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„Az iskola dolga, hogy 

megtaníttassa velünk, 

hogyan kell tanulni, 

hogy felkeltse a tudás iránti 

étvágyunkat, 

hogy megtanítson bennünket a jól 

végzett munka örömére és az 

alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni amit 

csinálunk, 

és, hogy segítsen megtalálni azt,  

amit szeretünk csinálni.” 

(Szent-Györgyi  Albert) 
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A Nevelési és Pedagógiai Program a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola alapdokumentuma, az intézményben folyó szakmai, pedagógiai 

munka meghatározója. 

A pedagógiai program meghatározza az iskolában folyó nevelés-oktatás rendszerét: az 
intézmény tevékenységét, cél- és feladatrendszerét, követelményeit, fejlesztési elképzeléseit. 
 
Hatálya kiterjed az intézmény vezetőire, valamennyi pedagógusára, a tanulókra, a szülőkre és 
a fenntartóra. 
 
A Pedagógiai Programra vonatkozó jogszabályi előírások 
 
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény pedagógiai programra 

vonatkozó rendelkezései 

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

 110/2012 . (VI. 4.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról  

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

 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról  

 
  Az emberi erőforrások minisztere 16/2013. (II.28.) EMMI rendelete a tankönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 32/2012.(X.8. EMMI rendelet) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve 
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1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

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

eljárásai 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY 
"Az emberi természet kettőssége, testi és szellemi törekvéseinek párhuzamossága 

arra kényszerít bennünket, hogy mindkét dolgot egyidejűleg műveljük: 

a magyar földet is, a magyar lelkeket is. 

A hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg 

és teheti ismét naggyá." 

        (Gróf KlebersbergKuno, 1929.) 

 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSFILOZÓFIAI ELVEI: 

Az általános iskola alapértékeket közvetít a tanulók felé, alapkészségeket fejleszt, tudást 

közvetít és kulcskompetenciákat fejleszt, mellyel felkészíti a tanulókat a továbbtanulásra, a 

folyamatos önképzésre, a változtatás képességére, saját életének irányítására, az élethosszig 

tartó tanulásra. 

A nevelésben következetes értékrendet képvisel:  

o A nemzeti identitás tudatának kialakítása, megtartása,  

o Pozitív szokások kialakítása, 

o A tanulói személyiség alakításának fejlesztése 

o Az ismeret, tudás, készségfejlesztés magas szintjének, megalapozott értékrendjének 

kialakítása. 

o A tanulói morál, etika alakítása, fejlesztése, 

o Az esztétikai, kommunikációs, kognitív és kreatív képességek fejlesztése, 

o A hagyományok, ünnepek megismerése, átörökítése, élővé tétele, 

o A kulturált szórakozás és a hasznos szabadidő eltöltés igényének megalapozása,  

o Az egyéni képességek fejlesztése a tehetséggondozó és felzárkóztató programok 

segítségével, 

o A környezettudatos szemlélet kialakítása folyamatosan az életkori sajátosságok 

figyelembe vételével, 

o A tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása, az önálló tanulás képességének 

fejlesztése, 

o Az önismeret, önnevelés, önfejlesztés képességének kialakítása, 
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o Az egyéni képességek: - együttműködési képesség, akarat, segítőkészség, empátia, 

demokratikus és humanista normarendszer folyamatos kialakítása, 

o Felelősségérzet tudatosítása a természeti, társadalmi, emberi környezet alakításában, 

o Az eltérő szociokulturális hátrányból érkezők esélyegyenlőségének segítése, 

hátrányainak kompenzálása, 

o A másság elfogadásának képessége alakuljon ki a tanulókban, 

o A tehetséges és fejlesztésre szoruló tanulók egyéni igényeinek, problémáinak 

megértése, elfogadása, segítése. 

o Emberi, közösségi alapértékek megtartása. 
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„ Gondolj minden gyermekre úgy, mint egy csodára. 

Tiszteld a gyerekeket, becsüld őket, ne tekintsd őket magától értetődőnek” 

(Hamvas Béla) 

Az iskolában folyó nevelő – oktató munka pedagógiai alapelvei 

Pedagógiai alapelvünk, hogy: 

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

tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek 

(család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének 

kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek 

egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei hatják át a tanítási-tanulási 

folyamatokat; 

• alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át 

tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének, ezt 

szolgálja a TÁMOP 3.1.4-es projekt bevezetése is a 2009/2010-es tanévtől; 

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

kultúrák iránti nyitottságra; 

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

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

törvényszerűségek hatásával kell számolnunk;  

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

részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van; 

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

kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük 

megszervezésében, személyiségük fejlesztésében; 

• a közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, 

önkormányzó képességének kibontakoztatásához;  

• az intézmény valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás 

emberi méltóságát; 

• minden intézményi tevékenységünket - az oktatás és nevelés terén egyaránt - a 

gyermekek okos szeretete hatja át; 

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

feltétele a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása; 
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• a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási 

gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt 

konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

• segítjük szociális érzékenységüket, kialakítjuk az együttműködés képességét,  

• alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében; 

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

önmegvalósítás lehetőségét; 

• az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási 

esélyegyenlőség megteremtéséhez; 

• kiemelt szerepet fordítunk az SNI tanulók integrált oktatására, fejlesztésére 

• minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó 

tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket és 

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

életviteli és környezeti, az életpálya-építési, idegen nyelvi, valamint az 

infokommunikációs technológiákat. 

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

kölcsönhatásban fejlesztjük; 

• hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok 

leküzdéséhez; 

• iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek oktatásával; 

• az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai 

forradalommal; 

• az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban a 

teljesítményorientált beállítódást, az önálló tanulás képességét; 

• a nevelési - oktatási folyamatokban következetes „emberléptékű” követelményeket 

támasztunk; 

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

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

társadalomismeret (jelenismeret), 

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

életmód készségét; ezt segíti az Életpálya építés kompetencia terület bevezetése; 

• reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány 

illetve pálya kiválasztását az „Életpálya építés” kompetencia bevezetésével;  
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• a kommunikációs - és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és 

személyes világukban való eligazodás képességét; 

• a természettudomány szerepének megismertetésével az áltudományos, 

tudományellenes megnyilvánulások felismerésére való képességét kialakítjuk; 

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

környezetünk megismerésének és megóvásának igényét; 

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

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

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

és gyakorlati ismeretek; a testnevelés és sport; 

• az idegen nyelv (angol) eszközszerű alkalmazásának elsajátítása a magyar – angol 

kéttannyelvű osztályban 

• a nem szakrendszerű oktatás keretében (5-6. évfolyamon) alapkompetencia fejlesztés 

történik; (a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerül) 

• kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, 

matematikai, természettudományos és technikai, digitális, szociális és  állampolgári, 

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőkészség, hatékony, önálló tanulás – kiemelt fejlesztése; 

• az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megjelennek a tantervekben, 

tanmenetekben, tankönyvekben; 

• kiemelten kezeljük a mindennapi élethelyzetekhez szükséges készségeket, képességeket 

támogató tanulási folyamatot, tanítási módszereket (pl. projektek megvalósítása, 

kooperatív technikák alkalmazása, IKT-s eszközök alkalmazásának bevezetése, interaktív 

tananyagok alkalmazása az oktatói munka során (tantárgyanként 30 %-ban 

minimum). 

• kiemelt fejlesztési feladatunk a tudatos állampolgári léttel összefüggő társadalomismereti 

tartalmak közvetítése a tanulók felé; 

• alapvető gazdasági, vállalkozási ismeretek birtokába jussanak el tanítványaink; 

• a minőségi oktatás támogatásával (tehetséggondozás) – a kultúra segítségével 

elősegítjük az esélyegyenlőség megvalósulását az iskolában  

• Legyen jobb a gyereknek! – kiemelt fejlesztési terület a testi-lelki egészség; 

• a képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés 

segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás 
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csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, 

tanulási. továbbtanulási esélyének növeléséhez. 

• Egyéni képességfejlesztő program alkalmazásával – segítjük a tanulók – 

lemorzsolódás-mentes továbbhaladását.  

Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi 

értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni 

boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is 

szolgálja.  

 

Az iskolában folyó nevelő – oktató munka pedagógiai céljai 
A nevelés-oktatás 12 évfolyama egységes folyamat, amely három képzési szakaszra 
oszlik. 
 Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza: 

•  1–4. évfolyam; 

•  5–8. évfolyam; 

A középfokú nevelés-oktatás szakasza: 

•  9–12. évfolyam 

 

Célok az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszára (1 – 4. évfolyam): 

• az iskolába lépő kisgyermekben óvja és fejlessze a megismerés, a megértés és a tanulás 

iránti érdeklődést és nyitottságot; 

• vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az intézményi tanulás 

tevékenységeibe; 

• tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 

társadalom értékei iránt; 

• az intézmény adjon teret a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának; 

• az intézmény segítse a gyermek természetes fejlődését, érését; 

• az intézmény vegye figyelembe - ebben az életkorban különösen jelentős - egyéni 

különbségek kezelését 

• a tanuló merje kifejezni és felvállalni érzelmeit; 

• az intézmény a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket 

közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket, kulcskompetenciákat 

fejlesszen; 
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• társas kapcsolataikat hassa át az egymás iránti tisztelet, fogadják el a szabályokat és 

megállapodásokat, alkalmazzák a kulturált együttélés normáit, tudjanak együttműködni 

másokkal; 

• szeressék és óvják természeti környezetüket; 

• az olvasás iránti kedv felkeltése, fenntartása; 

• mélyrehatóan alapozzuk meg az alapkészségek elsajátítását; - olvasás, írás, 

természetismeret, matematika - területén 

• alapozzuk meg az idegen nyelvi kultúrát (angol – magyar kéttannyelvű osztály) 

 

Célok a nevelés-oktatás második szakaszára (5 – 8. évfolyam): 

•  folytassa az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését; 

• a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegye figyelembe, hogy ez az egységes 

rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra tagolódik; 

• vegye figyelembe, hogy a 10 -12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés 

útján szerzett tapasztalatokhoz; 

• vegye figyelembe, hogy 12 – 14 éves kortól (serdülőkor kezdete) a tanulók 

ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző 

gondolkodás; 

• a kötelező iskolázás szakaszai: a bevezető, kezdő, alapozó, a fejlesztő, az általános 

műveltséget megszilárdító, az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasz, 

amelyeknek a folyamaton belül a NAT által pontosan körülhatárolt funkcióját 

érvényesítjük; 

• az alapkészségek kimunkálása (írás, értő olvasás, számolás, beszéd) és differenciált 

fejlesztése; 

• a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket - érdeklődésüknek, képességüknek és 

tehetségüknek megfelelően készítse fel a továbbtanulásra; 

• a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a 

társadalomba való majdani beilleszkedésre; 

• alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására;  

• magas színvonalú és sokrétű ismeretátadással fejlessze a tanulók önálló 

problémamegoldó képességét, készségét és a kreativitását;  
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• a tanítási – tanulási folyamat strukturált tudást közvetítsen: az ismeretek 

megszerzésének, a megértés, az alkalmazás és magasabb műveleti szintű alkalmazás 

képességének kialakításával;  

• tudatosítsa a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi 

értékeket, erősítse meg a humánus magatartásmintákat, pozitív szokásokat, és a 

gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség kiteljesedését; 

• segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag 

személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra 

képes emberekké válhassanak;  

• a nyelvtanulás során tudjanak idegen nyelven (angol – német) kommunikálni, táguljon 

világképük, személyiségük fejlődjön 

• elégedett, magabiztos, optimista és felelősséget vállaló embereket akarunk nevelni; 

• az emberismeret az etika, az antropológia és a pszichológia alapfogalmainak, értelmezési 

kereteinek bemutatásával járuljon hozzá a tanulók önismeretének elmélyítéséhez; 

• a személyiségfejlesztés céljait szolgálja a tevékenységre nevelés (tanulás, munka, 

közéleti- és szabadidős tevékenyegek), a képességek fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati 

és testi, a nyelvi-kommunikációs, a matematikai, a természettudományos; a történeti, 

társadalmi, politikai, az esztétikai, a szomatikus és a technikai nevelés területei) és a 

szükségletek alakítása képezze;  

• fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek;  

• a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a 

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját; 

• a nevelési folyamat gyakorlati módon igazolja a megbízhatóság, becsületesség, 

szavahihetőség értékét; 

• jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a 

tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben 

megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság;  

• a pedagógiai munka középpontjában tehát a egyénre szabott fejlesztés álljon - Egyéni 

képességfejlesztő program alkalmazása; 
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• a tárgyi tudás mellé a gyermekek szerezzék meg mindazokat az együttműködési, 

kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások 

számára hasznosítani tudja; 

• a gyermekekben alakuljon ki a reális önértékelés képessége, a teljesítmény- és 

sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom és a kockázatvállalás bátorsága; 

• ismerjék meg az állampolgári jogokat, alakuljon ki a tudatos állampolgárságra való igény 

a tanulóinkban; 

• a „tanulás tanulása” és az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása minden 

gyermek számára elérhetővé váljon,  

• az informatika alkalmazása,  a digitális írástudás elterjesztése (IKT felhasználása, 

alkalmazása) és az idegen nyelvek tanulása iránti igény fejlesztése is járuljon hozzá 

az alapműveltség kialakításához; 

• alakítsa ki az egyéni életélés kultúráját, a konstruktív életvezetés képességét; 

• ismerje és alkalmazza a közösségi együttélés pozitív magatartásformáit; 

• legyen képes az asszertív (egészségesen önérvényesítő) viselkedésre, ugyanakkor 

tanúsítson önuralmat, toleranciát másokkal szemben; 

• személyiségében legyen: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, kötelességtudó, nyitott, 

kreatív; 

• alakítsa ki a saját hatékony tanulási stratégiáját, célszerűen alkalmazza a tanulási 

módszereket; 

• a tehetséggondozó programmal – a minőségi oktatást segítjük – a kultúra eszközeivel; 

• a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges tanulói képességek megalapozása, 

fejlesztése; 

• A nevelőtestület módszertani kultúrájának fejlesztése, önálló intézményi innováció 

megvalósítása. 

 

Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai feladatai 
 

Feladatok a nevelés-oktatás első szakaszára (1 – 4. évfolyam): 

• a pedagógiai munka középpontjában a egyénre szóló fejlesztés törekvése álljon; 

• a kompetencia alapú oktatás kiterjesztése; 

• élet közeli tanulási környezet kialakítása 
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• az IKT alkalmazása az oktatásban  

• a tanulási stratégák alkalmazásában a sokszínűségre törekvés tevékenységrendszerének 

biztosítása 

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

szabályozása és értékelése, ezért, a tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók 

aktivitásának optimális kibontakoztatása legyen; 

• alapozzuk meg a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd); 

• a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlessze a kisgyermekben a 

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

• alapozza meg a tanulási szokásokat és módszereket; 

• támogassa az egyéni képességek kibontakozását, a tehetséggondozást, a hátrányos 

helyzetű tanulók minőségi oktatásához való hozzáférést, esélyét, 

• az oktatási folyamatban alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, 

formáit; 

• a tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisa alkalmazkodó 

differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári 

segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben; 

• működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában; 

• törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális- 

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak; 

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

• erősítse meg a konstruktív magatartásformákat, szokásokat; 

• a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését; 

• A játékosság, a szimuláció gazdag eszköztárának biztosítása a nevelő – oktató 

munkában. 

 

Feladatok a nevelés-oktatás második szakaszára (5 – 8. évfolyam): 

• fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti, 

társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz 

szükségesek; 

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

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját, toleranciáját; 
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• olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja 

megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét; 

• tudatosítani a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és jellemzőit; 

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

közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban; 

• a demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet iránti 

felelősségre, a mindennapi magatartásra; 

• vállalja identitását, a nemzeti, a nemzetiségi azonosságtudatot, képviselje az egymás 

mellett élő különböző kultúrák iránti igényt; 

• erősítse az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztessen más 

népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, 

megbecsülésére; 

• fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására, tudjon „globálisan 

gondolkodni és lokálisan cselekedni”; 

• felelősen alakítsa saját természeti, társadalmi és emberi környezetét;  

• a test és a lélek harmonikus fejlesztése; 

• a szocializáció folyamatainak elősegítése; 

• az elemi műveltség alapjainak lerakása, elmélyítése; 

• a tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása; 

• a tehetség azonosítása és fejlesztése; 

• a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és 

magatartásuk minősítéséről; 

• adaptív tanulásszervezéssel hasznosítsuk a számítógépet, s az infokommunikációs 

technikákat; 

• alakuljon ki a folyamatos tanulásra, önképzésre, átképzésre való igény, mely az 

élethosszig tartó tanulás alapja. 

 

Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eljárásai 
 
• fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az 

intézményi tanulás tevékenységeibe; 

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

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  



 
19 

 

• az ismeretek elsajátításának folyamatában az induktív és deduktív út konstruktív 

alkalmazásával törekszünk a konvergens és divergens gondolkodás képességének 

fejlesztésére; 

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

hallás fejlesztése;  

• az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni; 

• az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

• az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása; 

• az iskolaotthonos (egésznapos) nevelés és oktatás - a nem szakrendszerű oktatásra 

alapozva - egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni képességéhez igazodó fejlesztés 

teljes folyamatát, biztosítva a tanulóknak a pihenés, a kikapcsolódás, a szórakozás és a 

testmozgás lehetőségét; 

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

közösségfejlesztés és a személyiségfejlesztés a halmozottan hátrányos helyzetű és az e 

körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése keretében valósul meg; 

• a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük; 

• a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

• a kortárs kapcsolatok megerősítésével; elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel 

összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával; 

• a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 
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• az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás fejlesztése, a 

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

egyensúlya; 

• fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; projekteket, projektnapokat, 

témahetet, témanapokat, moduloktatást  

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

kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, 

modellezés, szerepjáték stb.). az intézmény épít a tanulók kíváncsiságára és a 

rendszerezett ismeretek iránti igényükre; 

• heurisztikus tanulási helyzeteket és rendszerező ismeretszerzési élményeket egyaránt 

kínálunk tanulóinknak, az így szervezett tanulási folyamat juttatja közel őket a 

megismerés, a tudás öröméhez, erősíti meg önbizalmukat és növeli teljesítményük 

értékét; 

• az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával; az erkölcsi 

meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével; az 

állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezésével, a mindennapi életvitellel összefüggő 

praktikus tudás nyújtásával a szocializációs folyamatokat segíti elő; 

• a tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, 

konfliktusok kezelésében is alkalmazzák, döntésképességüket szervezett gyakorlatokban 

és spontán élethelyzetekben is érvényesítik;  

• az iskolában folyó nevelő – oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési és 

minőségbiztosítási rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően 

elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket; 

• alkalmazzuk a tanuló-megismerési technikákat, módszereket és eszközöket; 

• különös figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra; 

• az elemi szocializáció eredményeire építve beavatjuk tanulóinkat a politikai 

szocializáció folyamatába; 

• a nem szakrendszerű órák keretében megvalósuló tevékenységközpontú tanulói 

módszerek az alapkészségek fejlődését szolgálja, 

• szövegértés – szövegalkotás műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 

bevezetésre kerül (Támop 3.1.4) 
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Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eszközei 

 

• minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének illetve távolabbi 

céljainak megfelelő programokat (projektek, témahetek, modulok, intézményi 

innováció), tevékenységi formákat; 

• a tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett 

szempont az életkori jellemzők figyelembe vétele;    

• személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, 

empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartása; 

• a mentális képességek céltudatos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés 

alapozásával, gyakoroltatásával; 

• az intézményi tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges, 

alkalmazható tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

érvényesül; 

• kiemelt szerepet szánunk gyakorlatunkban az egyéni képességfejlesztésnek; 

• mérési, értékelési rendszer alkalmazása a készség- és képességfejlesztés céljából 

(kritikus kognitív készségek fejlesztése,) 

• az IKT eszközök alkalmazása az oktató munka során,  használatának elsajátítása; 

• megismerjük és alkalmazzuk a kompetencia fejlesztésére kidolgozott tanulói és 

tanári eszközrendszert, az SDT kínálta lehetőségeket, a TÁMOP pályázathoz 

kapcsolódó programcsomagokat, modulokat; interaktív tananyagokat; 

• a diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit intézményi szinten készítjük el, illetve 

választjuk ki, a szummatív tesztek elkészítéséhez megyei illetve országos standardizált 

mérőeszközöket alkalmazunk; 

• nevelési célzatú (nyílt és zárt) csoportfoglalkozásokat tartunk a nevelési problémák 

megbeszélésére, kezelésére; 

• az SNI tanulók sérülés specifikus fejlesztésének, egyéni haladásának biztosítása; 

• a nevelési-oktatási eljárások pedagógiai eszközeit a kooperatív technikákkal 

ötvözzük:  

A: a meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: az oktatás valamennyi 

módszere, meggyőzés, minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép, bírálat, 

önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, előadás, vita, beszámoló; 
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B: a tevékenység megszervezésének módszerei: csoportképzés, kooperatív 

feladatmegoldás, projektek, témahetek, projekt és témanapok, követelés, megbízás, 

(ön)ellenőrzés, (ön)értékelés, játékos módszerek, gyakorlás; 

• a kultúra közvetítésével erősítjük a tanulói tehetséggondozást – biztosítva az 

esélyegyenlőséget; 

• tevékenységközpontú oktatási formák alkalmazása (páros és csoportfoglalkozás, 

projektmódszer, témahét alkalmazása; 

• a nem szakrendszerű órák keretében folyó oktatásra, a kooperatív, differenciált 

óraszervezés, projektmódszer tömbösített tananyag elrendezés a jellemző; 

 

C: a magatartásra ható módszerek:  

a.) ösztönző módszerek:ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, dicséret; szóbeli dicséret 

nyilvános formái:  

- osztályfőnöki órán, osztályközösség, iskolaközösség előtt, intézményi összejöveteleken 

(tanévzáró ünnepély, ballagás…); 

írásbeli dicséret formái: - osztályfőnöki dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba), - 

igazgatói dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba), oklevél, kitüntetés, alapítványi 

fenntartói, országos szintű elismerések; - osztályozás; - jutalmazás). (A jutalmazás és 

büntetés elveit és intézményi gyakorlatát önálló fejezetben tárgyaljuk. 

