beszámoló alól, hiányzás 
esetén mindenkinek pótolnia kell.  

 Ha egy tanuló az előző nap versenyen vett részt, akkor az aznapi házi 
feladat, vagy számonkérés alól csak akkor mentesülhet, ha előző nap 
volt a tantárgyból órája. Ettől függetlenül a következő órára pótolnia 
kell a tananyagot.  

További előírások, megállapodások 

 A magyarból megírandó fogalmazások formája és műfaja kötött. A 
dolgozatok tartalmáról a munkaközösségen belül történik egyeztetés.  

 A központi témazáróknál az értékelés központi százalékok szerint 
történhet.  

 Más esetekben az alábbi százalékhatárok adják az osztályzatot:  

93-100%   jeles 

80-92%   jó 

65-79%  közepes 
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50-64%   elégséges 

0–49%   elégtelen 

Fentiektől eltérni csak a tanulók javára lehet indokolt esetben.  

 Az időpontokat egyeztetjük úgy, hogy naponta csak egy témazárót 
írjanak a gyerekek. A pedagógus a témazáró időpontját előre bejegyzi 
a naplóba. 

 Az értékelés szempontjait megismerik a tanulók a dolgozatírás előtt.  

 Általános gyakorlat az, hogy pontozunk és azt váltjuk át százalékokra 
majd jegyre. Esetenként történhet globális értékelés is: pl. történelem, 
magyar, földrajz, geometria.  

 Minden írásbeli produktum osztályzata bekerül a naplóba  

 A témazáró osztályzata a legfajsúlyosabb jegy, súlyozása 200 %-os. 

 A Kréta napló használatával lehetőség nyílik különböző súlyozású 
jegyek alkalmazására, melynek mértékének meghatározása a 
szaktanár kompetenciája. 

 A dolgozatok közül a témazárókat a tanmenetekben rögzítjük.  

 A témazárókat, valamint a központi feladatlapokon írt dolgozatokat 
nem küldjük haza, a dolgozat lemásolására, fényképezésére nincs 
lehetőség, egy évig megőrizzük. A szaktanárnak a dolgozatokon kívül 
egy nyers példányt, valamint a javítási, pontozási, értékelési 
szempontokat, dokumentumokat is meg kell őrizni, s szülői kérésre 
meg kell mutatni.  Szülő által megtekinthető fogadóórán, szülői 
értekezleten, illetve a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 
Minden más dolgozatot hazaküldünk, s utána azokat nem gyűjtjük 
vissza.  

 Az enyhe értelmi fogyatékosok eltérő tanterv szerint tanulnak, s erre 
van kidolgozva az ő minősítésük. 

 Az iskola vezetői ellenőrzik a tanterveket és a tanmeneteket, 
alkalmanként a dolgozatokat, valamint azok értékelését.  

Rendszeresen alkalmazott beszámolási formák:  
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Írásbeli beszámoltatási formák: témazáró dolgozat, röpdolgozat, év eleji, év 
végi, félévi felmérők, tollbamondás, fogalmazás, teszt, házi dolgozat, 
gyűjtőmunka, ritmus és dallamírás, tudáspróbák, szövegértés felmérők, 
olvasónapló, órai munka, esszé, szódolgozat, projektmunka, beadandó 
feladatok, akár e-mail-ben is, szorgalmi feladatok, fordítások, másolás 

Szóbeli beszámoltatási formák: hagyományos felelet, hangos olvasás, 
kiselőadás, előadás, versmondás, memoriterek, szóbeli vizsga 7. év végén 
vagy 8. évben félévkor, éneklés 

Tantárgyankénti megoszlása:  

 Magyar: témazáró, röpdolgozat, tollbamondás, fogalmazás, 
gyűjtőmunka, hangos olvasás, szövegértés felmérés, versmondás, 
témazáró dolgozat, olvasónapló, másolás, tollbamondás, 
hagyományos felelet, teszt, felmérések, házi dolgozatok, kiselőadás, 
előadás, tartalommondás 

 Matematika: hagyományos felelet, témazáró, röpdolgozat, 
felmérések, órai feladatok önálló megoldása, szorgalmi feladatok 

 Történelem: témazáró, röpdolgozat, gyűjtőmunka, hagyományos 
felelet, esszé, házi dolgozat, térképismeret, munkafüzet értékelése, 
kiselőadás, írásbeli felelet 

 Földrajz: témazáró, röpdolgozat, térképismeret, gyűjtőmunka, 
hagyományos felelet, órai munka, térképismeret, kielőadás, 
szemléltető eszközök készítése, munkafüzet feladatinak megoldása, 
vaktérképes topgráfiai feladatok, topográfiai felelet, témához 
kapcsolódó keresztrejtvények 

 Környezetismeret: röpdolgozat, témazáró dolgozat, gyűjtőmunka, 
hagyományos felelet, kiselőadás  

 Biológia, fizika, kémia: témazáró, röpdolgozat, gyűjtőmunka, 
hagyományos felelet, házi dolgozat, írásbeli felelet, diagnosztikus 
felmérő, szemléltető eszközök, munkafüzet feladatainak értékelése, 
témához kapcsolódó keresztrejtvények megoldása, vázlatfüzetben 
kapott feladatok ellenőrzése (szövegértő, lényegkiemelő feladatok) 

 Angol: témazáró, röpdolgozat, szódolgozat, teszt, hagyományos 
felelet szóban, ill. írásban, memoriterek, projektmunka, házi 
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dolgozatok elektronikus úton is beadható formában, beszélgetés, 
párbeszédek, szerepjátékok, másolás, diktálás, feladatmegoldás, 
hangos olvasás, kiejtés, fogalmazás, fordítás, olvasott vagy hallott 
szöveg megértése, 7. év végén vagy 8. évben félévkor szóbeli vizsga. 