A jutalmazás formái lehetnek: szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, 

jutalom (könyv, különféle tárgyi jutalmak: labdák, sportfelszerelések, számítástechnikai 

eszközök, kirándulás, táborozás, tanulmányút, ösztöndíj alapítványi díjak) 

 

b.) kényszerítő módszerek: felszólítás, követelés, parancs, büntetés, párhuzamos 

osztályba való áthelyezés, áthelyezés másik iskolába (kivételes esetben!), tanuló kizárása 

az iskolából (csak tankötelezettség korhatárán túl!) 

c.) gátlást kiváltó módszerek (ezek a módszerek a nevelés sikerét veszélyeztető 

körülmények kizárását célozzák, a negatív viselkedés kialakulását próbálják 

megakadályozni): felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, intés, fenyegetés, tilalom, 

átterelés, elmarasztalás; 

• A nevelési módszerek különböző formáit, változatait is eszközöknek nevezik. Ezek a 

következők lehetnek:  
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- nyelvi (verbális) eszközök (az információközlés azon módja, amikor közleményeinket a 

nyelv segítségével továbbítjuk): beszéd, beszélgetés (a nevelés egyik nagyon fontos 

eszköze, amelyben mindkét fél aktívan részt vesz; tartalmát tekintve lehet: szabad 

beszélgetés vagy irányított beszélgetés, szervezettség alapján lehet: spontán vagy 

tervezett, formája alapján: egyéni vagy csoportos), interjú; 

- nem nyelvi (non verbális) eszközök (az információközlés azon módja, amikor 

közleményeinket nyelven kívüli eszközökkel fejezzük ki; a nem nyelvi eszközök 

kísérhetik (beszélgetést kísérő gesztikulálás), nyomatékosíthatják (dicsérő szavakat kísérő 

mosoly) vagy helyettesíthetik (fenyegető mutatóujj korhalást) közleményeiket: 

arckifejezés (mimika), szemmozgás, tekintet, testközelség, térközszabályozás, testhelyzet, 

testtartás, mozdulatok (gesztusok), kulturális jelzések, 

- szociális technikák (ezeket a technikákat a tanulók a felnőttektől tanulják el, kezdetben a 

családban (gyermekkori beidegződés) majd az intézményi közösségben), ezért nagyon 

fontos, hogy a diákok milyen mintát kapnak otthon és az iskolában, 

- technikák az ön- és emberismeret fejlesztéséhez (ezek olyan eszközök, technikák, 

amelyeknek lényeges eleme, hogy a világra vonatkozó ismeretek mellett, azokkal 

szinkronban fejlesszük a tanulók belső, pszichés világát, társas kapcsolatait, egyedi 

tulajdonságait, készségeit: fejlesztő interjú, fejlesztő beszélgetés, 

- szociális készségfejlesztő technikák (a tanulók problémamegoldó és konfliktuskezelő 

készségeinek fejlesztése, illetve a meglévők erősítése): minta- és modellnyújtás, 

megerősítés (buzdítás, dicséret, jutalmazás), szerepjáték, dramatizáló tevékenység. 
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1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

Az intézmény a helyi nevelési rendszer része. Alapjait a Közoktatási törvény, a Köznevelési 

törvény, a NAT, a Kerettantervben valamint a Helyi Tantervben megfogalmazott fontos 

értékek határozzák meg.  

Az intézményi munka elsődleges társadalmi funkciója, hogy segítségével feltáruljanak a 

gyermek adottságai, kifejlődhessenek az adottságaiknak megfelelő képességek, 

kialakulhasson érdeklődésük. Célul, feladatul határozza meg, hogy minden tanulóját 

hozzásegítsen a tőle telhető legjobb teljesítmény eléréséhez.  

Iskolánk számára fontos tényezőcsoportok a fejlődésben lévő gyerekek aktuálisan 

érvényesülő, de távlatokban is ható szükségletei és érdekei. Ezek közül a leglényegesebb a 

személyiség legfőbb összetevőinek pedagógiai fejlesztése.  

A személyiség fejlődésének előfeltétele a különböző pszichikus komponensek (motívumok, 

ismeretek, készségek) készleteinek gyarapodása a spontán szocializáció, a szándékos 

tanítás és tanulás által.  

Nevelési célként a személyiség átfogó komponensrendszereit jelöljük meg, az elsajátításukat 

segítő tartalmakat, a pedagógiai és tanulói tevékenységekkel szembeni elvárásokat 

fogalmazzuk meg.  

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink  

• Az értelem kiművelése (kognitív kompetenciák, érzelemképesség)  

• Segítő életmódra, az együttműködésre nevelés (szociális kompetencia)  

• Egészséges és kulturált életmódra nevelés (személyes kompetencia) 

• A szakmai képzés alapozása  (speciális kompetenciák, alkotóképesség) 

• Az SNI tanulók személyiségének komplex fejlesztése 

• A minőségi oktatás biztosítása – minden gyermek számára (HH/ HHH) 

 

Iskolánk a kultúra teljes rendszerére építve, tevékenységek és ismeretek révén fejleszti a 

tanulók egyéni szükségleteit, ugyanakkor elősegíti a magasabb rendű szükségleteik 

kialakulását. 

 

Kiemelt feladataink 

• A szellemi, fizikai és közéleti munka szükséglete 



 
25 

 

• Különböző szintű közösségek (intézményi osztály) érdekeinek védelme, óvása 

• A közösségek, valamint egyes tagjaik tiszteletének megbecsülése, megsegítése 

• A közösség életét, munkáját aktívan segítő, fegyelmezett magatartás 

• Önfejlesztő tevékenység 

• Együttműködési képesség 

• A tanulók egyéni tanulási útvonalának kialakítása, fejlesztése 

• A tanulás iránti motiváció felkeltése 

• A tantárgyak közti merev határrendszer csökkentésével a komplex személyiségfejlesztés 

megvalósítása 

• Intellektuális - művelődési szükséglet (Múzeumpedagógia) 

• Az egészséges életmód iránti szükséglet – testi, lelki egészség fejlesztése – tanítási órákon 

és tehetséggondozó szakkörök segítségével 

• A kultúra, művészetek, sport,  befogadó képességének kialakítása a tanulóinkban – a 

tehetséggondozó szakkörök segítségével 

 

 

Az értelem kiművelése  

A személyiségfejlesztés elsődleges feladata a kognitív tevékenységrendszer fejlesztése  

A tanulási motívumok fejlesztése 

• A megismerési vágy fejlesztése (kiemelt feladat az érdeklődés tágítása, pozitív élmények) 

• A felfedezési vágy fejlesztése 

• A játékszeretet és alkotásvágy fejlesztése 

• A tanulási teljesítményvágy optimálása 

• A tanulási életprogram fejlődésének segítése 

 

A kognitív képességek fejlesztése 

• Kognitív rutinok, műveletek 

• Megismerés 

• Kommunikáció  

• Gondolkodás 

• Tanulás  
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Segítő életmódra nevelés 

A segítő életmódra nevelés a szociális értékrendek megismerésének, a pozitív értékrend 

elfogadásának és az e szerinti viselkedés, magatartás elsajátításának, a szociális képességek 

kiépülésének, kreativitásuk növekedésének elősegítését jelenti.  

 

Feladat 

• Az egyéni szociális értékrend fejlesztése (szociális hajlamok, szociális meggyőződés) 

• A szociális képességrendszer fejlesztése 

• A kooperációban rejlő értékek megismerése 

• A társadalmi szint megismerése 

• Állampolgári tudatosság kialakítása 

 

Kiemelt feladat 

Az érzelem formálása, pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása az osztályokban, a 

tantestületben, az iskolában, amelyben a pedagógusok és tanulók biztonságban, jól érzik 

magukat és a tanulók érzelmi karaktere, személyisége, optimálisan fejlődhet.  

A szociális érdekérvényesítés fejlesztése 

 

 Egészséges és kulturált életmódra nevelés 

 

Az egészséges és kulturált életmódra nevelés a személyes kompetencia fejlesztését, 

eredményességének és igényességének növelését jelenti.  

 

A személyes motívumok és képességek fejlesztése 

• Önkiszolgálás 

• Önvédelem 

• Szuverenitás 

• Önértékelés, önreflexió 

 

Az egyéni tudat fejlesztésének segítése  

• Általános személyes világtudat 

• A világkép formálása 
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• A legalapvetőbb ismeretek nélkül nem jöhet létre a tanulókban az átfogó rendezett 

világtudat (természettudat, társadalmi tudat, kognitív tudat)  

• Én tudat, reális énképük kialakulása 

 

A szakmai képzés alapozása  

• Az alkotóképesség fejlesztése (tág értelemben, tapasztalati és értelmező)  

• Tehetséggondozás – a kultúra segítségével – az esélyegyenlőség biztosításának 

szellemében.  

 

 A nevelőmunka, a tanítás - tanulás folyamatában a gyerekek számára iskolánk számos 

olyan szükséglet-kiegészítő tevékenységet szervez, mely motiválja, fokozza teljesítményüket, 

kitágítja érdeklődésüket.  

Felhasználjuk napi pedagógiai munkánk során az IKT nyújtotta lehetőségeket.  

 

A képességfejlesztés az a terület, ahol az intézmény eredményeket érhet el, ha össze tudja 

kapcsolni a gyerekek nagyfokú motiváltságával, a gyermeket tiszteletben tartó magatartási 

kultúrát tapintatosan alakító nevelési kultúrával.  

 

Így tudjuk a kettős feladatot megoldani, a hátránykompenzálást és a tehetséggondozást. 

Segítjük, hogy a tanítás-tanulás folyamatában alakuljon ki a tanulással összefüggő egyéni 

tevékenység, pozitív kép a gyerekekben, jöjjenek létre azok a képességek, amelyekkel az új 

típusú környezetben el tudnak igazodni, új ismereteket tudnak szerezni.  

 

1.3.Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

1.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

 

„Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely lehetőséget teremt, és képessé teszi az embereket 

arra, hogy egyre fokozódó kontrollt szerezzenek saját egészségi állapotuk felett, és ez által 

képessé váljanak annak javítására, alakítására.” (Egészségfejlesztési Charta). 

Az egészség a mindennapi élet erőforrása, mint fogalom, a társadalmi és egyéni erőforrásokat, 

valamint a testi képességeket hangsúlyozza. Az egészségnevelés nemzeti programjában a 

legelső legfontosabb területen az ifjúság körében fogalmazódtak meg a cél, hogy  
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• az egészséges életmód, a betegségtől mentes életszakasz hossza növekedjen és 

javuljon az életminőség. 

• a család mellett az iskola váljék az egészségfejlesztés kiemelkedő színterévé. 

„Egy hatékony iskolai egészségnevelési program az egyik legköltséghatékonyabb 

beruházás, amit egy nép ( állam ) csak megtehet annak érdekében, hogy párhuzamosan 

fejlessze az oktatást és az egészséget. „ ( WHO ) 

Iskolánk a rendelkezésre álló eszközök és módszerek felhasználásával elősegíti a tanulók és a 

tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk: 

• az egészséges táplálkozásnak, 

• a testedzésnek, 

• a szabadidő hasznos eltöltésének, 

• a dohányzás visszaszorításának, 

• · alkohol, drogprevenciónak, 

• teret adunk a lelki egészségfejlesztést és tanácsadást programoknak. 

Az iskolai élet mindennapi tevékenységéhez szorosan kapcsolható az egészségfejlesztési 

feladatok megvalósítása. A megvalósulás, megvalósítás szinterei:  

• tanítási órák (tantárgyhoz kapcsolódóan, életkori sajátosságok figyelembevétele) 

• tanórán kívüli tevékenységek 

• szakkörök 

• témanapok, témahetek,projektek 

• tömegsport, szabadidős foglalkozások 

• Erdei iskola, Nyári táborok, stb. 

Olyan nevelési-oktatási gyakorlatot folytatunk, amely többféle lehetőséget teremt a siker 

eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. 

Intézményünk egészségnevelési programja a Helyi tantervi részben található. 

 

1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az elsősegélynyújtás szerepe a betegség/sérülés kimenetelét tekintve kulcsfontosságú. 

 Ennek javítására a gyermekkorban elkezdett elsősegélynyújtással foglalkozó programok és 

ismeretek átadása, megismertetése alkalmasak és hatásosak lehetnek. 

Az elsősegélynyújtási ismeretek átadásával a legfőbb cél: a baleset vagy hirtelen 

egészségkárosodás közvetlen következményeinek elhárítása és az állapot további romlásának 
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kivédése, illetve az ismeretek birtokában a szaksegítség megérkezéséig a korszerű 

segítségnyújtás. 

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

biológia, fizika, kémia és testnevelés óra) az iskolában működő vöröskeresztes szakkörön, 

valamint témaheteken, csoportfoglalkozásokon, erdei iskolában történik. Az osztályfőnökök, 

szaktanárok mellett a cél megvalósításában részt vesz az iskolaorvos és az  iskolavédőnő is. 

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

• a tanulók ismerjék meg korszerű elsősegély elsajátításának jelentőségét, saját 

ténykedésük lehetséges életmentő értékét 

• sajátítsák el az életmentésre és elsősegélynyújtásra irányuló készséget, hozzáállást 

• a tanulók ismerjék meg a balesetveszélyek forrásait 

• ismerjék meg az elsősegélynyújtás általános szabályait 

• legyenek tisztába a segítségkérés formáival, fontosságával 

• ismerjék, hogy milyen információk átadására van szükség segítségkérésnél 

• tudják, hogy egyes sérüléstípusoknál mi a helyes magatartás, cselekvési sorrend 

• legyenek képesek az azonnali beavatkozások elvégzésére 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 

a) elméleti ismeretszerzés a tanítási órákon 

b) az elmélet mélyítése, gyakorlati feladatok megismerése, végzése a szakkörökön 

c) "éles helyzetben" való kipróbálás az "Egészség témahét" keretein belül szervezett  

bemutatókon, szakemberek segítségével 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása életkori sajátosságokat figyelembe véve 

történik. 

 

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti.  
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Erősíti az összetartozás és együttműködés érzését. A fejlesztés során a közösség aktív tagjai 

érzelmileg kapcsolódnak egymáshoz, a közös cél, a normák összetartják.  

A pedagógusok és a gyerekek egy közösségben élnek, közös normáik vannak, amelyeket 

mindenkinek be kell tartani. A kapcsolat alapja az egymás iránti bizalom, tisztelet. 

Az intézmény életében a legfontosabb szerep az osztályfőnöké.  

Az osztályfőnök a személyességet (mint pedagógus személyiség) és a közösségformálást 

felvállalja. Egyéni, közösségi nevelése a gyermekek társad kapcsolatainak fejlesztése, a 

közösség ösztönző hatásának felhasználása a nevelőmunka egyik fontos feladata.  

 

 Iskolánkban a közösségfejlesztés történik:  

• A tanítás - tanulás folyamatában  

• Tanórán kívüli foglalkozások keretében 

• Tehetséggondozó szakkörökön 

• A gyermekközösség szervezésében létrejött rendezvényeken, versenyeken 

• Az intézményi szintű közéleti tevékenységekben  

• Más közösségekhez való kapcsolatban  

• A társadalom – mint a legnagyobb közösség megismerése 

 

 A fejlesztés intézményszintű, osztályszintű feladatokat jelent elsősorban, melyhez 

biztosítjuk:  

 

• a tevékenységrendszert  

• a közösség szerkezetének fejlesztését (munka, kapcsolat, egymás, és önmagunk tudatos 

nevelése, a tanulóközösségekben betöltött vezető szerep biztosítása)  

• az együttműködés készségének és szokásainak alakulását 

 

A közösségfejlesztő nevelőmunkánk során kialakítjuk a közösségi irányultság alapjait, a 

közösség iránti igényt és a közösségi együttéléshez szükséges alapvető képességeket és 

szokásokat, amelyeket a tanulók magukkal visznek más közösségekbe, amelyben további 

fejlődésük lejátszódik.  
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1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

 

Alakítsuk ki a tanulókban az érdeklődést az őket körülvevő világ iránt. Bővüljenek 

ismereteik a határon túli magyarság életéről. Legyenek tájékozottak afelől, hogy milyen 

kapcsolatok vannak hazánk és a szomszédos országokban élő magyarok között.  

Alakuljon ki a tanulókban pozitív viszony a közös európai értékekhez. Becsüljék az európai 

fejlődés során létrehozott értékeket, más népek kultúráját. Erre szolgál a határon túli 

iskolákkal való együttműködés. A szerzett ismeretek segítségével tudjanak eligazodni 

lakóhelyük gazdasági, társadalmi életében, aktív tagjai legyenek környezetüknek.  

A közösségi létforma nem képzelhető el belső és külső hagyomány nélkül. Ismerjék 

szűkebb környezetüket, lakóhelyüket és tudjanak ott tájékozódni.  

 

A tanulók legyenek érdeklődőek és nyitottak az európai kultúra, életmód, szokások, 

hagyományok iránt. 

Ápolják a magyar és szűkebb pátriájuk hagyományait, szokásait. Ismerjék meg a lakóhelyük 

muzeális értékeit, hagyományait, a környező országok népeinek életét. Legyenek tisztában az 

európai egység jelentőségével, szerepével.  

Ismerjék, ápolják saját városuk történetét, értékeit, hagyományait: Legyenek büszkék szűkebb 

és tágabb környezetük híres történelmi személyiségeire.  

 

Közvetlenül is vegyenek részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. Lehetőség szerint 

diákcsere programokban, találkozók, nyelvtanulás, sí tábor, énekkari fellépések, testvér 

iskolai kapcsolat formájában. 

 

A tanulók tanulják meg óvni, védeni környezetüket, gyarapítani környezeti értékeinket 

azért, hogy a felnövekvő nemzedék legyen képes a környezeti válság elmélyülésének 

megakadályozására. Segítse elő az élő természet fennmaradását. A környezet ismeretén és 

személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten 

egyaránt legyen a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv.  

Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésének 

törekvése váljon meghatározóvá.  
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1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 

Célunk, szerezzenek a tanulók ismereteket a társas együttélés szabályairól, a közösen 

végzett munka öröméről. Alakuljon ki bennük az együttműködés készsége. A konfliktusokat 

a közösségi erkölcs talaján oldják meg.  

Tudják, nemcsak önmagukért, társaikért is felelősek.  