 Digitális kultúra: témazáró (elméleti és gyakorlati szinten), 
röpdolgozat, projektmunka, órai munka, beadandó feladatok akár e-
mail-ben is. 

 Ének: ritmus és dallamírás, röpdolgozat, hagyományos felelet, 
kiselőadás, témazáró. 

 Testnevelés: a mindenkori követelményrendszernek megfelelően az 
alábbi feladatok értékelése: 3-8. évfolyamon iskolakör futás, 
távolugrás, kislabdahajítás, 30/60 méter futás, valamint 7-8. 
évfolyamon súlylökés, magasugrás, tanmenetben előírt gimnasztikai 
gyakorlatok, járások, futások, ugrások, labdagyakorlatok, órai munka. 
(Az értékelési rendszer a testnevelés tantárgy helyi tantervében 
található.) 

 Rajz: elkészült feladat értékelése, órai munka, teszt, házi dolgozat, 
szorgalmi feladatok, kiállítás rendezése, csoportmunka. 

 Technika: elkészített munkadarabok értékelése, műszaki rajzok 
értékelése szorgalmi feladatok, füzet, órai munka. 

 Tánc és mozgás: közös munka osztályzása, közös tánc osztályzása, 
népi játékok értékelése, egyéni motívumfűzés értékelése 

Iskolánkban a külalak értékelését is alkalmazzuk. 

Ennek módja:  

 Minden tantárgyból a tanulók a füzetükre legalább félévente kapnak 
egy osztályzatot. 

 Minden témazáró dolgozatot a szaktárgyi jegyen kívül külalak 
osztályzattal látunk el. 

 Egyéb írásbeli munkák, számonkérések esetében is alkalmazhatja a 
szaktanár a külalak értékelését, de erről előre tájékoztatnia kell a 
tanulókat. 
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 A külalak jegyet naplóban, ellenőrzőben, bizonyítványban az erre 
kialakított külön rovatban adminisztráljuk.  

 Lezárása félévkor és év végén az osztályfőnök feladata. A jegy 
megállapítása egyszerű átlagolással történik, a matematika kerekítési 
szabályát alkalmazva.  

Tantárgyi osztályzatok megállapítása 

A második osztály év végétől kezdve naplókban, ellenőrzőkben az 1-5– ig 
számjegyekkel, bizonyítványban az ezeknek megfelelő szavakkal (jeles-
kitűnő, jó, közepes, elégséges, elégtelen) történik a bejegyzés.  

Az osztályzatok tartalma: 

 5 4 3 2 1 
ismerete biztos esetenként 

hiányos, 
pontatlan 

felszínes, 
hiányos 

nagyon 
hiányos 

alapvetően 
hiányos 

a szakkifeje-
zéseket 

tudja, mindig 
helyesen és 
pontosan 
használja 

tudja hiányosan 
tudja 

jelentős 
hiányokkal 
tudja 

nem tudja 

a tanult 
eljárásokat 

hibátlanul 
alkalmazza 

képes 
alkalmazni 

hibákkal 
alkalmazza 

sok hibával 
alkalmazza 

nem 
alkalmazza 

írásbeli, szóbeli 
beszámolói 
során 

önálló, 
szókincse 
változatos 

kisebb 
segítségre 
szorul 

bizonytalan, 
csak részben 
önálló 

segítséggel 
sem önálló 

segítséggel 
sem képes 

az 
összefüggéseket 

meglátja, 
felfedezi és 
beépíti az 
ismereteibe 

érti részben érti ritkán érti nem érti 

a tanultak 
rendszerbe 
illesztését 

önállóan 
végzi 

kevés 
segítséggel 
végzi 

sok 
segítséggel 
végzi 

csak 
segítséggel 
tudja végezni 

segítséggel 
sem tudja 
elvégezni 

szóbeli felelete 
közben tanári 
segítséget 
igényel 

nem igényel néha igényel gyakran 
igényel 

folyamatosan 
igényel 

segítséggel 
sem képes 
felelni 

Szöveges értékelés  

Szöveges értékelést az első évfolyamon félévkor, év végén továbbá második 
évfolyamon félévkor alkalmazunk. Más esetben nem alkalmazzuk a 
szöveges értékelést.  
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Kivétel: szakértői bizottság, nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján. 

A szöveges értékelés időigényes, rendkívül fáradtságos és körültekintő 
munkát kíván a pedagógustól. Még nagy osztálylétszám esetén is minden 
gyerekről egyedi, személyre szóló, segítő, életkori sajátosságokat 
figyelembe vevő értékelést kell készíteni. Kiemelkedően fontos, hogy az 
értékelés motiváló, irányt adó, formáló értékelés legyen, a tanulót 
elsősorban saját teljesítményéhez viszonyítsa, mert ez segíti leginkább az 
önismeret fejlődését a továbblépés feladatainak, útjának a megmutatását.  

Az értékelés formái:  

 Év közben megengedett az érdemjegyekkel történő osztályozás. 

 Szöveges értékelés valamennyi tárgyra vonatkozóan:  

 félévi szöveges értékelés   tájékoztatófüzet + értékelőlap  (1-
2. osztály) 

 tanév végi szöveges értékelés   bizonyítvány + értékelőlap + (1. 

osztályban) 

Minősítés:  

Félévkor és tanév végén valamennyi tárgyra vonatkozóan:  

 kiválóan teljesített 

 jól teljesített 

 megfelelően teljesített 

 felzárkóztatásra szorul  

Ez utóbbi esetben a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, 
fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket. 
Minderről, s arról, hogy a felzárkóztatásra milyen segítséget nyújt az iskola, 
tájékoztatást kell adni. Az évvégét lezáró szöveges értékelés csak a 
minisztérium által kibocsátott bizonyítvánnyal együtt érvényes.  