 

1.4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

 

A diákönkormányzati munka során olyan, közösségfejlesztési folyamatot biztosítunk, 

amelyben a tanulók: 

• egy közösség aktív és alkotó tagjává válhatnak,  

• képesek önálló véleményt formálni, a véleményt megfelelően közölni, kifejezni 

• döntéseket hozni, feladatot vállalni  

• nyitottak egymásra, a világra 

• elfogadják a másságot 

• az empátia, az egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia és alkalmazkodó készség 

kialakítása jellemző rájuk 

• a közösséget felkészítjük az SNI tanulók elfogadására és integrált nevelésére 

 

A kritikai hajlam ismeretekkel, képességekkel alapozza a véleménynyilvánítást, fejleszti a 

tanulók önállóságát.  

Iskolánk "rendszabályai" ösztönzik őket véleményük elmondására, beleszólhatnak saját életük 

alakításába, biztonságban vannak.  

 

Lehetőségük van a közösség fórumain véleményt mondani, a helyes álláspontot kialakítani.  

Évente Diákközgyűlést, havi rendszerességgel DÖK  megbeszélést tartunk. 

Közérzetüket befolyásolja az őket körülvevő kortárs csoport, az osztály légköre, abban 

elfoglalt helyük, az ott szerzett személyes tapasztalataik.  

 

1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 
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Figyeljenek egymás és önmaguk tudatos nevelésére. Gazdagítsák társas kapcsolataikat, a 

társak helyes megítélését, a kommunikációs képességük kibontakozását.  

Az együttlét, a közös élmények számának növelésére az osztályfőnök fordítson nagy gondot. 

Segítsük a tanulókat a jelenben való eligazodásban, saját terveik megvalósításában.  

 

Az iskolában elért eredményeket erősítsük tanítványainkban. Figyeljünk szubjektív 

kapcsolataikra is. Egy-egy szabály az együttélés gördülékenysége érdekében változtatható. Az 

együttműködés által lehetőséget adunk az egyénnek arra, hogy beilleszkedjen a csoport 

életébe. 

 

A kommunikációs kultúra részben műveltség, a tudás alapja, részben az egyén 

szocializációjának, a társadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek 

érvényesítésének, egymás megértésének, elfogadásának, megbecsülésének döntő tényezője.  

Középpontban az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, a vélemények, érvek 

kifejtésének, értelmezésének, megvédésének a képességei állnak. Mindezek elsősorban az 

anyanyelv minél teljesebb értékű ismeretét kívánják.  

A közösen végzett tevékenységek, együttes élmények megalapozzák a gyermekek érzelmi, 

morális fejlődését.  

 

1.5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 
 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 

• a tanítási órákra való felkészülés, 

• a tanulók dolgozatainak javítása, 

• a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

• különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

• kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

• a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

• tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

• felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 
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• iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

• osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

• az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

• kapcsolattartás a szülőkkel, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

• részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

• részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

• a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

• tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

• iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

• részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

• tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

• szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

• osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

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: digitális napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 
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• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

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

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

• Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

• Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 
 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelése-oktatása 

Minden gyermeknek meg kell kapnia a lehetőséget és a segítséget, hogy képességének 

megfelelő teljesítményt nyújtson. 

 

"Az oktatásnak elő kell segíteni a gyermek személyiségének kibontakozását, szellemi, fizikai 

tehetségének és képességeinek a lehetőségek legtágabb határáig való kifejlesztését". (ENSZ 

egyezmény).  

 

1.6.1  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 
 

A tehetség az egyik legnagyobb emberi érték, melyet óvnunk és gyarapítanunk kell. Ha az 

ember egy területen sikeres tud lenni, és megtalálja a számára leggyümölcsözőbb hivatást, az 

hozzájárul egész személyisége boldogságához. A tehetséggondozás feladata ennek a 

területnek a felismerése a tanulókban, és optimális fejlődésük biztosítása. 

 

Iskolánk a minőség elvét tudatosan vállaló intézmény. Tantárgyi rendszere bővült, pedagógiai 

tevékenysége, eszközrendszere megújult, körzeti szerepköre megerősödött, a minőségi 

munka, a strukturális változások előrelépést jelentenek oktató-nevelő munkánkban. 

Nevelőtestületünk kiemelt feladatának tekinti a képességek kibontakoztatását , a  tehetségek 

gondozását. A szakmai és eszközi feltételrendszer a rendelkezésre áll. 
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Feladatunk, hogy felismerjük a tehetségeket és adottságaiknak megfelelő tehetséggondozó 

programot találjunk. Ezen tevékenységek megvalósításának szinterei részben a tanítási órák, 

részben a tanórán kívüli tevékenységek. 

Helyi programjaink rendezvényeink, a képességcsoportokban való oktatás, a differenciált 

tanulásszervezés,az alkalmazott módszerek a szakkörök, művészeti csoportok, sportkörök, a 

DSE a tehetséggondozást szolgálják.  

 

Kiemelt szerepet kap az idegen nyelv a matematika és a testnevelés oktatása, a kor 

kihívásainak megfelelően az informatika magasabb szintű tanítása, a kulcskompetencia-

fejlesztés és tehetséggondozás, a fejlesztő tevékenység, új oktatásszervezési módok 

alkalmazása. 
 

A tehetséggondozó szakkörökre optimális szinten igyekszünk biztosítani az 
órakeretet. 

Szakkörök 

A Munkaterv részletesen tartalmazza az intézményiben, szervezett szakkörök, 

sportkörök listáját. A tehetséggondozás az intézmény kiemelt feladata, ezért magas 

óraszámot biztosít a szakkörökre. A minőségi oktatást – a tehetséggondozást a kultúra 

segítségével is erősítjük., ezért törekszünk a pályázati lehetőségek maximális 

kihasználására. 

 

Tanulás - tanítási tevékenységek 

Tervszerű, tudatos munkával megtanítjuk tanítványainkat a helyes időbeosztásra, a tanulás 

módszereire. A fejlődési sajátosságainak megfelelően elősegítjük és követelményként 

támasztjuk, hogy tanítványaink egyre tökéletesebb tanulási technikákat alakítsanak ki.  

A megfelelő terhelés, optimális fejlődés érdekében a tanítási órákon növeljük a tanulói 

munkáltatás arányát, a differenciált foglalkozásokat, az egyénre szabott tanulásirányítással.  

A tanulásra való motiválást kisiskolás korban, főleg érzelmi, később intellektuális alapon 

igyekszünk növelni.  

Szilárd alapokat teremtünk ahhoz, hogy tanítványaink váljanak nyitottá, fogékonnyá az 

értékek befogadására és kreatívvá a szerzett képességek alkalmazásában.  

A tankönyv a tudás megszerzésének kalauza, általa tanulható, hogy a sokféle információ, 

tudás hol érhető el, segíti az információk rendszerezését, motiválja a tanulókat.  

A tanulás új útjainak megtanítása (SDT, IKT, INTERNET, Könyvtár). 
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Kiemelt feladataink 

 

Tanulás terén: 

• Teljesítménymotiváció a tanulás tudatos tevékenységgé alakításával.  

• A tantárgyakhoz való viszony motiváló képességének fejlesztése (tisztességes versengés)  

• A helyes tanulási szokások kialakítása, sikerélmény biztosítása, életszerűség.  

• A tanulás értékének tudatosítása, önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, , az ezzel 

járó sajátos munkakultúra kialakítása.  

• Kompetencia alapú oktatás alkalmazása pedagógiai munkánkban.  

• Az Infokommunikációs oktatási Technológia felhasználása a tehetséggondozásban.  

• A folyamatos tanulás, önképzés iránti igény kialakítása.  

 

Értelmi képességek terén:  

• racionális gondolkodás kialakítása, 

• megfelelő motiváció felkeltésé 

• szövegértés, szövegfeldolgozás képességének fejlesztése, 

• döntés, ellenőrzés képessége, 

• problémamegoldó gondolkodás, 

• önkorrekció, önértékelés, munkafegyelem, folyamatos munkára szoktatás, 

• információk szerzésének és felhasználásának készsége, szótárak, lexikonok használata, 

• könyvtárhasználat, 

• számítógép működésének, kezelésének elsajátíttatása, 

• oktatóprogramok, interaktív tábla – interaktív tananyagok használata, Internet, 

• egyéni kutató - információgyűjtő tevékenység fontossága, 

• nyelvi beszédkészség fejlesztése, kommunikáció, 

• a beszédértés képességének fejlesztése, a kapott információk megfelelő felhasználása, 

• a tanulás megtanítása. 

• tehetséggondozás segítségével – a tanulói kreativitás fejlesztése 

 

Tanórán kívüli szabadidős tevékenységek:  

Iskolánk a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődési igénye, szükséglete szerint 

tanórán kívüli foglalkozásokat szervez.  



 
38 

 

Ezek a tevékenységek kapcsolódnak az intézmény oktatási-nevelési folyamatához, amelyben 

a pedagógusok, szülők is részt vesznek, a kiválasztáshoz önállóságot biztosítunk 

tanulóinknak.  

 

Tanulás - művelődés lehetőségei:  

• Szakkörök - tehetséggondozás, pályázat, vetélkedők, kiállítások, bemutatók, tárlatok,  

• Múzeumi órák, programok 

• Tanulmányi versenyek - tehetség felismerés kipróbálás lehetősége 

• Sportfoglalkozások – Sportkörök: labdarúgás, kézilabda, atlétika - egészséges életmód, 

utánpótlás nevelés 

• Tanulmányi kirándulások – a szülők anyagi támogatásával és közreműködésükkel - az 

osztályfőnök, szaktanár szakmai segítségével. 

• Diákkörök - az önfejlesztés, kreativitás kibontakozásának lehetőségei 

• Intézményi könyvtár - ismeretszerzés, kulturális élet központja 

• Kulturális bemutatók. 

• Művészeti tevékenység – Alapfokú Művészetoktatásban való részvétel 

• Filharmóniai előadások (Alapfokú Művészetoktatás szervezésében) 

• Kulturális Központ rendezvényei, színházi előadásai,  

• Mazsorett 

A tehetség kibontakoztatáshoz, tehetséggondozáshoz társul egy másik fogalom a verseny, 

versenyeztetés. Lehetőség a megmérettetésre, továbbá a versenyen szerzett tapasztalatok, 

eredmények segítik a tanulók önértékelésének fejlődését, és további ösztönző erőt jelent a 

későbbi erőpróbákra való felkészülésben. 

 

Tanulóink részt vesznek: 

Tantárgyakhoz kötődő tanulmányi versenyeken, melynek formái: 

• intézményi 

• települési, körzeti, megyei, regionális 

• országos meghirdetésű és felfutású versenyek. 

 

Sporthoz kapcsolódó versenyeken:  

• Sportágak, csoportversenyek, helyi, régiós, megyei, országos szinten. Területei: labdarúgás, 

kézilabda, atlétika 
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• Kistérségi Labdarúgó kupa megszervezése – azokon való részvétel 

• Hagyományos labdarúgó – Kézilabda kupák, Emlékversenyek meghirdetése, azokban való 

megmérettetés 

• Úszásoktatás – 1. évfolyamon – órarendi keretben 

• Nyári úszótanfolyamok, úszásoktatás, úszóversenyeken való részvétel 

• Játékos Sportvetélkedők 

• Sporttáborok - nemzetközi kapcsolatok.  

• Testvérvárosi kapcsolatok: Szilágysomlyó, Nagykároly, Nagyszőlős,  

 

A különböző alapítványok, egyesületek, iskolák által meghirdetett versenyek mellett, 

intézményünk is több tantárgyból szervez tanulmányi versenyt, ill. helyet biztosít megyei, 

regionális és országos versenyek lebonyolításához. 

 

Táborok 

 A nyári tehetséggondozó táborok, (egyes tantárgyhoz kötődő), ill. a külső szervezésű táborok 

(sport és idegen nyelv), erdei iskolák, a tehetséggondozás  kiváló szinterei. 
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1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

 

Az intézményi kudarc kialakulásának összetett okai vannak. Kialakulásában a társadalmi, 

gazdasági, kulturális tényezők mellett jelentős szerepe van az intézmény által közvetített 

műveltségtartalomnak is.  

A kudarcok kezelésére nem elégséges a hagyományos pedagógiai, pszichológiai eszköztár, 

szükséges a közvetített tananyag újragondolása, a fejlesztő pedagógiai eszköztár megújítása.  

A kompetencia alapú oktatás alkalmazása, a tanulók egyéni fejlesztése, a változatos – 

tevékenységközpontú oktatási formák alkalmazása, a tanulói sikerességet segítik.  

A tanulási nehézségek leküzdésének első lépése a nehézségek okának feltárása, majd az 

egyénre szóló fejlesztések meghatározása. 

A fejlesztő pedagógus a folyamatos figyelemmel kísért, a részképesség-hiányos, 

részképesség-zavaros tanulók egyéni fejlesztésé látja el. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását támogató módszerek, eszközök a 

gyakorlatban: 

• jól differenciált feladatok, követelmények 

• egyéni haladási tempóhoz való igazodás 

•  egyéni motiválás 

•  sikerélmény biztosítása 

• megfelelő segítség megszervezése 

• képességfejlesztő foglakozások  

• képesség szerinti csoportbontások a felső tagozaton a lehetőségekhez mérten (magyar, 

matematika, idegen nyelv) 

• az egyéni tanulási utak megtalálása az egyes tanulók esetében 

• annak a tevékenységi formának a keresése, amelyben a tanuló sikeres 

 

Célunk: 

• A lemorzsolódás kompenzálása, a továbbhaladás elősegítése 

• A minőségi oktatás – egyenlő hozzáférés biztosítása minden tanulónk számára 

• Az olvasás, írás, matematika alapkészségek eszközszintű alkalmazása 

• Az általános iskola 8 osztályának befejezése 

Kiemelt feladat a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség 

kibontakoztató felkészítésének alkalmazása. 
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Az integrációs felkészítés pedagógiai programjának lényege a tapasztalati tanulás és 

együttműködés, valamint a miniszter által kiadott Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) 

tartalmi sajátosságainak alkalmazása az oktató-nevelő munka során.  

 

1.6.3 Sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

 

SNI gyermekek, tanulók különleges gondozáshoz való jogát a közoktatásban törvény 

szabályozza. A hatályos jogszabályokat és az alapító okiratunkat figyelembe véve végezzük e 

tanulók együttnevelését, habilitációs és rehabilitációs fejlesztését. 

A törvényi háttér megléte elengedhetetlen, de önmagában kevés, ennél sokkal nagyobb 

jelentőséggel bírnak a szubjektív tényezők. 

Biztosítani kell: 

• a különleges bánásmódot igénylő tanuló beilleszkedését és együtt haladását a 

többi tanulóval, ez segíti a nyitottabb személyiség formálását, 

•  a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által adott 

javaslatok beépítését az egyéni fejlesztési tervekbe, 

•  a pedagógusok, a szülők és a többi gyermek felkészítését, 

• a fejlesztő szemlélet érvényesítését, diszfunkció-specifikus módszerek 

alkalmazását, folyamatos értékelést, együttműködést a szakemberekkel. 

• Elengedhetetlen, hogy a fejlesztésben résztvevő szakemberek team-munkában 

dolgozzanak, együtt kell meghatározni a tennivalókat. 

• Alapvető tényező továbbá, hogy a pedagógusok jártasak legyenek differenciált 

tanulásszervezésben. 

• A követelmények teljesítéséhez hosszabb idősávokat, kereteket jelölünk meg ott, ahol 

erre szükség van.  

• Az előírt minimális teljesítményekre sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő 

tartalmakat dolgozunk ki.  

• Egyénileg segítjük őket a követelmények elérésében, önmagukhoz viszonyított 

fejlődésüket értékeljük.  

• A speciális magatartási, beilleszkedési, alkalmazkodási problémákkal küzdő gyerekek 

elfogadására külön figyelmet fordítunk.  

• Fontos a bizalom, a másság elfogadása.  

• A megismerés, az együttélés megszünteti az idegenkedést.  
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• Az osztályok szociometriai struktúrája, szociális klímája ismeretében célunk, hogy ne 

legyen peremhelyzetű, klikk, vagy elkülönült gyerek.  

• Integrált osztály létrehozása a tolerancia szempontjából.  

• Sajátos nevelési igényű tanulók a többséggel együtt történő integrált oktatása. 

• Sajátos nevelési igény megállapítása a Tanulási Képességet Vizsgáló és Szakértői 

Bizottság feladata. 

 

Az integrált nevelés feltételei: 

o a feladat szerepel az intézmény alapító okiratában 

o megfelelő tárgyi feltételek biztosítása 

o megfelelő személyi feltételek megteremtése 

o a Nevelési, illetve a Pedagógiai Program tartalmazza a szükséges sérülés 

specifikus pedagógiai és egészségügy habilitációs, rehabilitációs feladatokat.  

Tárgyi feltételek: 

Intézményünk épülete teljes körűen akadálymentesített. Rendelkezésünkre áll ún. fejlesztő 

szoba, csoportszoba, a szükséges eszközökkel. Az SNI – BTM tanulók fejlesztéséhez – 

igénybe vesszük a TIOP 1.1.1. intézményi infrastruktúra fejlesztése pályázat 

felhasználásával beszerzésre került kiegészítő SNI – IKT szettet, ha a tanuló 

fogyatékossága megkívánja. 

 

Személyi feltételek: 

A gyermekeket főállású gyógypedagógus, fejlesztő pedagógusok, a Pedagógiai Szakszolgálat 

szakemberei valamint szerződéses szakember(ek) segíti az iskolai munkájukban. 

 

Az iskola fejlesztőtevékenységének jellege: 

• órai differenciált foglalkozás, 

• komplex képességfejlesztés, 

• logopédiai terápia, 

• gyógytestnevelés, 

• kiscsoportos fejlesztő foglalkozás 

•  pedagógiai célú fejlesztő foglalkozások egyéni fejlesztési terv szerint a Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye 

alapján. 
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A törvény alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulót, illetve a 

beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulót – a 

szakértői és rehabilitációs bizottság vagy nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján – az 

igazgató mentesíti  az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, 

és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő.(Knt.56.§) 

Ebben az esetben az intézmény egyéni foglalkozást szervez a tanuló részére.  

 

A SNI-B BTM – tanulók fejlesztő foglalkoztatásra jogosultak, melynek megszervezését az 

oktatási intézmény biztosítja a Pedagógiai Szakszolgálat felügyeletével és segítségével.  

 

A fogyatékosság felülvizsgálása a jogszabályban meghatározottak alapján történik.  

  

Az  iskola a helyi tantervének elkészítésénél az e rendelet 2. számú mellékleteként kiadott 

SNI tanulók iskolai oktatásának irányelvét is figyelembe veszi. Az együtt oktatott tanuló 

egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját központilag kiadott egyéni fejlődési lapon 

dokumentálja.  

 

A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei 

A NAT – a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma. Az SNI 

tanulókat nevelő – oktató iskolák Pedagógiai Programjuk, helyi tantervük elkészítésénél 

figyelembe veszik:  

o NAT rájuk vonatkozó előírásait, 

o a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit 

o az általuk nevelt tanulók sajátosságait. 

 

A sajátos nevelési igény: 

 

o a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes 

körű módosulása 

o az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesése, 

fejletlensége 

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 
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o a fogyatékosság típusa 

o a fogyatékosság kialakulásának ideje 

o az SNI tanuló életkora, pszichés és egészségi állapota 

o képességei, készségei 

o kognitív funkció, ismeretei 

o a társadalmi integráció kívánalmai 

 

Az SNI fejlesztésre vonatkozó célokat, feladatokat, tevékenységeket, követelményeket meg 

kell jelentetni:  

o az intézmény Pedagógiai Programjában 

o a Helyi tantervben, műveltségi területek, tantárgyak programjában 

o a tanítási – tanulási programban 

o az egyéni fejlesztési tervben. 

 

A szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanár /terapeuta kompetenciája 

o programok összeállítása 

o habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés 

o közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő 

fejlesztő tevékenység tervezésébe 

o konzultáció. 

 

Integráltan fejleszthető az a fogyatékos gyermek, akit a Szakértői és Rehabilitációs bizottság 

szakvéleményében a többi tanulóval együtt oktathatónak minősített, s kijelölte számára a 

fogadó iskolát.  

 

Nyírbátori Magyar-AngolKéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

általános iskolájába járó SNI tanulók fogyatékosságának területei: 

 

o testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) 

o érzékszervi (nagyothalló) 

o enyhe értelmi fogyatékos 

o beszédfogyatékos 

o autista 
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o megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő,  

o a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzdő,  

Nem SNI  - folyamatos figyelemmel kísért 

- visszahelyezett tanuló. 

 

Az SNI tanulók fejlesztését a sérülés specifikus szakemberek, gyógypedagógusok végezhetik.  

- mozgásfogyatékos – gyógytornász vagy szomatopedagógus 

- hallássérült – szurdopedagógus 

- enyhén értelmi fogyatékos 

 - gyógypedagógus (tanulásban akadályozott) 

- beszédfogyatékos – logopédus 

- autista – gyógypedagógus (tan.ak.) 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége 

diszlexia 

diszgráfia  pszichopedagógus 

diszkalkulia 

- részképesség hiányosságok fejlesztése  - fejlesztő pedagógus 

- magatartási zavar – pszichológus 

- tantárgyi fejlesztések – tanítók, szaktanárok  

 

A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai fejlesztésének területei a NAT-ban rögzítettek. 

Részletes megjelenítése az intézmény Helyi Tantervében történik.  

A volt SNI-B és BTM tanulók fejlesztését az iskola pedagógusa is végezheti, amennyiben 

rendelkezik megfelelő szakképzettséggel (pl. fejlesztő pedagógus), a Pedagógiai 

Szakszolgálat irányításával.   

A sajátos nevelési igényű tanulóink számára is biztosítjuk – saját képességük fejlesztését, 

tehetséggondozását – a minőségi oktatás, és esélyegyenlőség biztosításával.  
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Az SNI – BTM tanulók fejlesztéséhez – igénybe vesszük a TIOP 1.1.1. intézményi 

infrastruktúra fejlesztése pályázat felhasználásával beszerzésre került kiegészítő SNI – 

IKT szettet. 

 

1.6.4 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

 

Pontos meghatározása nehéz, mert a társadalomban sokféle párhuzamos normatíva és elvárás 

rendszer létezik. Szoros összefüggés van az adott társadalom helyzete, életszínvonala és a 

normaszegés mértéke, jellege között. 

Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, magatartási 

problémákkal küzdő tanulókat. 

Ez a tevékenység csak akkor eredményes, ha ismerjük a magatartási zavarok 

megnyilvánulásának leggyakoribb formáit. 

Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanuló beilleszkedési problémái, zavarai a tanuló eltérő 

magatartásában figyelhetők meg. A viselkedészavarok megnyilvánulása változatos: az enyhe 

szorongástól a súlyos neurotikus tünetekig, a csavargástól az erőszakos tettekig, az enyhébb 

kényszerektől a súlyos pszichotikus megnyilvánulásokig terjedhetnek ki. 

 

Különböznek:  

• fejlettségi mutatójukban  

• tanulási részképességekben 

• a magatartási normák fejlettségében 

A magatartási zavarok gyakran tanulási és beilleszkedési nehézségekkel járnak.  

 

A jelenség értelmezése: 

Nehezen nevelhetők azok a tanulók, akik nem alkalmazkodnak az intézményi szabályokhoz, 

vétnek ellenük, kivonják magukat hatásuk alól. Magatartásukkal zavarják a tanítás-tanulás 

folyamatát. Az alkalmazkodási nehézség egyszerre biológiai, pszichológiai jellegű, s a 

különböző összetevői vannak. 

 

A probléma felismerése, tünetei:  

A megoldásnál az az elsődleges, hogy felismerjük annak jelenlétét.  
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A tanuló passzív, félénk, barátságtalan, visszahúzódó, depresszív, magányos, bizonytalan, 

bizalmatlan, felelősségvállalásra képtelen. Szorongó. 

Másik csoport: hiperaktív, szófogadatlan, agresszív, ellenszegülő, elutasító, veszekedős, 

egocentrikus, támadó – agresszív. 

 

A probléma forrása, okai: 

Keressük meg a probléma hátterét, belső, külső okait.  

A zavar hátterében:  

• tartósan negatív környezet 

• rossz nevelés 

• következetlen, kettős nevelés 

• érzelmi megrázkódtatás 

• negatív baráti kapcsolat 

• betegség 

• fejletlenség vagy túlkorosság állhat. 

 

A pedagógus lehet, hogy túl szigorú, vagy túl elnéző. A tanuló túlterhelt, vagy alulterhelt, 

rossz intézménytípust választott, a szülők negatívan viszonyulnak az iskolához.  

 

Pedagógiai tevékenységek a probléma megoldására  

Eredményes a beilleszkedés, ha társai elfogadják a tanulót és ő is jól érzi magát a gyerekek 

között.  

 

• Fontos az osztályfőnök szerepe, aki ép szerkezetű, harmonikus légkörű és életritmusú, 

pozitív ingereket sugárzó környezetet alakít ki.  

• Minden pedagógus minden megnyilvánulásának modell jellege van.  

• Gyengéd bánásmóddal helyre kell állítani a gyerek biztonságérzetét.  

• Élvezze a tanuló a bizalmat, szeretetet. 

• A közösen megalkotott szabályokat következetesen be kell tartani.  

• Az elismerés szóbeli és írásbeli módjával egyaránt éljünk.  

• Nyugodt, következetes, határozott, kiegyensúlyozott, sikeres tanulásirányítás, óravezetés, 

kiszámítható nevelői magatartás.  

• Önértékelés, kapcsolatteremtési készség megtanítása.  
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• Felhasználjuk munkánk sikerességéhez a drámajáték eszközeit.  

• A tanulókat védjük a túlterheléstől (órarend, kötelező, nem kötelező foglalkozások).  

• Egyénre szabott tanulásirányítás, képesség szerinti differenciálás, sikerélmény biztosítása.  

• Kooperatív technikák, projekt módszer alkalmazása 

• Fejlesztő, segítő értékelés alkalmazása 

• Tapasztalatszerzés, ismeretszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközök használatával a 

napi gyakorlatban 

• Szabadidőben, napköziben kikapcsolódás, sport, kulturális, múzeumi rendezvények 

lehetőségét biztosítjuk – a tehetséggondozó szakkörök segítségével is. 

• A szülő - gyermek kapcsolatát erősítjük a pozitív élmények elmondásával.  

• Erősítjük, ápoljuk kapcsolatunkat az óvodával, személyes találkozások munkaterv alapján.  

• Ha a probléma megoldása sikertelen, segítséget fogadunk el a Nevelési Tanácsadó, 

Családsegítő Központ, Gyámügyi Hivatal közreműködésével. 

• Számítunk az egyházak, rendőrök, a védőnők segítségére is.  

• A tanulói egyéni problémák, zavarok kezelését segíti a függetlenített státuszú 

iskolapszichológus.  

• A nem szakrendszerű oktatás keretében lehetőség adódik a tanulásban elmaradó szociális 

vagy viselkedési problémával küzdő tanuló egyéni fejlesztésére.  

• SNI és BTM tanulók egyéni megsegítése. 

• Az esélyegyenlőség biztosítása az iskolai élet minden területén. 

• Az egyenlő hozzáférés és minőségi oktatás biztosítása minden gyermek számára.  

 

1.6.5 A gyermek és ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

 
– A tanulók egyénre szabott fejlesztése  

– Az SNI tanulók integrált oktatása, egyéni fejlesztése 

– A hátrányos helyzetű tanulók egyéni megsegítése 

– A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése, az IPR rendszer 

működtetése 

– Veszélyeztetett tanulók – figyelemmel követése 

– Állami gondoskodásban élők kiemelt megsegítése 

– Mentorálás – Kapcsolattartás - Pályázatok 
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Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

Intézményünkben főállású gyermek és ifjúságvédelmi felelős látja el a tanulókkal 

kapcsolatos ifjúságvédelmi teendőket. Elsődleges feladata a prevenció, de a 

folyamatos figyelemmel követés, intézkedés, kapcsolattartás, pályázatok írása is 

szerepel a munkaköri leírásában. (Éves munkaprogramja a Munkatervben kerül 

meghatározásra.) 

A gyermek- és ifjúságvédelmi munka a Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenységén 

kívül kötelessége az intézményvezetésnek, az osztályfőnököknek és valamennyi 

pedagógusnak.  

 

Orvosolni kell: 

• a hátrányos megkülönböztetést, 

• a zaklatást, 

• a megalázást, 

• a megfélemlítés, 

• a jogellenes elkülönítés következményeit. 

 

Célja, a gyerekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, csökkentése.  

Az intézmény általános gyermekvédelmi feladatot lát el a Gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős alkalmazásával, iskolaotthon, napközi otthon működtetésével, az intézmény orvosi 

ellátással, a gyermekek étkeztetésével, a különböző tanórai felügyeletekkel.  

Speciális gyermekvédelmi feladatai során felfigyel a tanulókat veszélyeztető hatásokra. 

Felderíti és nyilvántartásba veszi a veszélyeztetett gyerekeket. Elősegíti kiemelkedésüket a 

károsító környezetből. Kapcsolatot tart a hivatásos gyermekvédelmi szervekkel és 

intézményekkel (Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal, Nyírbátor és Vonzáskörzet Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális és Pedagógiai Szolgáltató Központ(Nyírbátor, Báthori 

u.20.)Gyermekjóléti Szolgálat (Édesanyák u. 3.) 

 

A feladat megvalósításában első helyen az osztályfőnök áll.  

 

Feladata: 

· Koordinálja és segíti az osztályában tanító pedagógusok gyermekvédelmi munkáját.  
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· Nyilvántartásba véteti a veszélyeztetett gyerekeket, a gyermekvédelmi felelőssel 

megbeszélve 

· Jelzéssel él a Gyermekjóléti Szolgálat felé 

· Együttműködik a szülőkkel a nevelési problémák megoldásában 

· Különös gonddal foglalkozik a nehezen nevelhető, magatartási problémákkal küzdő 

tanítványaival 

· Kt. 4. § és Kt. 14. § szerint intézkedést kezdeményez a törvényellenes állapot 

megszüntetésére. 

· A törvényeknek, rendeleteknek megfelelően intézkedik a tanulói mulasztások 

ügyében.  

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős függetlenített státuszban dolgozik.  

Tevékenységét  – a munkaköri leírása 

   - éves munkaterve alapján végzi.  

 

Kiemelt feladata: a tanulói prevenció 

Az igazgató által átruházott feladatként – képviseli az intézmény egyes esetekben – 

esetmegbeszélésen, bíróságon stb.  

 

Feladata:  

• Mindazoknak a feladatoknak az intézményi koordinálása, amelyek az osztályfőnökökre 

hárulnak a gyermekek védelmével kapcsolatban.  

• Javaslatot tesz a szociális munkacsoportnak - a tényleges rászorultság alapján a juttatások 

odaítélésére. 

• Irányítja a speciális gyermekvédelmi munkát.  

• Segítséget nyújt az osztályfőnököknek  

• Ismeri a problémás családok gondjait, kapcsolatot tart az állami szervekkel, szülőkkel, 

esetenként családlátogatást végez. 

• Nyilvántartja a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket, tanulókat.  

• Esetmegbeszéléseket folytat 

• Gyermekvédelmi és egészségügyi vizsgálatok éves ütemtervének elkészítésében 

közreműködik az érintett partner-szervezetekkel. 
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• Továbbképzéseken vesz részt 

• A munkájához kapcsolódó pályázatokon való részvétel 

• Titoktartási kötelezettség betartása. 

 

A gyermekek védelmének rendszere 

 A prevenció szintje:  

A veszélyeztetettség megelőzése, családban történő nevelés segítése, pénzbeli, természetbeni 

ellátások, gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése. 

o nevelési-oktatási intézmények kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége 

esetén a Gyermekjóléti Szolgálat felé (felszólítás a rendszeres iskolába járásra, 

jelzőlap rendszer, kapcsolatfelvétel, folyamatos kapcsolattartás) 

o Az iskola tanköteles tanulók esetén az első igazolatlan mulasztáskor a szülőt értesíteni 

kell (osztályfőnök értesíti a szülőt).  Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét 

az igazolatlan mulasztások következményeire.  

o Ha továbbra is igazolatlanul mulaszt a tanuló 10 órát, akkor az iskola jelzőlapot küld a 

Gyermek- és Ifjúságvédelmi Felelős közreműködésével a  Gyermekjóléti Szolgálat 

felé, értesíti a kormányhivatalt, és az osztályfőnök tájékoztatja  a tanuló szüleit az 

igazolatlan hiányzások következményeire, és felhívja a szülő figyelmét a 

kötelességeire.  

o Ha az igazolatlan hiányzás továbbra is fennáll, és 30 igazolatlan óránál többet 

mulasztott a tanuló az iskola értesíti az általános szabálysértési hatóságot, továbbá 

ismételten tájékoztatja a  Gyermekjóléti Szolgálatot, mely közreműködik a tanuló 

szülőjének értesítésében. 

o Igazolatlanul mulasztott 50. tanórai foglalkozás után az iskola értesíti a jegyzőt, a 

kormányhivatalt és a  Gyermekjóléti Szolgálatot további intézkedés céljából. 

 

 

A tanulói veszélyeztetettség okai 

Környezeti okok 

• anyagi nehézségek, családi konfliktusok, szociális helyzet, szegénység, 

• munkanélküliség, alkoholizmus, 

• csonka család. 
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A gyermekek személyiségéből eredő okok 

• értelmi elmaradottság, 

• fokozott agresszivitás. 

 

Egészségügyi, szociális okok  

• testi fogyatékosság, 

• születési rendellenesség, 

• kirekesztettség. 

 

A veszélyeztetettség elhárítására hozható intézkedések 

 

Intézményi lehetőségek 

• családlátogatás, tanácsadás, 

• nevelési tanácsadásra utalás, 

• iskolapszichológus segítségnyújtása, 

• védő-, óvóintézkedés ellenőrzése, 

• ideggondozásra javaslat, 

• Nyírbátor és Vonzáskörzet Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Pedagógia Szolgáltató 

Központ 

• 2. Sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

• szociális támogatás. 

 

Iskolán kívüli lehetőségek  

• gyámügyi hivatalhoz, 

• gyermekjóléti szolgálathoz irányítás, 

• javaslat állami gondozásba vételre. 

 

Az intézmény speciális támogatásai 

• taneszköz, tankönyvtámogatás, segély, 

• szociális hátrány enyhítése, 

• kedvezményes étkezés, 

• tanári segítség a problémás, tehetséges gyerekek támogatására,  
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• intézményi felzárkóztató szakkörök szervezése, 

• mentorálás, 

• kulturális rendezvényre való eljuttatás, 

• egyéni képességfejlesztő programokban való részvétel. 

 

1.6.6 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális tényezők 

gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. Feladatunk segíteni minden hátrányos helyzetű, 

különösen a szociális hátrányban lévő tanulók képességeinek kibontakoztatásában. 

Elsődleges feladat a hátrányok feltérképezése annak érdekében, hogy 

• a tanulók egyes képességeinek kibontakozását milyen tényezők gátolják leginkább 

•  mihez viszonyítva, milyen mértékben vannak lemaradva 

• milyen módon segíthet az iskola a hátrány enyhítésében /tevékenységformák 

meghatározása / 

Az alkalmazott tevékenységi formák a szociális hátrányok enyhítésére: 

• az egyéni fejlesztés, (felzárkóztatás- tehetséggondozás) 

• fejlesztőfoglalkozás, 

• előkészítő foglalkozás, 

• pályaorientációs tevékenység 

• felvilágosítás a szociális juttatások lehetőségeiről, pályázatokról szülői értekezleten, 

fogadóórákon, 

• mentorálás (Útravaló, Demján program) 

• motiválás arra, hogy a gyermek részt vegyen tanulószobai foglalkozáson  

• kapcsolatfelvétel szolgáltató intézményekkel, áthelyező bizottságokkal 

 

Az alkalmazott módszerek a szociális hátrányok enyhítésére: 

• korszerű tanítási módszerek alkalmazása 

• közösségi megbízások adása 

• motiválást segítő tanulásszervezés alkalmazása 

• kooperatív vagy egyéb – tevékenységközpontú módszerek alkalmazása az 

oktatásunkban - tanulási módszerek 

• projekt módszer 
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• témahét 

• Múzeumpedagógiai 

• az IKT által nyújtott lehetőségek felhasználása az oktatási munkánk során 

 

A délutáni foglalkozások, szakkörök segítenek a tanulók érdeklődésének fenntartásában. A 

tanulmányi versenyek további motivációt jelentenek a tanulási folyamatban. A lassabban 

haladó tanulók részére felzárkóztató jellegű foglalkozások szervezése, korrepetálások tartása, 

a konkrét tantárgyi haladásban való segítés fontos feladat. A tanulási kudarcban elveszett 

önbecsülésük újraépítését segítjük.  

 

Iskolaotthonos, napközi, illetve tanulószobai foglalkozások megszervezése 

 

Az iskolaotthonos (egész napos) nevelést és oktatást a kötelező tanórai foglalkozások, a 

nem kötelező tanórai foglalkozások, a napközis foglalkozások, a mindennapos testedzés 

foglalkozási időkeretében kell megszervezni oly módon,  hogy a délelőtti és a délutáni tanítási 

időszakban biztosítva legyen a tanulók részére az új ismeretek, tananyagok, követelmények 

elsajátítása, a következő napokra történ felkészülés, továbbá a mindennapos testedzés: 

A tanulóknak a napközis foglalkozást a szülők igényeinek megfelelően szervezzük.  

A csoportok kialakítása az azonos évfolyamon járó tanulók köréből történik. A napközis 

foglalkozást igénybe vevő tanulók részére az órarendtől függően a törvényben előírt 

időkereten túl a felügyeletet is biztosítjuk.  

Az osztályfőnökök, a napközis nevelők segítenek abban, hogy a szülők kellő információt 

kapjanak az intézményi napközis foglalkozásokról.  

A tanulószoba, a napközis elvek figyelembe vételével működik – napi 3 órában, (korrepetálás, 

szakkörök). 

 

A tehetséggondozás mellett a gyermekek nagyfokú motiváltságával oldjuk meg az iskolában a 

hátránykompenzálást, a felzárkóztatást, fejlesztést. 

 

Felső tagozatban elsősorban anyanyelvből és matematikából szervezünk egyéni fejlesztést a 

lemaradó tanulóknak évfolyamonként.  

A középiskolára előkészítő foglalkozások a 7-8. évfolyam tanulóinak segítenek a 

felzárkóztatásban magyar nyelv és irodalomból, ill. matematikából.  
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Az egészséges életmódra irányuló tevékenységek 

 

Ezek a tevékenységek az egészséges testi-lelki, szociális fejlődést biztosítják, az egészséges 

életvitel kialakítását segíti:  

• testi, szellemi edzettség, mindennapi mozgás 

• intézményi versenysport – területei: labdarúgás, kézilabda, atlétika 

• önkiszolgálással kapcsolatos feladatok elsajátíttatása 

• egészséges táplálkozás, természetjárás megszerettetése 

• káros szokások megelőzése 

• családi életre nevelés képességének megalapozása 

• egészség témahét 

• egészségnevelési modul beépítése  

• Az intézmény dolgozóinak, pedagógusainak személyes jó példája, iskolánk 

igényes tárgyi környezete segíti a tanulók pozitív beállítódásának, 

magatartási szokásainak kialakulását.  

A tevékenységek színterei: szaktárgyi-, osztályfőnöki órák, előadások, beszélgetések, 

versenyek, táborok,  

A környezeti nevelés feladatainak megoldása során neveljük tanulóinkat a természeti és 

társadalmi környezet megismerésére, a természet szeretetére, környezetük védelmére.  

Tanulóink gondoskodnak osztálytermük esztétikus dekorálásáról. 

Kiemelt feladat a tanulók kulturált  magatartásformájának megalapozása, fejlesztése.  

 

Drog és bűnmegelőzés- kiemelt témája az osztályfőnöki óráknak 

• Intézményi Drog prevenciós program (gyermek és ifjúságvédelmi felelős) 

 

Pályaorientációs tevékenység 

A pályaorientációra nevelés az egész intézmény valamennyi tanárának közös feladata, 

kerettantervi program, valamint az integrációs tevékenység kiemelt területe is.  Nemcsak 

tanácsadás, hanem olyan pedagógiai tevékenység, amelyet a pedagógus tanítványaival és azok 

szüleivel együtt valósít meg.  