Az integrált tanulókat a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy nevelési 
tanácsadó szakértői véleménye alapján az igazgató mentesítheti bizonyos 
tárgyakból az értékelés és minősítés alól. Ekkor az egyéni tanulási tervben 
kell meghatározni, hogy mikorra éri el a tanuló az adott tantervi 
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követelményeket. Az enyhe értelmi fogyatékosok eltérő tanterv szerint 
tanulnak, s erre van kidolgozva az ő minősítésük. 

A szöveges értékelés osztályzatra történő átváltásának szabályai:  

Kiválóan teljesített    jeles (5)  

Jól teljesített     jó (4)  

Megfelelően teljesített    közepes (3)  

Felzárkóztatásra szorul   elégséges (2)  

Magasabb évfolyamra lépés, évismétlés  

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 csak a 
megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló. 

A követelmények sikeres teljesítése abban az esetben valósul meg, ha 
minden tantárgyból az egyes tantárgyak helyi tantervében „a fejlesztés 
várt eredményei a tanév végén” fejezetben megfogalmazott 
követelményeknek tanév végén, osztályozóvizsgán, különbözeti vizsgán 
vagy javítóvizsgán eleget tett. 
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21. AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT 
ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK 

MEGHATÁROZÁSA   

 

Helyi szabályozásnak kell rögzíteni a házi feladatok adásának szabályait. A 
szabályozás akkor lesz szakmai szempontból megfelelő, a szülők és tanulók 
számára is elfogadható, ha figyelembe veszi az átlagos képességű tanulók 
napi terhelhetőségét és heti iskolai tanulmányi rendjét, valamint megfelelő 
szabadidőt biztosít az adott életkorú tanulónak. 

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink szellemi terhelése az optimálishoz 
közelítsen. Ennek érdekében nem elegendő az iskolai tanítási órákon való 
aktív vagy passzív részvétel. Szükségesnek tartjuk, hogy tanulóink számára 
rendszeresen önálló otthoni felkészülésre alkalmas írásbeli és szóbeli 
feladatokat határozzunk meg. 

A házi feladatokkal kapcsolatos elvek 

A házi feladat a tanulók önálló, a tanítási órák között végzett tevékenységén 
alapuló oktatási forma. Lehet: 

 szóbeli vagy  

 írásbeli munka, vagy  

 egyszerre mindkettő 

Írásbeli és szóbeli házi feladatot minden alkalommal adunk a következő 
célok, funkciók és kiválasztási szempontok figyelembevételével.  

A házi feladat, az otthoni felkészülés céljai, funkciói: 

 A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott 
tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), 
valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. 

 Elkészítésükkel a tanulók elmélyítsék az órán tanultakat,  

 megtanulják önállóan alkalmazni ismereteiket, 

 logikus gondolkodás alakítása, fejlesztése, 
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 az önálló ismeretszerzés stratégiájának kialakítása, az élethosszig 
tartó tanulás eszközeinek megismerése, 

 a tanulási technikák kiépítése, 

 a pontosság, a kötelességtudat a rendszeres, önálló munkavégzés 
fejlesztése, 

 a leszakadó, alul teljesítő tanulók felzárkóztatása, 

 a tantárgyakhoz kapcsolódó alapkészségek fejlesztése, 

 az egyes tantárgyi anyagok elsajátításának könnyítése, gyakorlása, 

 segítség a következő tanórai munkához. 

A házi feladat kiválasztásánál törekedni kell a következőkre: 

 Kapcsolódjon az órai munkához, az elsajátított tananyag 
begyakorlását, elmélyítését szolgálja, 

 megfelelően előkészített legyen, 

 mindenki számára egyértelmű legyen, 

 motiváló hatású legyen. 

 A pedagógus vegye figyelembe: 

˗ a tanulók képességeit (differenciált házi feladat),  

˗ az életkori sajátosságokat, 

˗ a tantárgy sajátosságait,  

˗ az iskolai napközi otthon (és tanulószoba) lehetőségeit 
(csoportbeosztás, csoportlétszám, tanulási idő stb.), 

˗ az elkészítésükhöz, megtanulásukhoz szükséges időt 
(beleszámítva az előkészületet és az ellenőrzést is).  

A házi feladat ellenőrzése, értékelése: 

 A házi feladat elvégzését mindig ellenőrizni kell, 
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 a napköziben (tanulószobán) készített házi feladatot a napközis 
nevelő csak mennyiségileg köteles ellenőrizni, de lehetőség szerint 
törekedjen a tartalmi ellenőrzésre is, 

 a házi feladat, házi dolgozat tantárgytól, feladattól függően az előre 
megbeszélt értékelési rendben és osztályzattal minősíthető. 

 Három házi feladat hiányáért adunk elégtelent. Ennek nyilvántartása 
a szaktanár feladata. Kivétel: ha magyarból fogalmazás a házi feladat, 
annak hiányáért rögtön elégtelen jár.  

A házi feladat korlátai, mennyiségének elvei: 

 Mennyisége és minősége a szaktanár kompetenciája – szem előtt 
tartva, hogy egy-egy tantárgyból a napi felkészülés átlagos diákjaink 
képességét és munkabírását, koncentráló képességét figyelembe véve 
kb. 20-25 perc legyen.  

 Minden pedagógus köteles figyelembe venni, hogy a tanulónak egy-
egy tanítási napra több tantárgyból is készülnie kell, a házi feladat 
készítés, felkészülés maximális időtartama: alsó tagozatos gyerekek 
számára 60, felső tagozatosok számára 120 perc legyen. 

 Kutatómunkára, kiselőadásra, memoriterekre való felkészüléshez 
hosszabb idő álljon a tanuló rendelkezésére. 

 A kötelező olvasmányok olvasására előző tanév végén hívjuk föl a 
tanulók figyelmét, a feldolgozás előtt legalább egy hónappal ismét 
jelezni kell a határidőt. 