Szintén e cél megvalósítását szolgálja az „Életpálya építés” kompetencia beépítése az 

oktatásba. 
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Feladatok 

• A pályaválasztási érettség előkészítése és kialakítása 

• A pályaválasztási döntés előkészítése 

• A választott pályára való felkészítés a hivatástudat alakítása 

• Segítségnyújtás a pályaszocializációhoz  

• Az esetleges pályakorrekcióra való felkészítés 

A pályaorientációt felső tagozatban 5. osztálytól kezdjük el, általános és tantárgyankénti 

feladatokkal. 

A tevékenységet 4 évre tervezzük. A pályaválasztás elősegítésében fontos szerepet játszik a 

család.  

 

• Évente Pályaválasztási szülői fórumot szervezünk a 7-8. évfolyamos tanulók 

és szüleik számára.  

 

Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleten, 

fogadóórákon, családlátogatásokon 

 

A szülőket elsősorban a gyermekek számára igényelhető pályázati lehetőségekről, 

támogatásokról tájékoztatjuk. Ilyenek a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatások, melyeket a helyi önkormányzat nyújt a jövedelem és vagyoni helyzettől 

függően.  

Tájékoztatás a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára nyújtott kedvezményekről és 

lehetőségekről.  

 

Helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése  

 

A gyermekek számára nyújtható támogatásokat többnyire az alapítványok tartalmazzák. 

Felhívjuk a szülők és tanulók figyelmét azokra a folyóiratokra, amelyek pályázatok 

formájában tartalmazzák az igényelhető támogatásokat, illetve az Internet Pályázatfigyelőjére, 

ahol tárgymutató szerint meg lehet nézni az egyes alapítványok nyújtotta lehetőségeket.  

Például Arany János Tehetséggondozó Program, Útravaló Ösztöndíj, Demján Sándor 

Alapítvány. 
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Kapcsolatfelvétel a Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálattal, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei 2. Sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal 

 

• A városban működő Nyírbátor és Vonzáskörzet Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális és Pedagógia Szolgáltató Központ munkatársaival 

vagyunk kapcsolatban. A problémás tanulók esetében tőlük kérünk 

segítséget.  

• A logopédus a beszédhibás gyermekekkel foglalkozik, a pszichológus a 

tanuló személyiség problémáit segít megoldani, a fejlesztő pedagógus a 

tanulásban elmaradott, magatartási zavarral küzdő gyermekek 

felzárkóztatását segíti, gyógytestnevelő nyújt segítséget  a rászoruló 

tanulóknak.  

• Az osztálytanítók és a nevelési tanácsadó munkatársai havonta tapasztalatot 

cserélnek, megjelölik a további teendőket. Problémás esetekben a tanulókat 

a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottsághoz irányítják, ahol a 

vizsgálatok eredményeként döntenek a tanulók áthelyezéséről a megfelelő 

intézménytípusba. 
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1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 
 

Osztályközösségek 

Az azonos évfolyamra járó tanulók osztályközösségeket alkotnak. Az osztály tanulói maguk 

közül az osztály képviseletére, a közösségi munka megszervezésére képviselőt választanak 

a diákönkormányzat vezetőségébe. 

 

Diákkörök 

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. 

Az iskolában működő diákkörök fajtáit a házirend tartalmazza. A diákkörök, szakkörök 

létrehozására a tanulók, a diákönkormányzat javaslatot tehet. 

 

Diákönkormányzat 

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

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. A 

diákönkormányzat jogokkal rendelkezik. 

Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve 

annak választott tisztségviselői érvényesítik. 

Az iskolai diákönkormányzat a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkezik. 

A diákönkormányzatnak 

• döntési joga van 

o saját munkatervének összeállításáról 

o a tanév során egy tanítási nap felhasználásáról 

• véleményezési  

o az iskolai alapdokumentumoknak elkészítésekor,  

o kitüntetés, jutalmazás, fegyelmi ügyek kapcsán 

o az iskolai versenyek, vetélkedők meghatározásában 

o a tanulói pályázatok, meghirdetéséhez 

• javaslattévő 

o a javaslattevő jogkör kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésre 
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Diákközgyűlés 

 

Az iskolai diákközgyűlést, fórumot évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.  

A diákközgyűlésen az osztályok diákválasztottjai látják el a képviseletet., de minden 

tanulónak joga van részt venni. 

A diákközgyűlésen a diákönkormányzat vezetője beszámol az előző közgyűlés óta eltelt 

időszak munkájáról, valamint az intézményvezető tájékoztatást ad az intézményi élet 

egészéről, az intézményi munkatervről a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az 

intézményi házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. 

 

Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a 

tanév helyi rendjében meghatározott időben. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az 

iskolai diákönkormányzat vezetője vagy az intézmény igazgatója kezdeményezheti. 

- A diákközgyűlésen a tanulók az intézmény életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a 

diákönkormányzat, illetve az intézmény vezetéséhez. 

A diákközgyűlés napirendi pontjait a megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra 

kell hozni.  
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1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 
 

A tanuló, a szülő és a pedagógus az iskolai nevelő-oktató munkafolyamatának három 

egymásra utalt, azonos érdekű szereplője. 

A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház, a 

tanulói és a pedagógus közösség folyamatos együttműködése.  

 

Eredményes munka csak közös erőfeszítéssel, együttes tevékenységgel, rendszeres 

kapcsolattartással érhető el.  

Az együttműködés alkalmazkodási képességet, empátiát, bizalmat, fegyelmet és sok türelmet 

kíván mindhárom féltől. 

Az együttműködés fontos feltétele, hogy a partnerek ismerjék az iskola nevelési programját, 

az itt folyó nevelő-oktató munka alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait és tudjanak 

azzal azonosulni. 

 

1.8. 1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

• kötelező tanítási órák, 

• nem kötelező iskolai órák, 

• szakköri foglalkozások, 

• énekkari órák, 

• közös kirándulások, 

• klubdélutánok, 

• közösen végzett hasznos munkák, 

• sportversenyek, vetélkedők, 

• diák fórumok, 

• személyes megbeszélések, 

 

1.8.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

 

Az együttműködés szintjei: 

1. Megismerés, megértés 

2. Elfogadás 

3. Együttműködés - megoldási módok keresése 
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Elv a kölcsönösség: 

• Informálódás 

• Vélemény elmondásának joga, lehetősége 

• Együttműködő, partneri kapcsolat 

• A szülők, partnerek jelenlétének erősítése az új tanulásszervezési 

eljárások ( projektek, témahetek, nyílt napok stb.), és iskolai rendezvények 

során 

• A szülők, partnerek számára a nyilvánosság biztosítása (iskola 

weblapja, hirdető tábla, a helyi média adta lehetőségek, egyéb iskolai 

dokumentumok felhasználásával) 

• Az interaktív tananyag alkalmazásának lehetőségeit – a szülők 

számára is nyilvánossá tesszük. 

A kapcsolattartás sokrétű és változatos. 

 

Osztályszinten történő kapcsolattartás  

 

A szülők tájékoztatásának formái:  

• szóbeli tájékoztatás, szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt tanítási napok 

• rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról 

• írásbeli tájékoztatás (kiadványok, iskola weblapja tájékoztató füzetek, intézményi 

dokumentumok) 

• közös tevékenységek lehetőségei az intézmény programjához igazodva (iskolai 

rendezvények, ünnepségek, projektek, témahetek, kirándulások stb.) 

Célja, hogy a szülők rendszeres kapcsolatot tartsanak az iskolával, a gyermekükkel foglalkozó 

pedagógusokkal.  

 

Szülői értekezletek 

Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja évente 3-4 

alkalommal.  

Az új osztályközösségek szeptemberi szülői értekezletén az osztályfőnök irányításával 

bemutatkoznak az osztályban tanító pedagógusok.  

A szülői értekezleten a szülők megválasztják a háromtagú szülői szervezetet. Az 

intézményegységek szülői szervezetének tagjai, akik az osztályok képviselői maguk közül 
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szintén 2 főt választanak. Ez a két fő képviseli a szülőket az intézményi szintű szülői 

szervezetben.  

Az intézmény pedagógusai fogadóórát tartanak a szülők részére a nyilvántartási rendszer 

alapján. 

Az osztályfőnökök indokolt esetben családlátogatásokat végeznek, hogy megismerjék a 

családok körülményeit, családszociológiai jellemzőit, életmódját, értékvilágát, a családban 

meghonosodott nevelési légkört.  

 

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett tanulók családját 

az ifjúságvédelmi felelőssel közösen látogatják meg, hogy segítséget nyújthassanak a 

problémák megoldásában. 

Az intézményegységek a szülők számára Nyílt napokat szerveznek.(Évente 2 alkalommal).  

 

Intézményszinten történő kapcsolattartás 

 

Összevont szülői értekezletet tartunk a 8. osztályos tanulók szüleinek az igazgató az 

osztályfőnök és a pályaválasztási felelős részvételével évente egy alkalommal.  

 

Az intézményi Szülői Szervezet (ISzSz) elnöke, elnöksége a szülői értekezleten kívül is 

rendszeres kapcsolatot tart az intézményvezetéssel. Az ISzSz elnöke részt vesz az 

intézményi ünnepségeken, rendezvényeken, összehangolja a szülők intézménnyel kapcsolatos 

tevékenységét, a szülők, gyermekek programjait közvetíti a szülők javaslatait, kéréseit az 

iskola vezetése felé.  

 

Működési területek bővülése, a továbbfejlesztés lehetőségei 

• Szülői vélemények, gyermeki vélemények rendszerezése az intézmény szolgáltatásával 

kapcsolatosan 

• A pedagógusok az intézményvezetés véleményének egyeztetése a szülők nevelési 

attitűdjével kapcsolatosan.  

• Pályázati lehetőségek felkutatása, alapítványi támogatás,  

• Szponzori és egyéb támogatási akciók felkutatása és lebonyolítása 

• Az elvárható minőségi mutatók kidolgozása a szülői nevelésben, a pedagógusok 

munkájában, az intézmény működésében, a nevelésben érdekeltek kapcsolatában 
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• Javaslattétel a minőségi elismerési feltételekre 

• Az intézmény rendezvényei lebonyolításához gyakorlati segítség nyújtása  

• Az iskolai weblap – folyamatos frissítése az aktualitások figyelembe vételével 

 

 

1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 
1.9. 1. A vizsgaszabályzat célja 

Az intézményben történő osztályozó, különbözeti, javító vizsgák feltételeinek, eljárási 

rendjének rögzítése, egységesítése. A vizsgák szervezésének, és követelményeinek, értékelési 

szabályainak rögzítése, a betartandó határidők, és az értesítendők körének meghatározása. A 

vizsgákon készült dokumentumok, kezelési szabályainak rögzítése. 

 

1.9.2 A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

• osztályozó vizsgákra, 

• különbözeti vizsgákra, 

• javítóvizsgákra 

vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

• aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

• akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő. 

 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 
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1.9.3 Az intézményi vizsgaszervezés szabályai: 

• A mindennapos iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló), valamint a 

hiányzás miatt nem osztályozható tanuló, vagy az a tanuló, akit  felmentettek a 

kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, de vizsga letételére kötelezték, 

vagy tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, 

illetve valamennyi tantárgyból; osztályozó vizsgát köteles tenni - a felsőbb 

évfolyamba lépéshez szükséges osztályzat megállapításához, vagy adott tantárgyból az 

osztályzat megszerzéséhez - évente két alkalommal (első félév vége és a tanév vége). 

A tanuló vizsgára való felkészüléséről, a (magántanulói jogviszonyt kérelmező) 

gondviselő gondoskodik, az iskola konzultációkkal segíti a követelmények pontos 

megismerését, a számon kért tananyag részek pontos meghatározását. A tanuló 

minősítéséről, magasabb évfolyamba lépéséről a nevelőtestület dönt. 

• Ha a tanuló a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból- elégtelen osztályzatot 

kapott, ill. az osztályozó vizsgáról számára felróható okból távol maradt, javítóvizsgát 

tehet (20/2012. EMMI 64.§). Csak akkor léphet magasabb évfolyamba, ha 

javítóvizsgát tesz, és a javítóvizsgán, a tantárgyi követelményeknek megfelel. A 

javítóvizsga időpontja minden év augusztus 21-31. közötti időszak.  

• Ha a tanuló már folyamatban lévő emelt szintű képzésbe kíván bekapcsolódni, az 

adott tantárgyból különbözeti vizsgát kell tennie.  

• Az osztályozó vizsga ideje az első félév vége,  illetve a tanév vége. Az írásbeli, szóbeli 

vizsga anyaga kiterjed a tantervben szereplő valamennyi tantárgyra. Magántanulók 

esetében ének-zene, rajz, testnevelés, technika, informatika, valamint idegen nyelv 

kivételével. 

• Összevont osztályozó vizsga bármely osztályokból engedélyezhető, egyszerre azonban 

csak két osztály anyagát ölelheti fel. Az osztályozó vizsgáról jegyzőkönyvet kell 

felvenni.  

• A javítóvizsga ideje augusztus hó vége, időpontját az igazgató tűzi ki. Írásbeli, szóbeli 

részből áll. Írásbeli vizsgát azokból a tárgyakból kell tenni, amelyekből a tanterv 

dolgozatok írását követeli meg. A javítóvizsgán a feladatokat előre ki kell adni, hogy 

megfelelő idő álljon a tanulók rendelkezésére. A feleletek maximális időtartama 10 

perc. Az a tanuló, aki feladatát nem tudja megoldani, még egy feladatot kaphat további 

felkészülési idővel. 
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A fenti vizsgák vizsgabizottság előtt folynak. A bizottságot az intézmény igazgatója bízza 

meg.  

Ha a tanuló a kijelölt időpontban a vizsgán igazoltan nem tud megjelenni, a vizsgát a tárgyév 

szeptember első hetében pótolhatja. A tanulót és szüleit a fenti vizsgák előtt 15 nappal a 

vizsgáról értesíteni kell.  

Az osztályozó -, javító-, és különbözeti vizsgákon jegyzőkönyv készül, amelyek az irattárba 

kerülnek.  

 

1.9.4 Az értékelés rendje 

Az osztályozó és javítóvizsgák írásbeli munkáit a kérdező tanár (a munkaközösségek által 

közösen kidolgozott és jóváhagyott) pontozási útmutatóban meghatározottak szerint javítja és 

értékeli. 

A szóbeli vizsgán a feleletrészek pontszámait a vizsgabizottság tagjai együtt határozzák meg. 

Vita esetén a szavazattöbbség dönt. A pontszámokat a szóbeli vizsga értékelőlapjára 

rávezetik. 

Az írásbeli és szóbeli vizsgarészek együttes értékeléséből adódó végső érdemjegy rákerül a 

vizsga jegyzőkönyvére. 

Az összteljesítmény értékelésekor a helyi tantervben meghatározott, adott tantárgyra 

vonatkozó követelmények a mérvadóak. 

 

1.9.5 A vizsgatárgyak részei és követelményei 

Az osztályozó ill. javítóvizsga részei az adott tantárgy helyi tantervben meghatározott 

"törzsanyaga", követelményei az ott megfogalmazott fejlesztés várható eredménye, ill. a 

továbbhaladáshoz szükséges követelmények.  

 

1.10 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 
 

BIZTOSÍTANI KELL AZ INTÉZMÉNYVÁLTÁST A TANULÓ ÁTVÉTELÉT, SZÜKSÉG 

ESETÉN KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁVAL, VAGY ÉVFOLYAMISMÉTLÉSSEL.  

AZ ÁTVÉTEL TÖRTÉNHET:  

• Különbözeti vizsga nélkül: azonos tantárgyak tanulása esetén 

• Különbözeti vizsgával: ha előző iskolájában még nem teljesítette az új osztályában 

alkalmazott helyi tantervek valamelyikének előírt követelményeit  
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• A különbözeti vizsga idejét az igazgató határozza meg a tantárgyak számától függően.  

 

1.11 A felvételi eljárás különös szabályai 
 

A tankötelezettségi kort elérő tanulónak az intézmény és a fenntartó által meghirdetett, időben 

történő beiratkozással, valamint az igazgató által jegyzett felvételi határozattal kezdődik a 

tanulói jogviszonya. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól 

kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, illetőleg az intézmény házirendje egyes jogok gyakorlását 

az első tanév megkezdéséhez kötheti. 

 

A tankötelezettségi kor elérése: 

Tankötelessé válik a tanuló abban az évben, melyben augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, 

legkésőbb az azt követőévben. Nkt.45§. 

Tanulói jogviszonya keletkezik a tanulónak az iskolával, amikor a tanuló beiratkozik, illetve 

az iskola igazgatója határozatban értesíti a tanuló szüleit, gondviselőjét a tanuló felvételéről. 

 

Felvétel amagyar-angol kéttannyelvű osztályba 
o Felvételi vizsgát az iskola nem tart (jogszabály betartása) 

o A szülő kéri gyermeke felvételét a kéttannyelvű osztályba 

o A tanuló felvételénél figyelembe vesszük a tanuló iskolaérettségét, egyéni 

képességeit. 

o Kikéri az iskola az óvónő és a nevelési tanácsadó véleményét 

o Kiemelt szempont az esélyegyenlőség biztosítása a felvételnél (HHH-HH 

tanulók) 

 

Felvétel az emelt szintű testnevelés osztályba 
o A szülő kéri gyermeke felvételét az emelt szintű testnevelés osztályba  

o Az gyermekénél meglévő egészségügyi problémáról tájékoztatja az iskolát 

o Felvételi vizsgát az iskola nem tart (jogszabály betartása) 

o A gyermekek alkalmassági vizsgán vesznek részt Nkt.48.§ (5) (Az emelt szintű 

testnevelés osztályba való felvétel meghatározó tényezője az alkalmassági 

vizsgán való megfelelés.) 
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o A tanuló felvételénél figyelembe vesszük a tanuló iskolaérettségét, egyéni 

képességeit. 

o Kikéri az iskola az óvónő a nevelési tanácsadó és szükség esetén az iskolaorvos 

véleményét 

Amennyiben a fentiek figyelembe vételével kialakult csoportok létszáma meghaladja a 

felvehetők maximális számát, a mindenkori hatályos jogszabályok alapján dönt az iskola a 

felvételi kérelmek között.(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (6)) 

 

A beiratkozás feltételei:  

Egy éves óvodai vagy iskolai előkészítő foglalkozáson való rendszeres részvétel. 

Az iskola-érettségi vizsgálaton való megfelelés. Szülői kérés. 
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2. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 

 

Az intézmény helyi tanterve, a NAT-ra, és a központilag kiadott kerettantervre épülve 

kiegészül a helyi specialitásokkal.  

A jó iskolák sajátossága, hogy hagyományaikkal, letisztult nevelési eljárásaikkal, 

programjaikkal igyekeznek különbözni a többi intézménytől, megfelelni a szülők, és a diákok 

elvárásainak, ugyanakkor teljesíteni a közoktatás központi feladatait. 

Iskolánkban az elmúlt évtizedek sok változást hoztak, de vannak alapvető hagyományaink, 

elveink, melyek beivódtak az intézmény közösségeibe, így a pedagógusok, szülők, diákok is 

ismerik azokat az értékeket, melyek ezt az intézményt egyedivé teszik. 

Az itt dolgozó közösségek sok éves tapasztalata, szakmai tudása teremti meg számukra azt a 

nyugodt, megbíztató biztonságos környezetet, melyben a tudás átadható és elsajátítható. 

Iskolánk mérési eredményei, továbbtanulási mutatói, tanulóink versenyeken elért kimagasló 

teljesítménye azt mutatja, hogy az itt megszerzett ismeretek, a kialakított készségek biztos 

alapokat jelentenek tanulóink számára a továbbtanulás illetve az életben való helytállás 

területein. 

Intézményünkben a tanulói összetétel változásához alkalmazkodva egyre nagyobb szerepet 

játszanak a felzárkóztatás, fejlesztés fejadatai. Nagy hangsúlyt fektetünk a lemorzsolódás 

csökkentésére, de ugyanakkor igyekszünk a továbbhaladás feltételeit szinten tartani, az ahhoz 

szükséges ismeretek meglétét megkövetelni minden tanulónktól. A tantárgyfelosztás óráinak 

elosztásakor igyekszünk azokban a tanulócsoportokban fejlesztői órákat biztosítani, ahol a 

tanulói összetétel, illetve a belső mérési eredmények ezt indokolttá teszik. Felsőbb 

évfolyamokon órakeretünk egy részében képességszerinti csoportbontásokban szervezzük a 

magyar nyelv, matematika, idegen nyelv, órák egy részét, amely lehetővé teszi a lassabban 

haladók számára az alapkészségek fejlesztését, az alapismeretek gyakorlását, ezzel biztosítva 

számukra a továbbhaladás feltételeinek teljesítését. 

A tanulói összetétel változásának ellenére is sok tehetséges tanuló jár iskolánkba, így az 

évtizedek óta sikeresen végzett tehetséggondozási feladatok ma is fontos részét jelentik 

pedagógiai tevékenységünknek. A tehetséges tanulók számára biztosítjuk a versenyekre való 

felkészülési lehetőségeket, szakkörök, csoportbontások formájában, és anyagi forrásokat is 

igyekszünk biztosítani a versenyeken való részvétel, feltételeinek (nevezési díj, utazási 

költségek) megteremtésével. Vannak hagyományos versenyeink, melyek egy részét iskolánk 
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pedagógusai szervezik, másik részén pedig nagy létszámmal, eredményesen veszünk részt 

évek óta. 

Fontos visszajelzések számunkra a külső mérések és a középiskolai visszajelzések, melyek azt 

mutatják, hogy tanulóink jól teljesítenek és megállják helyüket, megtartják eredményeiket a 

középiskolában. 

 

Nemzeti Alaptanterv 
 

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

meghatározza az elsajátítandó műveltségtartalmat, valamint kötelező rendelkezéseket állapít 

meg az oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók heti és napi terhelésének 

korlátozására”. 

A Nat – az iskolák szakmai önállóságának teret engedve– lefekteti a köznevelés szemléleti, 

elvi és tartalmi alapjait, azaz meghatározza az alapműveltség kötelezően közvetítendő 

tartalmait az iskola számára. 

A Nat által meghatározott nevelési célok, közös értékeket megjelenítve áthatják a pedagógiai 

folyamat egészét, és összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, 

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

attitűdökkel – egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új 

társadalmi igényeket. 

 

Nevelési célok, kiemelt fejlesztési feladatok 

 Erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 A családi életre nevelés 

 A testi és lelki egészségre nevelés 

 Fenntarthatóság, környezettudatosságra nevelés 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Pályaorientáció 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 Tanulás tanítása 
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Kulcskompetenciák fejlesztése 

 

Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat és 

képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi állampolgárát 

o a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz,  

o aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához.  

 

A kulcskompetenciák azok a képességek, amelyekre minden egyénnek szüksége van a 

személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 

beilleszkedéshez és a munkához.  

Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van 

abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek 

elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások 

befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Mindegyik kulcskompetencia egyformán fontos, 

mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.  

 

Kulcskompetenciák  

Anyanyelvi kommunikáció  

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

vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt /hallott és olvasott szöveg 

értése, szövegalkotás/, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális 

tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a 

szabadidős tevékenységekben. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

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

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

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

tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció 

olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén 

nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió /hallott szöveg értése, beszédkészség, 
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olvasott szöveg értése és íráskészség/, az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális 

háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint.  

 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

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

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

mint az ismeretek. A matematikai kompetencia – eltérő mértékben – felöleli a matematikai 

gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek 

alkalmazását /képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok /, valamint a törekvést 

ezek alkalmazására.  

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

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

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 

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

kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatok adjunk, előrejelzéseket 

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

kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia 

magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel 

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

 

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő 

készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, 

tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés 

az interneten keresztül.  

 

A hatékony, önálló tanulás 

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

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. 
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Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások 

keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy 

előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában 

használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a 

magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.  

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti 

elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az 

egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre 

sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud  oldani. Az 

állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 

struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a 

közügyekben. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

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

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

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

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

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

gazdasági tevékenységek során van szükség. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve 

különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a 

tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót és a 

mozgóképet.  
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INTÉZMÉNYÜNK ÓRAKERETE: 

Az intézményi órakeret a törvényekben biztosított óraszámokból, és a helyi specialitásokhoz 

engedélyezett, a fenntartó által biztosított óraszámokból áll.  

 

A törvények által biztosított óraszámok: 
2013-14-es tanévre: 

Közoktatási törvény szerint kifutó rendszerben 
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212 

2. 4 25 100 27 108 

  

1 4 

 

212 

3. 4 25 100 27 108 

  

1 4 

 

212 

4. 

           5. 4 28 112 23 92 

  

1 4 1,5 209,5 

6. 4 28 112 23 92 

  

1 4 1,5 209,5 

7. 4 31 124 25 100 

  

1 4 1,5 229,5 

8. 

           Öss

z. 

  

648 

 

608 

   

24 

 

1285 

Két tannyelvű oktatás az 1.a, 2.a, 3.a, 

5.a, 6.a, 7.a osztályokban 

6*4 

óra 24 

     Törvényi rendelkezés szerinti általános iskolai összes óraszám2015 szeptember 

1-től: 1710 

  

A 2016-17-es tanévre: 

 

Köznevelési törvény szerint felmenő rendszerben 
 

Évf. 

Oszt. 

Szám

a 

Knt. 

27.§ (4) 

6.sz.me

ll. 

Kötelez

ő 

óraszá

m 

Köt óra 

összese

n 

Knt. 

27.§ (4) 

6.sz.me

ll.  

Összese

n 

Knt 6. sz. 

mell. 

Nemzetis

égi 

Összese

n 

Knt 27.§ 

(5) 

tehetséggon

d. Vagy 

felz. 

Össz

esen 

Knt. 

27.§ 

(8), 6. 

sz. 

mell. 

Össze

s 

1. 4 25 100 27 108 

  

1 4 1,5 213,5 

2. 4 25 100 27 108 

  

1 4 1,5 213,5 

3. 4 25 100 27 108 

  

1 4 1,5 213,5 

4. 4 27 108 28 112 

  

1 4 1,5 225,5 
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5. 4 28 112 23 92 

  

1 4 1,5 209,5 

6. 4 28 112 23 92 

  

1 4 1,5 209,5 

7. 4 31 124 25 100 

  

1 4 1,5 229,5 

8. 4 31 124 25 100 

  

1 4 1,5 229,5 

Össz

. 

  

880 

 

820 

   

32 

 

1744 

Két tannyelvű oktatás az 1.-8.-ig az a 

osztályokban 8*4 óra 32 

     Törvényi rendelkezés szerinti általános iskolai összes óraszám2016 szeptember 

1-től: 1776 

  

Az iskolai többlet és speciális feladatok fedezetére, a fenntartó által 

engedélyezett óraszám: 
A kéttannyelvű osztályokban az angol nyelv, és az angol nyelven oktatott tantárgyak 

csoportbontásaira felhasznált órák száma: 

A kéttannyelvű osztályokban az angol nyelv óráit, és az angol nyelven tanult tantárgyak óráit 

csoportbontásban tanítjuk, így ezek a bontott órák többletóraként jelentkeznek. 

 

Évf. 
Oszt. 

Száma 

Angol nyelvi 

órák száma 

Angol 

nyelven 

oktatott 

órák 

száma: Összesen 

1. 1 5 5 10 

2. 1 5 3 8 

3. 1 5 6 11 

4. 1 5 6 11 

5. 1 5 4 9 

6. 

    7. 

    8. 

    Össz.: 

 

25 24 49 

Az emelt szintű testnevelés osztályok csoportbontás és 

délutáni edzés órái: 
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Évf. 
Oszt. 

Száma 
Testnevelés 

csoportbontás 

(fiú-lány) 

Délutáni 

edzés Összesen: 

1. 1 5 4 9 

2. 1 5 4 9 

3. 1 

   4. 1 

   5. 1 

   6. 1 

   7. 1 

   8. 1 

   Össz.: 

   

18 

 

 

A táblázatban szereplő óraszámok a 20013-14-es tanév többletóráit jelentik, de a felmenő 

rendszerben bevezetett speciális tantervű osztályok óraszámai évente növekednek, a két 

tanítási nyelvű osztályok miatt 3 évig évente 9 órával, az emelt szintű testnevelés osztályok 

miatt 6 évig évente 9 órával nő az iskola órakerete. 

Intézményünk tanulói összetétele, a hátrányos helyzetű tanulók nagy száma miatt, fenntartó 

engedéllyel rendelkezünk az alábbi feladatok ellátásához szükséges többletjuttatásokkal: 

- gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása (1 álláshely betöltve) 

- iskolapszichológusi feladatok ellátása (1 álláshely betöltve) 

- gyógypedagógusi feladatok ellátása (1 álláshely betöltve) 

- fejlesztő pedagógusi feladatok (2 szer 24 óra órakeret, egy részben 

álláshellyel betöltve, a többi óra szétosztva az alsós pedagógusok között fejlesztésre.) 

 

 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése 
 
A tantárgyi helyi tanterv a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. és 2. sz. mellékletében kiadott kerettantervek alapján 

készült. Azon tantárgyaknál, ahol két változat is rendelkezésünkre állt, a  kerettantervek közül 

az alábbiakat alkalmazzuk: 
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Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Matematika A változat 

Fizika A változat 

Kémia B változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

Technika, Életvitel, 
Gyakorlat 

A változat 

 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 
Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+1 6+1 

Idegen nyelvek     0+1 2+1 

Matematika 4+1 4+1 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Informatika   0+1 0+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 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5–8. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4+1 3+2 4+1 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4+1 3+2 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1    

Informatika 0+1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 0+1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám 
 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 

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

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+1 6+1 

Idegen nyelvek     0+1 2+1 

Matematika 4+1 4+1   

Informatika   0+1 0+1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

 

 

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

Magyar nyelv és irodalom  4+1 3+2 4+1 

Matematika 4+1 3+2 3+1 3+1 

Informatika 0+1    

Technika, életvitel és gyakorlat     0+1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

 

 

A szabadon tervezhető órakeret felhasználásáról a tantestület döntött. 

Az óraszámok felhasználásának területei: 

• egyes tantárgyak kerettantervi óraszámának megemelése 

• tantárgyak tanítása a kerettanterv ajánlásától eltérő évfolyamon 

 

Tantárgyak kerettantervi óraszámának megemelése 

Azoknál a tantárgyaknál, ahol a szabadon tervezhető órakeretből a kerettantervi óraszámot 

heti 1, illetve 2 órával megemeltük, a plusz órákból adódó időkeretet az egyes tematikai 

egységek között osztottuk szét, gyakorlásra, a tananyag elmélyítésére, az alkalmazható tudás 

megszerzése, illetve a képességek fejlesztése céljából. 
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Tantárgyak tanítása a kerettantervi ajánlástól eltérő évfolyamon 

Iskolánk nevelőtestülete megszavazta és jóváhagyta, hogy a szabadon tervezhető órakeret 

fennmaradó részét, a 3. 4. 5. évfolyamon az informatika oktatására, valamint a 3. évfolyamon 

idegen nyelv oktatására, és a 8. évfolyamon technika életvitel és gyakorlat oktatására 

használjuk fel. 

Ennek fontosságát, indokoltságát az alábbiakban látjuk: 

Informatika 

A digitális kompetencia fejlesztése az Európai Unióban kiemelt feladat. A digitális írásbeliség 

a 21. század nélkülözhetetlen elvárása, amelynek megalapozását minél fiatalabb korban meg 

kell kezdeni. 

Egyre inkább nyilvánvaló, hogy a részletes tárgyi tudásnál sokkal fontosabb az a tudás, amely 

a minden iránt nyitott, tanulni vágyó, információt felkutató, megtaláló és alkalmazó egyén 

jellemzője. 

Olyan készségek-képességek kellenek ehhez, amelyek ösztönöznek és feltételt teremtenek a 

tudás mindenkori frissítésére, az élethosszig tartó tanulásra. Mindezek megszerzéséhez 

hatékony segítséget nyújt az információs és kommunikációs technika (IKT) is, annak a 

konstruktív tanuláshoz illő eszközei, módszerei. 

Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és 

megfelelően alkalmazni a lépten-nyomon felbukkanó új információtechnikai eszközöket. 

A gyermekeket, a mai iskolarendszerben tanuló diákokat még inkább fel kell készítenünk az 

információs kor kihívásaira; arra, hogy felnőttként élni, dolgozni, alkotni, tanulni, művelődni, 

szórakozni tudjanak, hogy az értékes és értéktelen információkat megkülönböztessék, és 

megszerzett ismereteiket hatékonyan használhassák. 

El kell sajátítaniuk az információk feldolgozásának, tárolásának, továbbításának technikáit, 

meg kell ismerniük az információkezelés jogi és etikai szabályait. 

Aki gyermekkorától kezdve nem jut az informatikai alapismeretek birtokába, szinte 

behozhatatlan, hátrányos helyzetbe kerül társaival szemben. 

Emiatt a tanulók felkészítése az új évezred információs társadalmára a közoktatás kiemelt 

feladata.  

A tíz éven aluli gyermekek általában könnyen megbarátkoznak az informatikai 

újdonságokkal, semmiféle kommunikációs gátlás nincs bennük az IKT-eszközök 

használatával szemben. 
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Feltétlenül építenünk kell a gyermeki kíváncsiságra, mégpedig a megismerés helyes irányba 

terelésével, a megfelelő pedagógiai környezet megteremtésével. 

Felelősek vagyunk azért, hogy a gyermekek ne valamilyen alkalmatlan számítógépes 

reflexjátékon keresztül ismerkedjenek meg az informatika világával, hanem hagyományos 

játékokkal éppúgy, mint didaktikai célú szoftverek és fejlesztő rendszerek segítségével. 

 

Idegen nyelv 

Az általános iskolák tanulói számára a kerettanterv a 4. évfolyamtól kezdve teszi lehetővé élő 

idegen nyelv tanítását. 

Az utóbbi években azonban társadalmunkban fokozott érdeklődés nyilvánul meg a 

nyelvoktatás iránt. Ennek az elvárásnak a kielégítésére valamint a szülők igényeihez igazodva 

nevelőtestületünk a szabadon tervezhető órakeretből a harmadik évfolyamon heti egy órát 

biztosít az idegen nyelv oktatására.  

A korai nyelvoktatás e szakaszában - melyben még gátlásoktól mentes, stressz nélküli a 

nyelvhasználat-az élő idegen nyelv - tanítás / tanulás alapvető célja a kommunikatív idegen 

nyelvi kompetenciák kialakítása. A fő cél az, hogy a nyelvtanulás során a gyerekekben 

kialakuljon és ébren maradjon a kedvező attitűd és motiváció a nyelvtanulás iránt. 

Gyakorló szakemberek tapasztalatai arra utalnak, hogy az alsó tagozatos nyelvtanításban az 

anyanyelv elsajátításához hasonló folyamatok során rögzülnek az idegen nyelv szavai s 

bizonyos mélységig a nyelvtani szabályai is. 

Az így megszerzett nyelvtudás birtokában a későbbi tudatos nyelvtanulás lényegesen 

hatékonyabban mehet végbe.  

 

Ezeknek a tantárgyaknak a részletes tananyagtartalmát és a követelményrendszerét a helyi 

tanterv tantárgyi rész tartalmazza. 
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ISKOLAOTTHONOS OKTATÁS – TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRATERV 

 

ZRÍNYI ÚTI ISKOLA 

  I. évfolyam II. évfolyam III. évfolyam IV. évfolyam 
Tanítási órák 22 22 22 24 

Napközis foglalkozás 22,5 22,5 22,5 21 

Önálló 10 10 10 10 

Képességfejlesztő 5 5 5 4 

Ebéd, levegőzés 1,5 1,5 1,5 1,4 

Játék 5 5 4,5 4 

Játékos testmozgás 0,5 0,5 1 1 

Heti értékelés 0,5 1,5 1,5 1,5 

Összesen 44,5 44,5 44,5 45 

 

 

A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY ÓRATERVE 
ZRÍNYI ÚTI ISKOLA 

  I. évfolyam II. évfolyam III. évfolyam IV. évfolyam 
Tanítási órák 24 24 26 26 

Napközis foglalkozás 20,5 20,5 18,5 19 

Önálló 10 10 10 10 

Képességfejlesztő 4 4 3 3 

Játék 4 4 3 3 

Ebéd 2,5 2,5 2,5 2,5 

Levegőzés, játék 5 5 5 1 

Heti értékelés 0 0 0 0 

Összesen 44,5 44,5 44,5 45 
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2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 
A tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatokat külön Tankönyvrendelési szabályzat 

tartalmazza. 

· Intézményünk e fejezetre vonatkozó a hatályos jogszabályok betartásával, a szakmai 

munkaközösségek véleményének kikérésével, a tantárgyat oktató pedagógus javaslata 

alapján választja meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, 

taneszközöket.  

· Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az 

iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje 

szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. 

· Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök 

beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési 

kötelezettség hárul. 

· A tankönyvrendelés elkészítését az iskolában működő szakmai munkaközösségek 

koordinálják. 

 

A tankönyvrendelés összeállításánál az alábbi elveket érvényesítjük: 

1. A tankönyvválasztásnál figyelembe vesszük az Oktatási Hivatal által összeállított és 

közzétett hivatalos tankönyvjegyzéket (az Oktatási Hivatal az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma honlapján teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet 

folyamatosan felülvizsgál és frissít). 

2. A tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvételét javasolhatja, amely 

megfelel az alkalmazott tantervnek, és amelyet a tantárgy tanulása során a tanulók 

rendszeresen használnak; 

3. A pedagógiai munka egysége és az iskolán belüli átjárhatóság biztosítása érdekében 

azon tanulók számára, akik az adott tantárgyat az adott évfolyamon azonos tanterv 

szerint tanulják, egységesen ugyanazt a tankönyvet kell megrendelni. 

4. Az előírt határidőre elkészül az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók listája, 

figyelembe véve a tankönyvek térítésmentes igénybevételének biztosítását 2013. 09. 

01-től folyamatosan felmenő rendszerben.  
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5. A tankönyvfelelős az előzetesen leadott tankönyvigények költségeit összeállítva, a 

munkaközösségekkel egyeztet.  

6. A további tankönyvek kiválasztásánál tekintettel kell lenni azok költségeire is úgy, 

hogy az évfolyamonkénti tankönyvcsomag az iskola részére biztosított keretből 

minden ingyenes tankönyvre jogosult tanuló részére biztosítható legyen.  

7. Az év közbeni esetleges tanulóváltozások tankönyvigényeit – rászorultság esetén – a 

könyvtár állományából kell biztosítani.  

 

A munkaközösségek döntésüknél figyelembe veszik:  

· a tartalmat, minőséget  

· a NAT-tal, helyi tantervünkkel való összhangot  

· a gyermekek általi jól használhatóságot  

· a tantárgy követelményrendszerének folyamatát és struktúráját  

· az esztétikus kivitelezést  

· a tankönyvpiac esetleges változását  

· az alanyi jogon járó tankönyvkeret összege az adott évfolyamon  

Amennyiben a választott tankönyv nem fedi le 100%-ban a helyi tanterv által előírt 

tananyagot, meg kell jelölni azt a forrást és módot, amelyből, és ahogyan a hiányzó 

tananyagot megtanítják  

 

A következőtanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten tájékoztatjuk a 

szülőket.  

Tájékoztatjuk a szülőket kölcsönözhető tankönyvekről is, illetve arról, hogy milyen feltételek 

mellett kaphatnak támogatást, térítésmentességet (ingyenes hozzájutást) a tanulók a 

tankönyvek megvásárlásához.(A mindenkori jogszabálynak megfelelően.) 
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2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 
 

2.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése.  

Az 1-2. évfolyam kiemelt feladata az alapozás. Ennek érdekében: fokozatosan átvezetjük a 

gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe 

mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat és problémamegoldáshoz az iskolai 

szokásrendet kialakítjuk, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait a 

gyermekek érdeklődését felkeltjük a tanulás, tudás iránt, kihasználva az életkorukból eredő 

természetes kíváncsiságukat elsajátíttatjuk a biztos olvasási, írási és számolási alapokat.  

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

fejlődésbeli különbségeket igyekszünk csökkenteni, nagy hangsúlyt helyezve a hátrányos 

helyzetű szociális körülmények között élő gyerekek képességfejlesztése a játékos tanulás 

pedagógiai eszközeivel. Ezeken az évfolyamokon igénybe vesszük a fejlesztőpedagógusok 

segítségét, önálló órákról kivéve a gyerekeket az osztályközösségből, speciális fejlesztő 

feladatokkal zárkóztatjuk fel őket társaikhoz. 