 Csak olyan házi feladatot kaphat a tanuló melynek elvégzéséhez 
szükséges anyagok és eszközök egy átlagos háztartásban 
rendelkezésre állnak. 

 Hét végére is adható házi feladat, ha a szaktanár úgy ítéli, meg hogy 
feltétlen szükséges. Ennek célja elsősorban az ismeretek 
begyakoroltatása, elmélyítése, valamint egyéni kutatómunka. A 
hétvégi házi feladat mennyisége nem lehet több a hétköznapi 
mértéknél. Ugyanez a szabály érvényes az őszi, téli, tavaszi szünidőre 
is. 

A szorgalmi házi feladat 
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 A szorgalmi feladat kiválasztásánál törekedni kell arra, hogy 
elvégzése a tanuló számára (intellektuális) kihívást, örömöt jelentsen. 

 Nem a tanár által kijelölt szorgalmi feladatot a pedagógus nem köteles 
elfogadni. 

 A szorgalmi házi feladatot a tanár jutalmazza. (piros pont, részjegy, 
egész jegy stb.). 

 A szorgalmi feladattal a tanuló nem válthatja ki előző hiányosságait 
(leckehiány, órára nem készülés, órai passzív, illetve az óra menetét 
romboló magatartás, stb.) 
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22. A CSOPORTBONTÁSOK ÉS  AZ EGYÉB 
FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSI ELVEI  

 

Iskolánkban a következő tantárgyakat tanítjuk csoportbontásban (ha az 
osztálylétszám megengedi): 

 angol nyelv 

 informatika 

 nagyon eltérő képességű osztályok esetén – ha az engedélyezett 
óraszám megengedi – a két főtárgyból (magyar és matematika). 

 Csoportbontást alkalmazunk abban az esetben, ha angol, vagy 
informatika csoportbontás miatt az órarend elkészítése lehetetlenné 
válik. Ezekben az esetekben ezekhez a tantárgyakhoz másik bontott 
órát párosítunk. 

 Vegyes (informatika-ének) osztályok esetén az ének-zene tantárgy 
heti óraszámai eltérnek, ezért alkalmazzuk a csoportbontást. 

 Alsó tagozaton technika tantárgy esetén szükség esetén 
alkalmazhatjuk a csoportbontást. 

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a 
kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának 
megalapozására. 

Angol nyelv: 

A csoportbontás 4. osztály év elején történik, itt nem feltétlenül 
alkalmazzuk a képesség szerinti bontást. 

A csoportok létszámának kialakításánál törekszünk azok egyenlő 
elosztására. Befolyásolhatja a csoportok létszámát a más tantárgyakkal 
párhuzamosan működő csoportbontás, amennyiben ez az órarend 
elkészítésében szempontot jelent.  

Csoportok átjárhatósága, csoportváltás:  
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A csoportok elosztása után előfordulhat, hogy egy-egy tanuló nem az adott 
csoportba való; túl nehéz; vagy túl könnyű számára a tananyag feldolgozása. 
Ilyenkor kizárólag a szaktanárok dönthetik el, a diákkal, esetleg szülőkkel 
való személyes beszélgetés után, hogy a diák áthelyezésre kerüljön- e.  

Digitális kultúra: 

Csoportbontást az informatika szaktantermek befogadóképessége, a vegyes 
tagozatú (ének-zene és informatika) osztályok óraszámai teszik 
szükségessé. Ebből a tantárgyból a csoportbontás tanulói összetételét 
nagymértékben befolyásolja az angol nyelvből történő párhuzamos 
csoportbontás, így a tanulók csoportba sorolását az informatika tantárgy 
során mutatkozó képességek nem teszik lehetővé. Ettől eltérően az angol 
nyelvi képességbeli különbség informatikából is kezelhető. 
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23. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK, 
EDZETTSÉGÉNEK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 

MÓDSZEREK ISMERTETÉSE  

 
Évente két alkalommal, ősszel és tavasszal gondoskodni kell a tanulók 
fizikai állapotának méréséről. Iskolánkban a két javasolt felmérési rendszer 
közül az NETFIT felmérési rendszert alkalmazzuk. 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az 
egyes képességek területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok 
feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az 
egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez, 
lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére 
az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges 
szint elérésére, megtartására. 

A tanulók általános fizikai teherbíró-képességének minősítéséhez az aerob 
kapacitás és az általános testi erő mérésére összeállított motorikus 
próbákban elért teljesítményt kell objektív módon mérni, értékelni. 

Testnevelés órán fel kell tárni az egészség szempontjából leglényegesebb 
kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságokat, és 
képesség szerinti differenciált terheléssel, törekedni kell azok mielőbbi 
felszámolására. 

A test általános izomerejét, erő- állóképességét hat motorikus próba alapján 
értékeljük. 

A felmérés részei: 

 2000 m-es futás 

 helyből távolugrás 

 felülés 

 hátizom gyakorlat 

 fekve nyomás 
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24. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK, 
MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK 

ÉRTÉKELÉSI ELVEI  

Tanulók jutalmazása 

Szaktanári 
dicséret 

Osztályfőnöki dicséret Igazgatói 
dicséret 

Jutalmak, díjak 

Eredményesen 
szerepelt iskolai, 
kerületi versenyeken. 
 
Valamely tantárgyban 
kiemelkedő 
teljesítményt nyújt, a 
kötelező tananyagot 
önállóan szerzett 
ismeretekkel egészíti 
ki. 
Iskolai programok 
megvalósításában 
segédkezett. 
 

Kezdeményezően részt 
vesz az osztályközösség 
életének szervezésében, a 
feladatok gyakorlati 
megvalósításában is helyt 
áll. 
 
Megbízhatóan elvégzi az 
osztályközösségben rá 
háruló feladatokat. 
 
Az iskola környezetét 
szépíteni igyekszik és 
megóvja. 
 