Fontos, hogy elemi ismereteket közölve, az alapok elsajátítását figyelemmel kísérve, 

sikerélményekkel, játékos tanulási módszerekkel motiváljuk tanítványainkat az ismeretszerzés 

nehezen induló útján, kialakítva bennük a figyelem, fegyelem és kötelességérzet igényét és 

képességét. 

 

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe 

kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 
A személyiségfejlődés folyamatában kiemelt szerepe van a tanulásnak. Fontos olyan szemlélet 

kialakítása, amelyben megbecsülést kap a tanulás.  
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A gyerekek érdeklődésére, kíváncsiságára építünk, motiválttá téve tanulóinkat, felkeltve 

tudásvágyukat, megmutatva nekik a tanulás, az egyéni ismeretszerzés területeit, formáit, 

lehetőségeit. 

Fejlesztjük: 

- Tanulási képességeiket és szokásaikat  

- Életkori sajátosságuknak megfelelő önálló gondolkodásukat  

- Az anyanyelv biztos használatát szóban és írásban  

- Önálló tanulásra és ismeretszerzésre való képességüket  

- Kitartásukat  

- Helyes magatartásformák gyakoroltatásával együttműködésre való képességüket és a 

másikra való odafigyelést  

- Mozgásigényük kielégítésével az egészséges életmódra való igényüket  

- Személyre szóló, fejlesztő értékeléssel fokozzuk teljesítményüket, tanulási kedvüket  

 

Ezeken az évfolyamokon fokozatosan bevezetjük a csoportfoglalkozásokat, hiszen a 

gyerekek fejlettsége, önálló munkája már képessé teszi őket a csoportban elvégzendő 

feladatok teljesítésére, és ez a közösségi munka nagyon sok fejlesztési, nevelési lehetőséget 

teremt, amit ebben a fejlődési szakaszban lehet a legjobban kihasználni. 

A csoportmunka és az egyéni feladatmegoldás során nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni 

teljesítmények növelésére. A versenyeken való részvétellel, egyéni értékelésekkel felkészítjük 

tanulóinkat a sikerélmény és a kudarc feldolgozására. 

 

2.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

• Az alsó és felső tagozat közötti átmenet nehézségeinek csökkentése  

• A felső tagozat megváltozott tanulmányi rendje, új szaktanárok megismerése  

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

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

• az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 
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• az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

• a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük; 

• fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 

2.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás feladatai:  

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

- Fejlesztjük a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait,  

- Az egészséges életvitel kialakítása  

- Az ismeretek tapasztalati megalapozása  

- a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

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

- az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, 

- a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

- fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

- nagyobb önállóság az egyéni munkavégzés terén  

- az önálló írásbeli és szóbeli kifejezőképesség fejlesztése  
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- önértékelés kialakítása  

- a tanulási stratégiák kialakítása az életkori sajátosságok figyelembe vételével  

- önálló tanulás képességének fejlesztése  
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2.5 Mindennapos testnevelés 

A diákok iskolai leterheltsége, a mozgásszegény életmódja egyre indokoltabbá teszi, hogy a 

gyerekek életében hangsúlyosabb szerepet kapjon a sport. Lehetőséget kell biztosítanunk, 

hogy már gyermekkorban megismerkedjenek a szabadidősportok alapjaival, kiválasztván 

számukra a megfelelőt, amelyeket később folytatva életminőségük , testi-lelki egészségük 

javulhat. 

A rendszeresség elősegíti, hogy hozzászokjanak a rendszeres mozgáshoz és igényeljék azt. 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a 2011. évi CXC. törvény 

27. § (11), és a 2011. évi CXC. törvény 97. § (6)bekezdésében meghatározottak szerint kell 

megszervezni az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. 

szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben. Ezeken az évfolyamokon alkalmazott 

helyi tantervbe legalább heti öt testnevelés órát kell beépíteni. 

A mindennapos testnevelés iskolánkban az órarendbe beépítve - tanítási órák keretei között- 

valósul meg. 

Ennek megfelelően az első ötödik évfolyamon a tantervi testnevelés órák száma heti 2-vel 

növekedett. 

A mindennapos testnevelés bevezetésének ütemezése: 

 
Tanév/Évf. 1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 

2012/2013         
2013/2014         
2014/2015         
2015/2016         

 

A megnövekedett óraszámot az első évfolyamon mozgásfejlesztésre fordítjuk, az ötödik 

évfolyamon pedig mozgásfejlesztésre, állóképesség növelésére, szabadidő sportra használjuk 

fel. 

Az alsó tagozatos mozgásfejlesztő órák céljai és feladatai: 

• izom- és csontrendszer fejlődése 

• egyensúlyérzék, mozgáskoordináció, térbeli tájékozódás fejlesztése 

• nagymozgások gyakoroltatása, fejlődésbeli egyenlőtlenségek csökkentése 

• ritmusérzék fejlesztése 

• a sportolás, sportjátékok megszerettetése 

• rendszeres testmozgás igényének kialakítása 
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A felső tagozaton a mindennapos testnevelés alkalmazásából adódó heti 2 óra céljai és 

feladatai:  

• rendszeres testmozgás igényének kialakítása 

• egészséges életmódra nevelés 

• a tanulók iskolai leterheltségének ellensúlyozása 

• a sport és sportjátékok megszerettetése 

•  testi teljesítőképesség növelése, fejlesztése 

• adott sportághoz tartozó speciális képességek, mozgásformák fejlesztése 

• a csapathoz tartozás örömének, a közös felelősség élményének kialakítása 

 

Emeltszintű testnevelés 
A mindennapos testnevelés célja az egészségesebb életmódra nevelés, az egészségmegőrzés, a 

mozgás megszerettetése, a fizikai állóképesség növelése. 

A mindennapos testnevelés mellett iskolánkban a 2012/2013-as tanévtől emelt szintű 

testnevelés oktatást kezdünk az 1. évfolyamon − felmenő rendszerben − Nyírbátor Város 

Önkormányzata Képviselő testületének a 44/2012 (VI.28) számú határozatának 

megfelelően. 

 

Az emelt szintű testnevelés oktatás célja: 

• a tömegsport bázisának szélesítése 

• adott sportághoz tartozó speciális képességek, mozgásformák fejlesztése 

• a csapathoz tartozás örömének, a közös felelősség élményének szélesítése 

• a tehetségek feltérképezése, tehetséggondozás, különböző sportágakban 

•  labdarúgás, kézilabda, atlétika utánpótlás nevelési bázis kialakítása 

A sportnak igen erős személyiségformáló szerepe van. Kitartásra, toleranciára, fegyelemre, a 

siker és a kudarcélmény feldolgozására, elfogadására nevel. Alkalmas a kapcsolatteremtő 

képesség fejlesztésére. 

Az emelt szintű testnevelés osztályban a testnevelés órák száma szintén heti 5 óra (nemek 

szerinti csoportbontásban),  melyből 3 órát testnevelés szakos pedagógus tart. 

Ezen kívül heti 2x1 óra tanórán kívüli sportfoglalkozáson (edzéseken) vesznek részt a 

tanulók, melyet edzők, testnevelők tartanak, nemek szerinti csoportbontásban. Természetesen 

ezen osztály tanulói is részt vesznek a heti 2 órás úszásoktatáson. 
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2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 

szabályai 
 

A közoktatási és köznevelési törvény hatálya alá tartozó évfolyamokon, az órahálók alapján, a 

választható tantárgyi órák esetében diákjainknak és szüleiknek, lehetőséget adunk, hogy 

megjelöljék, hogy szeretnének-e részt venni a szervezett foglalkozáson. Ezt a szülői 

szándékot, minden év június 15.-ig, a következő tanév indítás szervezésekor írásban, szülői 

nyilatkozat formájában kell az osztályfőnököknek beszerezni, vagy az osztály szülői 

szervezetének döntése alapján, osztályszinten egyhangúan meghozni. 

 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az 

értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében a választott tanítási 

órát úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

 

Iskolánk vonatkozásában választható tantárgyként jelentkeznek a hit- és erkölcstan 

vonatkozásában felekezeti hovatartozás szerint a Katolikus vagy Református hitoktatás, 

illetve Köznevelési Törvény szerint adott az erkölcstan választhatósága. Így iskolánk tanulója 

az iskolába való belépésekor választhat a különböző egyházak által tartott hit- és erkölcstan, 

vagy általános erkölcstanoktatás között, felekezeti hovatartozása, vagy lelkiismereti 

meggyőződése szerint. 

Iskolánkban pedagógusválasztásra nincs lehetőség, ha egy-egy tanulói, illetve szülői 

közösségben felmerül ennek igénye, arra az intézményvezetéssel egyeztetve, az Intézményi 

Szülői Szervezet és az iskolavezetés közös döntése alapján, a lehetőségek figyelembevételével 

kerülhet sor. 
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2.7 Projektoktatás 
 

„Kevésbé az a fontos, hogy mit tanulnak a gyerekek az iskolában, inkább az, hogyan tanulják, 

mert ez meghatározza a tudásuk felhasználását egész életük során.”  

/Max Plancot/ 

A hatékony tanulást elősegítő módszerek, eszközök kivétel nélkül feladat-, illetve 

tevékenységorientáltak.  

Alkalmazásuk jelentős mértékben növeli a tanulói aktivitást, a tanulók önállóságát; 

szabadságot, választási lehetőségeket biztosít a tanulási folyamat megismerési és kivitelezési 

folyamatában; minden esetben feltételezi a tanulói produktum bemutatását, értékelését; 

lehetővé teszi a bemutatott produktum korrekcióját; egyúttal motivál a minőségibb munkára, s 

hozzájárul a tanulók személyiségfejlődéséhez. 

A projekt sajátossága, hogy kettős funkciójú: 

• egyrészt egy tanulási egység, melynek középpontjában a valós életben felmerülő az 

emberek többségét érintő kihívás, probléma áll, melynek megoldása felelős, 

együttműködésre képes, magatartást kíván; 

• másrészt a tanulva tanulás során létrejött produktum, projekt magában hordozza az 

elsajátított tanulás további alkalmazását, gazdagítását, újabb produktumok alkotását. 

A projektoktatás elméletileg minden tanulási egység elsajátítására alkalmas, nélkülözhetetlen 

viszont azokban a komplex témakörökben, ahol a célkitűzésekben olyan összefüggések 

megértése, olyan magatartásformák elsajátítása a feladat, amelyek a megismerési folyamatban 

a konkrét tapasztalatszerzést feltételezik. 

A projektoktatás kiválóan alkalmas a tanulás tanulására és ezáltal az élethosszig tartó 

tanulás megalapozására. 

Intézményünkben a projektoktatás "témáinak " meghatározásakor figyelembe vesszük a 

tanulók érdeklődését, életkori  sajátosságukat, a helyi adottságokat, és nem utolsó sorban 

azokat a társadalmunkat érintő problémákat, melyekre nagy hangsúlyt kell fektetnünk.  

Projektjeink: 

• Hagyományokra, ünnepkörökre épülő projektek:  

o Karácsonyi ünnepkör 

o Húsvéti ünnepkör 

o Farsang 

• Környezettudatos életmód, környezetvédelem 
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• Egészségnevelés, egészségvédelem 

• Tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások 

• Erdei iskola 

• Nyári táborok 

Iskolánk éves munkatervében rögzítjük, hogy az egyes tanulói közösségek, mely projekt 

megvalósításában vesznek részt. Egy-egy közösség döntése alapján a felsoroltakon kívül más 

projekt is megvalósítható. 

 

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 

Intézményünkben a különböző esélyekkel induló, eltérő családi háttérrel rendelkező, 

különböző képességű és fejlettségű, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését és 

fejlesztését együtt − integráltan − végezzük annak érdekében, hogy a társadalmi párbe széd 

valamint a társadalmi mobilitás valóságos keretet kapjon a nevelés - oktatás rendszerén belül. 

Tanulói összetételünket tekintve a hátrányos ill. halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

száma az évek során jelentősen nőt. 

Több éve, több évfolyamon tanítunk sajátos nevelési igényű tanulókat, normál 

osztályközösségbe integrálva.  

Az osztályközösség, az osztálytanítók, osztályfőnökök a gyermek és ifjúságvédelmi felelős, 

az iskolapszichológus mindannyian tudatosan építik az előítélek csökkentésére alkalmas 

együttműködő, elfogadó környezetet. 

Mindez nagy felkészültséget igényel a pedagógusok részéről: 

• széleskörű módszertani repertoárt 

• egyéni különbségekre figyelő, egyénre szabott pedagógiai eszközök és módszerek 

használatát. 

 

Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően értelmezzük: 

•  a nevelésbe/oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi 

kérelmek elbírálása, 

•  a nevelés/oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 

•  a teljesítmények értékelése, 

•  a neveléshez/oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

•  a neveléssel/oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, 
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•  a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, 

• a nevelésben/oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése, 

során. 

Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben: 

Olyan körülmények kialakítása, hogy megvalósuljon 

•  az egyenlő bánásmód, 

•  az emberi méltóság tiszteletben tartása, 

•  a társadalmi szolidaritás. 

 

A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük 

• a településen élők szociális helyzetét 

• a közszolgáltatások elérhetőségét, hozzáférését 

• a gyermekek/tanulók (HH/HHH ill. SNI) eloszlását az osztályokban 

• a gyermekek/tanulók hiányzását 

o program kidolgozása az iskolai hiányzások csökkenésére, a lemorzsolódás 

megállítására 

o szülői fórum 

o Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős egyéni kapcsolattartása a szülőkkel 

• a gyógypedagógiai nevelést, oktatást 

o felülvizsgálati kérelmek, időpontok,  

o fejlesztő foglakozások tartása 

o rendszeres tájékoztatás a szülő felé 

• a lemorzsolódás arányát 

o egyéni fejlesztési terv – egyéni fejlesztés 

o tanórán kívüli programban való részvétel, mentorálás 

o a szülők folyamatos tájékoztatása a tanulók eredményeiről 

• a továbbtanulási mutatókat 

növekedjen a HHH tanulók aránya az érettségit adó középiskolákban 

o tanulók középiskolában történő nyomon követése 

o fejlesztő foglalkozások hatékonyságának növelése 

o mentori rendszer működtetése 

o új pedagógiai módszerek alkalmazása. 

o középiskola felkészítők szervezése 
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• a tanórán kívüli programokon való részvételt  

• az iskolán kívüli segítő programokon való részvételt  

• a kompetencia mérések eredményeit 

o a HHH tanulók kompetenciamérés eredményeinek kiértékelése, a fejlesztés 

stratégiájának meghatározása 

• a humán-erőforrás hiányát 

• az infrastruktúrát és az ahhoz való hozzáférést 

• a módszertani képzettséget 

o a pedagógusok ismerjék és alkalmazzák a korszerű inkluzív pedagógiát, 

differenciáló módszertant, 

• az intézményi és szervezeti együttműködéseket (egyházak, kisebbségek, 

civilszervezetek) 

o Szorosabb együttműködés a civil szervezetekkel a HHH gyerekek, tanulók 

megsegítésére 

• TÁMOP 3.1.4 pályázatban vállalt feladatok megvalósítása  

• TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0038. Számú Minőségi Oktatás Támogatása, Valamint az 

Egész Életen Át Tartó Tanulás Elősegítése a Kultúra Eszközeivel Az LHH 

Kistérségek Esélyegyenlősége Érdekében projektben vállalt tehetséggondozó program 

megvalósítása 

• A TIOP 1.1.1/07/1-2008-0820. számú a Pedagógiai, Módszertani Reformot Támogató 

Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Projekt Megvalósítása pályázatban vállalt IKT 

alapú oktatás továbbvitele, bővítése 

• Szocializációs hátránykompenzáló program beindítása a tanulók számára 

 

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 

és formái 
 

Az ellenőrzés és értékelés a tanítás-tanulás folyamatában alapvető alkotóelem. Alapja a tanuló 

folyamatos megfigyelése.  

Alapelvek:  

• Az ellenőrzés és értékelés legyen mindenkor folyamatos, ösztönző, fejlesztő, 

személyre szóló. 

• Pedagógiailag kifogástalan, nem lehet a fegyelmezés, büntetés eszköze, 
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• Legyen folyamatos, rendszeres, tervszerű és aktuális, kiszámítható, nem 

kampányszerű, 

• Sokoldalú, vegye figyelembe a tanuló valamennyi pedagógiai szempontból fontos 

tevékenységét, életkori sajátosságait, a tantárgy jellegét, a tanuló önmagához 

viszonyított fejlődését, 

• Módszertanilag változatos, 

• Konkrét, objektív és igazságos, szükség estén méltányos, 

• Lehetőség szerint kollektív: vegye figyelembe az osztályközösség véleményét. 

• Vegye figyelembe a tanuló képességeit, a teljesítményben bekövetkező fejlődési 

tendenciát, a tantervi követelményeket.  

• A tanulók és a szülők ismerjék az ellenőrzés célját és mikéntjét. A szülőket a gyermek 

előmeneteléről folyamatosan tájékoztatni kell.  

• Az ellenőrzés és értékelés legyen mindig tárgyilagos, reális, nyílt és őszinte a tanulók 

és szülők előtt egyaránt.  

• A tanuló joga, hogy kifejthesse véleményét az ellenőrzés és értékelés folyamatában.  

• Az értékelés ne legyen megtorló, fegyelmező jellegű.  

• A szóbeli és írásbeli értékelés legyen arányban, és alkalmazzuk az egyéni és csoportos 

értékeléseket is.  

• Az írásbeli ellenőrzések eredményét a szaktanár legkésőbb két héten belül hozza a 

tanulók tudomására.  

• Az érdemjegyek adását mindig kísérje szóbeli vagy írásbeli indoklás, értékelés.  

• Ismeretanyag elsajátítás mellett értékeljük a tanulók okkereső, és problémamegoldó 

gondolkodását is.  

• Az értékelés félelemmentes légkörben történjen.  

Ahhoz, hogy alapelveink megvalósulhassanak a tanév elején az egyes tantárgyak 

követelményeit világosan meg kell fogalmaznunk és a tanulók tudomására hoznunk. Az egyes 

tantárgyak egységes követelményrendszerét minden nevelő köteles betartani.  

Célok 

Minden tanuló saját lehetőségeinek optimumáig jusson el értelmi, erkölcsi és testi fejlődésben 

egyaránt.  

Ennek érdekében céljaink:  

• a tanulók tudásszintjének meghatározása, 

• meggyőződés a tananyag elsajátításának mértékéről és a továbbhaladás lehetőségéről, 
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• megerősítés, a hibák feltárása, azok elkerülése és kijavítása,  

• minősítés,  

• motiválás,  

• folyamatos fejlesztés, 

• tanulási és gondolkodási képességek fejlesztése,  

• információs és kommunikációs képességek fejlesztése, - az IKT eszköztárával is 

• szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése,  

• testi és lelki egészség fejlesztése,  

• kötelességtudásra nevelés,  

• énkép és az önismeret fejlesztése, 

• önálló tanulás képességének kialakítása,  

• tanulói kompetenciák fejlesztése, 

• a sajátos nevelési igény szerint történő fejlesztés, 

• egységesség intézményi szinten.  

 

Szempontok: 

• a tanuló tárgyi tudása, 

• a megszerzett ismeretek alkalmazása,  

• viszonyítás a tanuló korábbi teljesítményéhez,  

• az egyéni teljesítmény viszonyítása az adott feladathoz, annak nehézségi fokához,  

• tanulói kompetenciák fejlettségének szintje 

• munkafegyelem, logikus gondolkodás,  

• tantárgyhoz, tevékenységhez való viszony,  

• önálló ismeretszerzés,  

• együttműködés a társakkal, 

• a sajátos nevelési igény figyelembe vétele, 

• gyűjtőmunka,  

• házi feladat,  

• szorgalmi feladat,  

• készségtárgyaknál az egyéni adottságokhoz viszonyított teljesítmény, elért fejlődés,  

• versenyeken való részvétel.  
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A tantárgyi ismeretek számonkérésének és a tanulók beszámoltatásának az alábbi 

formáit alkalmazzuk: 

· szóbeli 

· írásbeli 

· gyakorlati beszámolás 

· digitális mérés 

 

Szóbeli beszámolás fajtái: 

· felelet: adott tananyagból, memoriterből 

· feladat szóbeli megoldása 

· kiselőadás, beszámolók 

· gyűjtő- és kutatómunka eredményének ismertetése 

· grafikonok, diagramok, statisztikai adatok és egyéb elemzések 

· önálló vélemény megfogalmazása 

· egyéb tanórai szereplés 

 

Írásbeli beszámoltatás fajtái: 

· kompetenciamérés (az alkalmazó tudást méri) 

· témazáró dolgozat (egy-egy téma befejezése után) 

· felmérő dolgozat (két-három tananyag összekapcsolása) 

· diagnosztizáló mérés (adott tananyag megvalósításának sikerességét méri) 

· 10 – 20 perces röpdolgozat (írásbeli felelet) 

· házi dolgozat 

Gyakorlati beszámoltatás: 

· egy-egy produkció bemutatása (rajz, egyéb műalkotás, munkadarab, tornagyakorlat, 

· számítógépen végzett munka, stb.) 