Iskolai, kerületi versenyek, 
egyéb szereplések, 
műsorok. 

Az iskolai közösség 
hírnevét gyarapítva 
kiemelkedő 
tevékenységet 
végzett: 
budapesti, országos 
szaktárgyi 
versenyeken, 
szerepléseken, 
művészeti 
szemléken. 

Mátyás-díj annak 
a 8. osztályos 
tanulónak adható 
a tantestület 
javaslatára, aki a 
felsős 4 év alatt 
kitűnő vagy jeles 
tanulmányi 
eredményt ért el.  
 
Kolozsvári-díj 
annak a nyolcadik 
osztályos 
tanulónak adható 
a tantestület 
javaslatára, akinek 
zenei 
tevékenysége 
kimagasló volt az 
iskolában töltött 
évek során.  
 
Corvinus-díj 
annak a nyolcadik 
osztályos 
tanulónak adható 
a tantestület 
javaslatára, akinek 
informatikai 
tevékenysége 
kimagasló volt az 
iskolában töltött 
évek során. 
 
Aranyholló díj 
annak a végzős 
diáknak jár, aki 
kiemelkedő diák-
önkormányzati 
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tevékenységet 
végzett több éven 
keresztül. 
 
Elismerő oklevél, 
illetve 
jutalomkönyv a 
tanév végén kitűnő 
vagy jeles 
tanulmányi 
eredményért, 
példás 
magatartásért, 
kiemelkedő 
szorgalomért 
illetve közösségi 
munkáért. 
 

Tanulók elmarasztalása 

Szaktanári 
figyelmeztetés, 
intő 

Osztályfőnöki 
figyelmeztetés, 
intő, rovó 

Igazgatói 
figyelmeztetés, 
intés 

Tantestületi 
megrovás 

Fegyelmi 
tárgyalás 

Tanítási órát, 
napközis 
foglalkozást 
zavarja.  

Megtagadja a 
tantárgyi 
munkát. 

 

A tanítási órát 
több alkalommal 
zavarja. 

Többször nem 
hoz ellenőrzőt. 

A tanítási órákról 
többször elkésik. 

Tanítási időben 
az iskola épületét 
elhagyja. 

Trágár 
kifejezéseket 
használ. 

A házirend 
pontjait 
megszegi. 

Osztályfőnöki 
rovó után a 
munkafegyelme 
továbbra is 
problémás, a 
társas érintkezés 
alap-vető 
szabályait, a 
házirend 
szabályait 
súlyosan többször 
megszegi. 

Szándékosan 
veszélyezteti saját 
vagy társai testi 
épségét. 

Igazgatói intő után 
sem mutat 
javulást, 
rendbontó, 
magatartásával az 
iskolai munkát 
súlyosan 
hátráltatja.  

Egészséget 
károsító 
tevékenységet 
folytat vagy társait 
ilyenre bíztatja. 

Szándékosan 
jelentős kárt okoz. 

Ha a tanuló a 
kötelességeit 
vétkesen és 
súlyosan 
megszegi, 
fegyelmi 
eljárás 
alapján, 
írásbeli 
határozattal 
fegyelmi 
büntetésben 
részesíthető. 

Az elmarasztalás fokozatai egymásra épülnek, de rendkívüli esetben ezek 
átléphetők. 
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Magatartás, szorgalom értékelése:  

A nevelőtestület folyamatos feladata a tanulók képességeinek megfelelő 
magatartási és szorgalmi követelmények megállapítása, s azok alapján a 
tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése. 

A magatartás és szorgalom elbírálására négy fokozatot kell használni: 
magatartás esetében példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2), a szorgalom 
esetében a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) minősítést. 

A magatartás értékelésének elvei 

A magatartás osztályozásakor a tanulókat következő szempontok alapján 
értékeljük: 

Közösségi magatartás, közösségi munka: a közösség kérdései iránti 
érdeklődés, állandó és alkalmi megbízatások végzése, az önállóság 
kezdeményezőkészség mértéke, a társakhoz való viszony. A közösségi 
munka színterei: osztály, iskola, diákönkormányzat, kulturális munka, 
sporttevékenység, énekkar egyéb diákszervezetek, stb. 

Magaviselet: a tanuló viselkedése az iskolában és az iskolán kívül. 

Az osztályzatok tartalma: 

Példás: 

 A közösség kérdései iránt őszintén érdeklődő, körülményei és alkati 
tulajdonságainak megfelelő aktív és építő magatartású. Részt vesz a 
DÖK szakkör, sportkör munkájában az iskola életét érintő döntések 
meghozatalában (alkotó véleménye van). Megbízhatóan és 
példamutatóan végzi a rábízott munkát.  Óvja, védi az iskola 
felszerelését, környezetét. Társai szeretik, őket jó irányba 
befolyásolja. 

 Magaviselete az iskolában és azon kívül is példamutató. A házirend 
szabályait betartja. Nevelőivel, társaival, a felnőttekkel szemben 
udvariasan, tisztelettudóan viselkedik. Megjelenése, beszédmodora 
példamutató. Öltözködésében, külső megjelenésében a házirend 
szabályait betartja. Tanulmányi, sport, ének-zenei versenyeken való 
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részvételével öregbíti az iskola jó hírnevét. Munkaerkölcse 
kifogástalan, igazolatlan hiányzása nincs. 

Jó: 

 Közösségi munkáit, megbízatásait teljesíti. Társaihoz való viszonya jó. 
A közösségügyei iránt érdeklődik, de aktív szerepet nem tölt be 
osztályában vagy az iskola egyéb közösségeiben. 

 Magaviselete ellen komolyabb kifogás nem merült fel. Munkaerkölcse 
megfelelő. Fegyelmezett, órákon dolgozik, feladatait a tőle elvárható 
módon teljesíti. Megjelenése beszédmodora megfelel a közösség 
elvárásainak. Öltözködésében, külső megjelenésében a házirend 
szabályait betartja. Igazolatlan hiányzása nincs. Nincs írásbeli 
figyelmeztetője, intője, megrovása. 

Változó: 

 A közösség ügyei iránt nem érdeklődik, csak elvétve végez közösségi 
munkát. Tudatosan nem árt a közösségnek. Társaira gyakorolt hatása 
gyakran kifogásolható.  

 Magaviselete ellen időnként komolyabb kifogások is felmerülnek 
(osztályfőnöki, szaktanári írásos figyelmeztetések, intések). Az iskolai 
házirend szabályait nem minden esetben tartja be. Tanórán vagy 
tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül. Feladatait nem 
teljesíti minden esetben, előfordul, hogy társaival, tanáraival, a 
felnőttekkel szemben tiszteletlen udvariatlan, durva. Igazolatlan 
hiányzása van. 

Rossz: 

 Nem vállal közösségi munkát, magatartása romboló, cinikus. 
Szándékosan árt a közösségnek, tanulótársainak. 

 Magaviselete ellen súlyos kifogás merült fel. A házirend szabályait 
megszegi. Az órákon rendetlen, zavarja mások munkáját. Durvaság, 
gorombaság, megengedhetetlen viselkedés és beszédmodor jellemzi. 
Viselkedése agresszív, balesetveszélyes. Nem becsüli, ami a másé. 
Diáktársait anyagilag megkárosítja. Feladatait egyáltalán nem vagy 
csak ritkán teljesíti. Igazgatói, vagy tantestületi büntetésben részesült 
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vagy osztályfőnöki magasabb fokú büntetése van. Igazolatlan 
hiányzásai vannak. 

A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

A szorgalom értékelése fejezze ki az életkor, az egyéni képességek és 
körülmények figyelembevételével a diák tanulmányi munkához való 
viszonyát (kötelességtudat, cselekvőkészség, rendszeresség, pontosság). 

A szorgalom osztályozásakor nagyon fontos a tanuló képességeit, 
körülményeit kellően mérlegelni. Ez a minősítés is olyan legyen, hogy a 
tanuló fejlődését elsegítse, ügybuzgalmát fokozza. 

Az osztályzatok tartalma: 

Példás: 

 Az a tanuló kapja ezt a minősítést, akinek a tanulmányi munkájában 
megnyilvánul a tudás megszerzésének igénye. Ennek érdekében 
céltudatosan és észszerűen szervezi meg munkáját.  

 Minden tantárgy esetén képességeihez és körülményeihez mérten 
elvégzi kapott feladatait. Tanulmányi feladatait, házi feladatait 
minden tantárgyból rendszeresen, hiánytalanul elvégzi.  

 Aktívan részt vesz a tanítási órák munkájában, szívesen vállal 
többletfeladatokat is és azokat a tehetségéhez mérten el is végzi. 
Munkavégzése pontos, megbízható.  

 A tanórán kívüli versenyeken önként részt vesz.  

 Taneszközei tiszták, rendesek, hiánytalanok és ezeket a tanítási 
órákra el is hozza. 

Jó: 

 Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi 
teljesítményt nyújt. 

 Rendszeresen és megbízhatóan dolgozik, eredményei, a képességei 
miatt nem mindig ezt tükrözik. 
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 Tanulmányi munkáit, házi feladatait rendszeresen, lelkiismeretesen 
elvégzi.  

 A tanórákon többnyire aktív. Többletfeladatot, tanórán kívüli 
foglalkozáson vagy versenyen való részvételt önként nem, vagy ritkán 
vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti.  

 Taneszközei tiszták, rendezettek, ezekkel kapcsolatos hiányosságok 
csak ritkán fordulnak elő. 

 Kihasználja az iskola nyújtotta tanulási lehetőségeket (korrepetálás, 
tanulószoba, napközi otthon, könyvtár stb.), azokon rendszeresen 
dolgozik. 

Változó: 

 Tanulmányi munkáját elhanyagolja, tehetségét nem használja ki. 

 Kötelességtudata ingadozó, rendetlen és rendszertelen munkát végez. 

 Órákon passzív. 

 A tanulásban nem kitartó. A felszerelése, házi feladata gyakran 
hiányzik. 

 Érdemjegyeit több tantárgyból is lerontja. 

 Önálló munkában figyelmetlen, a tanórákon csak figyelmeztetésre, 
ellenőrzés mellett dolgozik. 

 Kötelességeit, feladatainak pótlását csak figyelmeztetésre teljesíti. 

 Nem ellenőrzi önmagát.  

 Nem használja ki az iskola nyújtotta tanulási lehetőségeket 
(korrepetálás, tanulószoba, napközi otthon, könyvtár stb.). 

Hanyag: 

 Képességeihez mérten keveset tesz a tanulmányi fejlődése 
érdekében. 

 Az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg. 
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 Tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen. Érdektelen, 
közönyös a munka iránt. Többszöri figyelmeztetés ellenére sem 
hajlandó dolgozni. 

 Feladatait folyamatosan nem végzi el. 

 Felszerelése sokszor hiányos, taneszközei rendetlenek. 

 A tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el. 

 Nem használja ki az iskola nyújtotta tanulási lehetőségeket 
(korrepetálás, tanulószoba, napközi otthon, könyvtár stb.) 

A magatartás és a szorgalom követelményrendszerét az osztályfőnök a 
tanév elején ismerteti a tanulókkal, a szülőkkel. 

Félévkor és tanév végén a tanulók magatartási és szorgalmi minősítését az 
osztályfőnök a tanulók és az osztályban tanító tanárok véleményének 
meghallgatásával állapítja meg. 

Aki bizonyítványát osztályozó vizsgával szerezte, magatartásból és 
szorgalomból nem kap minősítést. 

 

Értékelésünk színterei 

 tanórán 

 tanórán kívül (szakkörökön, szünetekben, diákönkormányzat 
rendezvényein) 

 tanulmányi kirándulásokon 

 különböző területi, országos tanulmányi, kulturális és sport 
versenyeken 

 különböző iskolán kívüli programokon (pl. színházlátogatások, egyéni 
és közösségi pályázatok) 

 nyári táborokban 
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25. NAPKÖZI-OTTHON 

 

A tanulmányi és szabadidős foglalkozások során a tanulók egyéni 
képességeik szerint sokoldalúan fejlődhetnek. Gyakorolják, elmélyítik, 
megszilárdítják a tanórákon elsajátítottakat, elkészítik házi feladataikat. 
Megismerkedhetnek hatékony tanulási módszerekkel, technikákkal, 
megtanulnak önállóan tanulni. Kialakítják saját tanulási stratégiájukat az 
idők folyamán. A változatos tevékenységek során a tanulók intelligenciája 
értelmi, akarati és érzelmi téren egyaránt fejlődik. 

A napköziben folyó munka segíti, kiegészíti, bővíti az iskola tanórai 
keretben folyó nevelő-oktató munkáját. 

Iskolai foglalkozások keretében (napközi, tanulószoba) a felkészülés, a 
leckeírás pontos, egyértelmű utasításokkal és megfelelő segítségnyújtással 
történik. A felkészülést önellenőrzés, nevelői ellenőrzés és javítás zárja. A 
napközi otthonban a tanóra 14 óra 30 – 15 óra 30-ig tart, a tanulószoba 16 
óráig. A házi feladat teljes megoldása és megtanulása nem minden 
alkalommal fejeződik be az iskolában. Az otthoni környezet előnyei mellett 
a tanuló magára van utalva, egyedül kell boldogulnia. Előnye, hogy nincs 
időkorlátok közé szorítva. 

A napköziben folyó munka segíti, kiegészíti, bővíti az iskola tanórai 
keretben folyó nevelő-oktató munkáját. Az iskola több nevelési formájával 
együtt arra törekszik, hogy a tanulók olyan személyiséggé váljanak, akik: 

 a kor tudományos eredményein alapuló ismeretekkel, és ezzel együtt 
alkotó és kritikus gondolkodással rendelkeznek; 

 az erkölcsi értékeket fontosnak tartják; 

 a másik ember személyiségét elfogadják és tisztelik; 

 a konfliktusokat képesek feloldani; 

 saját és társaik munkáját, eredményeit megbecsülik; 

 együttműködésre, illetve önálló feladatvégzésre képesek; 



 

Mátyás Király Általános Iskola Pedagógiai Programja - 160 - 

 

 szeretik családjukat, hazájukat. 

A változatos tevékenységek során a tanulók intelligenciája értelmi, akarati 
és érzelmi téren egyaránt fejlődik. 

A különböző foglalkozástípusok a gyerekek testi és lelki egészségének 
megteremtését, megőrzését szolgálják, lehetővé teszik a pihenést, 
regenerálódást, a sokszínű társas életet, az életkornak megfelelő mozgást, 
játékot, az örömmel végzett szellemi és manuális alkotómunkát, a 
sikerélményhez-jutást. 

Munkatervünk komplex tevékenységrendszere a következő, főbb 
kulcskompetenciák kialakulását segíti tanítványainknál: 

 egészséges életmód, helyes életvezetési képesség; 

 a konstruktív együttműködés képessége; 

 lényegkiemelő képesség; 

 hatékony problémamegoldó képesség; 

 sikeres kommunikációs képesség; 

 gazdag kifejező képesség; 

 a gyors és felelős, az adott helyzetnek megfelelő döntés képessége; 

 szabálykövető képesség. 

Céljaink és feladataink: 

Oktatási céljaink: 

 A hatékony, önálló tanulás képességének kialakítása, az ehhez 
szükséges feltételek megteremtésével. 

 Helyes tanulási módszerek, technikák, megfelelő tanulási szokások 
tanítása. 

 A tanulás zavartalanságának biztosítása. 
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 Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése (az írásbeli feladatokon túl, 
nagyobb hangsúlyt fordítunk a szóbeli házi feladatok számonkérésére 
is). 

 A tanítópárok közötti precíz, pontos szakmai információcsere. 

Nevelési céljaink: 

 Deviáns magatartás visszaszorítása, a csoporton belüli konfliktusok 
hatékony kezelése. 

 A felnőttek és a társak tiszteletére, megbecsülésére nevelés. 

 Kulturált étkezési szokások kialakítása és működtetése. 

 Szabadidő hasznos eltöltése (a televízión és a számítógépen kívüli 
értékes, élmény dús, és a személyiséget építő más szabadidős 
tevékenységek).  

 Az egészséges életvitelre, a sportos életmódra, a mindennapos sport 
igényére és fontosságára való nevelés. 

Az éves munkatervünk egészét a napközis kollégák részletes foglalkozási 
tervei teszik komplexszé. A napközis munkát meghatározott időrend 
szabályozza. Legalább egy óra kötetlen, lehetőség szerint szabad levegőn 
történő játékot biztosítunk tanulóinknak. Az ebédeltetés csoportonként, 
időbeosztással történik. Nagy hangsúlyt fektetünk a kulturált étkezési 
szokások elsajátítására és betartására. 

A tanulás során a leckeírás pontos, egyértelmű utasításokkal és megfelelő 
segítségnyújtással történik. 

A szabadidős foglalkozásokat a pedagógus a gyerekek fáradtságának és 
kívánságának figyelembevételével alakítja. 
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ZÁRADÉKOK, HATÁLYBALÉPÉS 

1. A pedagógiai program módosítása történhet: 

 Törvényi előírás következtében 

 Fenntartói rendelet következtében 

 Intézményi belső kezdeményezésre 

˗ a nevelőtestület több mint 50%-a kezdeményezi, 

˗ az iskola vezetőségének több mint 50%-a kezdeményezi, 

˗ az iskola igazgatója kezdeményezi. 

˗ Szülők és a tanulók a PP módosítását közvetlenül a szülői, 
illetve a DÖK képviselői útján javasolhatják. 

2. A módosítás: 

 A módosító javaslatok elfogadásához a nevelőtestület 75 %-ának 
igenlő szavazata szükséges 

 A módosított programot a törvény által előírt közösségek 
véleményezése után (SZMK, DÖK) a fenntartónak nyújtjuk be. 

3. A pedagógiai program felülvizsgálata: 

 Évente össze kell vetni a törvényi változások módosító hatásával, és 
meg kell tenni a szükséges korrekciókat. Határidő: augusztus 31. 

 Átfogó értékelését és felülvizsgálatát – ha azt törvény előbb nem írja 
elő – minden igazgatói vezetői ciklus kezdetekor végezzük el. 

 Ez a pedagógiai program legfeljebb 2023. augusztus 31-ig érvényes. 

4. A pedagógiai program a fenntartó jóváhagyása után a könyvtárban kerül 
elhelyezésre, ahol tanulók, szülők és alkalmazottak számára a 
nyitvatartási időn belül szabadon megtekinthető. A pedagógiai program 
az iskola honlapján (www.kolozsvari.hu) olvasható. 

http://www.kolozsvari.hu/
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5. Az iskola pedagógiai programjában foglaltakkal kapcsolatban – időpont-
egyeztetés után – az iskola igazgatója szolgál felvilágosítással. 

6. Az intézmény ezen pedagógiai programja 2020. szeptember 1-től 
hatályos.  

7. Kijelentem, hogy a Mátyás Király Általános Iskola Pedagógiai Programja 
olyan elemeket nem tartalmaz, melyek a fenntartóra nézve 
többletköltséget hárítanak. 

8. A pedagógiai programot a mellékletben található „Legitimációs lap” 
tanúsága szerint az adott közösségek elfogadták. 

9. A MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programját a mai 
napon jóváhagyom.  

 

Budapest, 2020. szeptember 1. 

Juhász Katalin 

      igazgató 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK  

A Pedagógiai Program elfogadása és jóváhagyása 

A pedagógiai programot a diákönkormányzat 2020. szeptember 1-én tartott ülésén 
véleményezte és elfogadásra javasolta.  

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 1. 

…………………………………………………    ………………………………………………. 

     Diákönkormányzat elnöke          DÖK támogató pedagógus 

 

A pedagógiai programot a szülői munkaközösség 2020. szeptember 1-én tartott ülésén 
véleményezte és elfogadásra javasolta.  

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 1. 

……………………………………………….    …………………………………………………. 

  szülői munkaközösség elnöke                         SZMK-tag 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület 2020.augusztus 31-én tartott tanévnyitó értekezletén 
elfogadta és jóváhagyásra javasolta.  

Kelt: Budapest, 2020. augusztus 31. 

……………………………………………..    ………………………………………………….. 

            Hajas Lilla                 Benczéné Várda Katalin 

             of.mkvez.                        alsós mkvez. 

 

A Budapest XXI. Kerületi Mátyás Király Általános Iskola pedagógiai programját jóváhagyom. 

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 1. 

 

…………………………………………… 

Juhász Katalin 

intézményvezető 
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Magyar nyelv és 
irodalom 7 1   7 1   7 1   7 1   6 2   6 2   6 2   6 2   

Idegen nyelvek   1     1     1     1     1     1   2     2     

Matematika 4     4   0,5 4     4     4     4     4     4     

                                                  

Erkölcstan 1     1     1     1     1     1     1     1     

Környezetismeret 1     1     1     1     1     1     1 1   1 1   

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

Ének-zene 2   1 2     2   1 2     2   1 2     2   1 2     

Vizuális kultúra 2     2     2     2     2     2     2     2     

Tánc, dráma     1     1     1           1           1       
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Informatika           0,5           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     

                                                  

Rendelkezésre 
álló órakeret 23 2 2 23 2 2 23 2 2 23 2 2 22 3 2 22 3 2 24 3 2 24 3 2 

Felhasznált 
óraszám 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 27 2 27 2 

osztály heti 
óraszáma 27 27 27 27 27 27 29 29 
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5–8. évfolyam 
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Magyar nyelv és 
irodalom 4 1   4 1   4 1   4 1   3 1   3 1   4     4     

Idegen nyelvek 3     3     3     3     3     3     3     3     

Matematika 4     4     3 1   3 1 1 3 1   3 1   3 1,5   3 1,5   

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek 2     2     2     2     2     2     2     2     

Erkölcstan 1     1     1     1     1     1     1     1     

Természetismeret 2     2     2     2                             

Biológia-
egészségtan                         1,5 0,5   1,5 0,5   1,5 0,5   1,5 0,5   

Fizika                         1,5     1,5     1,5 0,5   1,5 0,5   
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Kémia                         1,5 0,5   1,5 0,5   1,5     1,5     

Földrajz                         1,5     1,5     1,5 0,5   1,5 0,5   

Ének-zene 1   2 1     1   2 1     1   2 1     1   2 1     

Vizuális kultúra 1     1 1   1 1   1 1   1     1     1     1     

Hon- és 
népismeret 1     1                                         

Informatika   1       2 1     1   1 1     1   2 1     1   2 

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 2 26 2 2 25 3 2 25 3 2 28 3 2 28 3 2 28 3 2 28 3 2 

Felhasznált 
óraszám 28 2 28 2 28 2 28 2 31 2 31 2 31 2 31 2 

osztály heti 
óraszáma 30 30 30 30 33 33 33 33 

 