· kísérletek, mérések elvégzése 
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· projekt munka (összetett, tanórai kereteken túlmutató, több tantárgyon átívelő egyéni 

vagy csoportmunka) 

· az alsó tagozaton valamennyi készségtárgyból (ének, rajz, technika, testnevelés) csak 

gyakorlati beszámoltatást alkalmazunk. A felső tagozatban a készségtárgyak 

vonatkozásában is – a testnevelés kivételével – mindegyik beszámoltatási forma 

előfordulhat. 

· A tantervi követelményeken túl, figyelembe kell venni a tanuló adottságait, 

képességeihez mért aktivitását, kezdeményezőkészségét, érdeklődését. 

· Lehetséges a tanulók munkájának csoportos értékelése is. 

Digitális mérés: 

· feleltető, szavazó rendszer használatával 

· digitális tesztekkel 

 

A szóbeli beszámolóknál általános követelmény a helyes tantárgyi tartalmakon túl: 

- nyelvtanilag és stilisztikailag helyes kifejezés és mondatszerkesztés 

- évfolyamtól függően a két-három-többmondatos összefüggő el_adásmód 

Az írásbeli munkáknál mindenkor követelmény: 

- az áttekinthető külalak 

- a helyesírási szabályok alkalmazása 

 

Arra kell törekedni, hogy félévenként és tantárgyanként minden tanulónak legyen legalább 

egy szóbeli felelete. 

A tanulók értékelésében betöltött súlyukat tekintve csökkenő sorrendben a különböző 

beszámoltatási formákat így rangsoroljuk: 

· témazáró dolgozatok 

· felmérő dolgozatok 

· szóbeli feleletek 

· röpdolgozatok 

· rendszeres órai munka 
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· házi dolgozatok 

· egyebek 

A SNI-s és BTM-s gyermekek számonkérése a mindenkori érvényes jogszabályok és a 

szakértői véleményben meghatározottak alapján történik. 

 

Mérések fajtái:  

• Diagnosztikus: minden évfolyamon minden tantárgyból (kivéve a belépő tantárgyak) 

teljesítmény vizsgálatot végzünk, azzal a céllal, hogy megismerjük a tanulás kiinduló 

szintjét. Ezen értékelés során, tudáselemenként vizsgáljuk, hogy a korábban tanultakból 

mire építhetünk, milyen hiányosságokat kell pótolnunk, hogyan szervezzük meg az 

ismétlést, illetve a felzárkóztatást.  

 

• Formatív: félév végén végezzük ezt az értékelést, a helyi vagy a mérőközpont által 

összeállított mérőlapok segítségével. Így mód nyílik a tanulási hibák és nehézségek 

differenciált feltárására, s ez alapján javításra és pótlásra.  

 

• Összegző: tanév végén végezzük ezt az értékelést, ez része az év végi minősítő értékelésnek. 

Megmutatja azt is, hogy az oktató munkánkat milyen eredménnyel végeztük. A vizsgálatot a 

tantárgyat tanító pedagógus végzi „saját mérőlapja” (központi mérőlap) felhasználásával, 

kivéve a 4. évfolyam vége, ekkor a felső tagozatos szaktanárokkal közösen mérnek 

matematikából és magyarból.  

 

Értékelés formái 

Az ellenőrzés, értékelés formái: 

Az értékelés konkrét formáját, anyagát a pedagógus választja ki, törekednie kell azonban a 

helyes arányok kialakítására. Fontos alapelv, hogy a pedagógusnak a tanév elején ismertetni 

kell a tanulókkal az általa alkalmazott értékelési formákat, az elvárásait, szempontjait. 

Célszerű kezdetben közösen gyakorolni az értékelést, ezzel is ösztönözni a tanulók helyes 

önértékelését.  

Az értékelésről az egyes munkaközösségek – évente legalább egyszer – egyeztető 

megbeszélést tartanak. 

A munkaközösség-vezető rendszeresen ellenőrzi a pedagógusok értékelő tevékenységét, 

tapasztalataira beszámolójában kitér. 
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2.9.1 Szóbeli értékelés: 

Személyes, szóbeli értékelés 

• a tanítási órákon, ahol a tanár folyamatosan megerősít, korrigál, segít, tanácsot ad,  

• tanórán kívül, szóbeli megerősítő értékelés  

• projekt, témahét, modul, intézményi innováció- szóbeli megerősítő fejlesztő értékelés 

• kooperatív, differenciált tanulásszervezés- szóbeli, fejlesztő értékelés 

• a szaktanárok által az évközi érdemjegyek és osztályzatok megállapításakor,  

• a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztési terv alapján történő értékelése, 

• fogadóórán, 

• szülői értekezleteken az osztályfőnök által,  

• az integrációban résztvevő tanulók évi három értékelése, 

• BTM tanulók egyéni fejlesztési terv alapján történő értékelése, 

• Az Egyéni képességfejlesztő programban résztvevő tanulók – egyéni fejlesztési terv alapján 

történő értékelései 

• az osztályfőnök által a naplók és ellenőrzők havi felülvizsgálatakor,  

• a nem szakrendszerű oktatásban résztvevő tanulók havi, illetve félévi, év végi értékelése, 

• az intézmény által szervezett programok értékelésekor (kirándulás, színházlátogatás, 

intézményi műsorok stb. kapcsán) 

• a tantestület előtt szélsőséges esetekben,  

• az igazgató vagy igazgatóhelyettesek által (kiemelkedő eredmények, illetve fegyelmi 

vétségek kapcsán). 

• Az IKT szett részeként beszerzett Szavazószett – alkalmazása a tanulók ellenőrzésében, 

értékelésében. 

2.9.2 Írásbeli értékelés 

Szöveges értékelés  írásban 

• Első évfolyamon félévkor és tanév végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítést adunk.  

A szöveges minősítés: - kiválóan teljesített - jól teljesített - megfelelően teljesített

 - felzárkóztatásra szorul  

• Második évfolyam tanév végén, harmadik és negyedik évfolyamon félévkor és tanév 

végén érdemjeggyel történik a tanulók értékelése. Az érdemjegyek: 5 (jeles) 4 (jó)

 3 (közepes)  2 (elégséges) 1 (elégtelen) 
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• A szaktanár vagy az osztályfőnök által szükség esetén (kiemelkedő teljesítmények illetve 

problémás tanulók), 

• Harmadik évfolyamon idegen nyelvből és informatikából félévkor szöveges értékelést, 

tanév végén érdemjeggyel történő értékelést adunk.  

Értékelése: kiváló, jó, megfelelő, fejlesztésre szorul. 

• A magyar – angol kéttannyelvű osztályban – első évfolyam félévében és tanév végén,  

• második évfolyam félévében szöveges értékelést adunk,  

• a 2. évfolyam tanév végétől kezdődően érdemjeggyel történik a tanulók tudásának 

minősítése  

• dicséretek, illetve elmarasztalások beírása az ellenőrző könyvbe, 

• a szaktanárok által a tanulók írásbeli munkájára írott vélemény, 

• külső, belső felkérésre készített minősítések, vélemények (gyermekvédelem, nevelési 

tanácsadó, rendőrség, bíróság, pályázatok, stb.) 

• az Egyéni képességfejlesztő programban résztvevő tanulók értékelése: szöveges 

értékeléssel – és érdemjegyes minősítéssel történik.  

Értékelés és minősítés  

• A szaktanárok minden tanév első óráján a tantárgy követelményrendszere mellett ismertetik 

az intézmény, valamint saját értékelési rendszerüket, a hiányzások és mulasztások 

következményeit, a pótlási és javítási lehetőségeket. 

 

• A szaktanárok a tanuló teljesítményét tanév közben a helyi tantervben a tantárgyaknál 

megadott módon értékelik, félévkor és tanév végén az előzőekben leírt módon minősítik.  

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen értékeli, 

félévkor és a tanítási év végén minősíti.  

 

Minősítés - Az általános tantervű, valamint a kéttannyelvű osztályokban is: 

• 1. évfolyamon félévkor, tanév végén,  

• 2. évfolyam félévkor 

• szöveges minősítés:  

- kiválóan teljesített, 

- jól teljesített, 

- megfelelően teljesített, 

- felzárkóztatásra szorul.  
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Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, a szülő bevonásával értékelni kell a 

tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és 

javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.  

 

Második évfolyam – tanév végétől kezdődően 8. évfolyam végéig félévkor és tanév végén 

érdemjeggyel történik a tanulók értékelése.. 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:  

• jeles  (5) 

• jó (4) 

• közepes (3) 

• elégséges (2) 

• elégtelen (1) 

• 3. évfolyamon, idegen nyelv és informatika – félévkor szöveges értékelés, év végén 

osztályzattal történő értékelés. 

Az osztályzat mellett – élhet a pedagógus a szöveges értékelés lehetőségével is 1-4. 

évfolyamon.  

Gyenge eredményt elérő – felzárkóztatásra szoruló tanulók esetében – a félévet megelőzően – 

november végén, a tanév végét megelőzően- április végén – jelzi írásban az osztályfőnök 

vagy a szaktanár a szülő felé – hogy gyermeke teljesítménye elmaradást mutat.  

A tudás értékelése 

A tudás: azok az információk, készségek, képességek, mozgások, cselekvések, magatartások, 

attitűdök, érdeklődés, szokás, világkép, amelyekkel a gyermek rendelkezik.  

Jeles: Tudása megfelel a NAT és az intézményi dokumentumokban megfogalmazott 

követelményeknek, azokról önállóan, összefüggésrendszerbe építve ad számot. Befogadási 

képessége, válaszadása meggyőző. Ismeretei alkalmazásában kreatív.  

Jó:Tudása megfelel a NAT és az intézményi dokumentumok által meghatározott 

követelményszintnek. Önálló megnyilvánulását és az ismeret összefüggésrendszerbe 

illesztését tanári rávezető kérdéssel vagy egy résztéma megjelölésével képes teljesíteni. 

Befogadási képessége stabil, válaszadása kisebb pontatlanságokat is tartalmazhat.  

Közepes:Tudása egy-két lényegi hiányossággal felel meg a NAT-ban és az intézményi 

dokumentumokban meghatározott követelményeknek. A rávezető kérdésekre adott 

válaszában vannak lényegi információk, ezekben bizonytalan. Befogadási készsége változó, 

válaszadása az összefüggésrendszer ismeretének egy-két lényeges hiányára utal.  
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Elégséges: Tudása arra elegendő, hogy a NAT-ban és az intézményi dokumentumokban 

meghatározott követelményszintet a továbbfejlődés feltételeként biztosítsa. Ismeretei és a 

tárgyi összefüggésrendszer hiányosságai lényegesek, a befogadási készsége gyenge, 

válaszadása érdeklődése hiányára is utal.  

Elégtelen: Tudása nem elegendő a tantárgyi rendszer NAT-ban és az intézményi 

dokumentumokban megfogalmazott követelmények teljesítéséhez. Ismeretei, az 

összefüggésrendszerben való tájékozottsága alapvetően hiányosak, vagy nincsenek.  

Befogadási készsége rossz, válaszadásában nincsenek értékeket képviselő adatok.  

 

 A 13/1986. MM. 22§ (2) bek., valamint a Ktv. 1996-os módosítása 70. §-ban 

meghatározottaktól eltérő értékelés alkalmazható. 2004. szeptember 01-jétől a 4. évfolyam 

tanév végétől az általános iskola 8. évfolyamáig azon tantárgyakból, amelyből kiemelkedő 

eredménye alapján a tanuló dicséretet kapott a kitűnő minősítés alkalmazható.  

 

Integrált tantárgy 

A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretein belül a bevont osztályokban a Szövegértés- szövegalkotás, 

mint integrált tantárgy értékelése egy érdemjeggyel történik.  

 

Értékelés (Általános és a kéttannyelvű osztályok esetében is.) 

Az első évfolyamon a tanuló teljesítményét, előmenetelét szövegesen értékeljük a 

következő hónapokban: november, (első negyedévi) április (harmadik negyedévi). 

Második évfolyamon: novemberben (első negyedévi, szöveges értékelést adunk. (az alsó 

tagozatos munkaközösség által összeállított szöveges értékelő lapon)  

Erre épül a félévi és év végi szöveges értékelés és minősítés.  

 

A második évfolyamon – második félévétől – nyolcadik évfolyam végéig a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét év közben (a helyi tanterv tantárgyainál feltüntetettek esetében) 

érdemjeggyel értékeljük és minősítjük.  

Kiegészítésként adhat a pedagógus szöveges értékelést is.  

• Az integrációs felkészítésben résztvevő tanulók haladásának értékelése minden év 

novemberében, márciusában, júniusában történik. 
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Az erkölcstan, hit-és erkölcstan oktatás értékelése 

Az erkölcstan tantárgy, illetve a hittanoktatás választásának lehetőségét, valamint a 

foglalkozások órarendbe iktatását a törvényi rendelkezéseknek megfelelően biztosítjuk. A hit-

és erkölcstanoktatás felmenő rendszerű bevezetése során szükséges szervezési munkában a 

hittanoktatásra jogosult egyházakkal, az általuk megbízott hitoktatókkal működünk együtt. 

A kötelezően választandó erkölcstan ill. hit és erkölcstan tantárgy értékelése a többi 

tantárgynál használt értékelésnek megfelelően történik.  

 
 

Az intézmény magasabb évfolyamába történő lépés feltételei 

 
• A 2010/2011. tanév végétől évfolyamismétlésre kell kötelezni a 2. 3. 4. évfolyam végén 

azokat a tanulókat, akik az adott évfolyamon előírt tanulmányi követelményeket nem 

teljesítették. 

• Az első évfolyamon csak akkor utasítható évfolyamismétlésre a tanuló, ha a 

tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás (250 

óra) miatt nem tudja teljesíteni.  

• A tanuló részére engedélyezhető az intézmény évfolyamának megismétlése abban az 

esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne, de a szülő kéréssel fordul az 

intézmény igazgatójához, - hogy gyermeke megismételhesse az évfolyamot - és azt az 

igazgató engedélyezi.  

• A Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye alapján az igazgató mentesítheti az első 

osztályos tanulót az értékelés – minősítés alól. Ebben az esetben a tanuló iskolai munkája 

előkészítőnek minősül, csak iskolalátogatási bizonyítványt kap.  

• „Ha a tanuló a tanév végén -legfeljebb három tantárgyból- elégtelen osztályzatot kapott, 

javítóvizsgát tehet.” /20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet/ 

• 34/2011. NEFMI rendelet szerint, ha a tanuló igazolatlan mulasztása meghaladja a 20 

órát, a tantestület megtagadhatja az osztályozó vizsga letétét.  
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A magántanulóvá válás módjai:  

Az Nkt. 45. § (5) bekezdése szerint „a tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló 

fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, 

a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.”  

Magántanulói jogviszony kérelem elbírálásánál, létesítésénél a Nkt. 45. §, valamint a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI 75.§ -nak megfelelően kell eljárni. 

A magántanulói státust kérelmezni, a kérést indokolni kell. A magántanulói státuszról 

minden esetben az igazgató dönt határozatban. A magántanulók felkészüléséhez az iskola 

útmutatást nyújt. 

A tanuló magántanulóként folytatja tanulmányait: 

• a szülő kérésére  

− ha az iskolaigazgatójának megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor 

megkeresi a gyermek lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a 

gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt 

arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét 

− halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának 

döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 75.§ (2) bekezdése alapján „ha a tanuló tanulmányi 

kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a 

szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. " 

• a sajátos nevelési igényű tanuló a szakértői bizottság, illetőleg a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanuló, a nevelési tanácsadó javaslatára az 

általa kiadott szakvéleménye alapján teljesítheti tankötelezettségét magántanulóként 

•  ha a tanuló szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós 

gyógykezelésben, szintén folytathatja tanulmányait magántanulóként 

Az utóbbi két esetben a tanuló felkészítéséről a vizsgára, - heti 8 órában- az iskola 

gondoskodik. 

A magántanulók a tanév során két alkalommal kötelesek osztályozó vizsgát tenni: 

− félévi értékelésére januárban 

− a tanév végi értékelésre júniusban kerül sor 

A vizsga időpontjáról a tanulót és szüleit az igazgató írásban értesíti. 

A számonkérés mindig legalább háromfős vizsgabizottság előtt zajlik, melyet az igazgató 

jelöl ki. Az értékelés-minősítés és továbbhaladás rendje azonos a többi tanulóéval. 



109 
 

2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 
A nevelőtestület állásfoglalása szerint a tanulási folyamatban szóbeli, írásbeli és gyakorlati 

feladatokra egyaránt szükség van. Ezek aránya az egyes tantárgyak jellegéből adódóan eltérő. 

Annak eldöntése,hogy a tanuló felkészülését milyen jellegű otthoni feladat segíti legjobban 

egy-egy tananyagnál, a szaktanár, tanító kompetenciája, de köteles figyelembe venni a 

nevelőtestület által elfogadott alábbi alapelveket. 

• Egy tantárgyból kijelölt otthoni szóbeli és írásbeli feladat együtt annyi legyen, hogy 

átlagos képességű tanulók esetén fél óránál többet ne vegyen igénybe. 

• A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet 

több 1-1,5 óránál. 

• Mivel a tanulók tanulási képességeiket tekintve eltérőek, törekedni kell a 

differenciálásra a házi feladatok kijelölésekor is. 

• Hétvégi pihenőnapokra és szünetekre is adható írásbeli és szóbeli házi feladat, de nem 

több,mint egyéb esetben. 

• Házi feladat adható a készségtárgyakból is (kutató-, gyűjtőmunka, órai feladat 

befejezése,stb.). 

· A házi feladatokat minden esetben ellenőrizni, értékelni kell. A házi feladat hiányát 

szankció kövesse (szaktanár, tanító belátása szerint). Sorozatos hiány esetén elégtelen 

érdemjegy adható. 

· A szorgalmi (nem kötelező) házi feladatokat szintén értékelni és jutalmazni kell (a 

pedagógus belátása szerint). 

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

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

 

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Csoportbontás 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát-technikát, a 

matematika és a magyar nyelv és irodalom órák egy részét, a kéttannyelvű oktatásban 

résztvevő osztályok angol nyelv óráit, valamint az angol nyelven oktatott tantárgyi órákat. 
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Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek 

fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására, illetve a lassabban, vagy gyorsabban 

haladó tanulók, egyéni ütemben való fejlesztésére. 

 

Fejlesztő foglalkozások 

Az integráltan oktatott SNI-s tanulóink, ill. a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók szakértői vélemény alapján egyéni ill. kiscsoportos fejlesztő foglakozásokon, 

logopédiai foglalkozásokon vehetnek részt. Ezen foglalkozásokat a megfelelő szakemberek 

(gyóygpedagógus /fejlesztőpedagógus /logopédus)tarthatják. A beilleszkedési, tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók esetében a szaktanárok és a tanítók is tarthatnak korrepetálást, 

ill. felzárkóztató foglalkozást. 

 

Iskolaotthonos oktatás, 16 óra előtt megszervezett foglalkozások 

Az iskola a - törvény biztosította keretekben - a szülők igényeinek és elvárásainak alapján 

szervezi az "iskolaotthonos" oktatást 1-4 osztályokban, illetve biztosítja a tanulók számára a 

16 óra előtt megszervezendő foglalkozásokon való részvételt.  

A délutáni benntartózkodás ideje alatt tanulószobát biztosítunk a diákok (felső tagozat) számára, 

de természetesen részt vehetnek a, szakkörökön, sportfoglalkozásokon, előkészítőkön, 

tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozásokon is. 

Az iskolaotthonos nevelés és foglalkoztatás, a tanulószoba az iskolai nevelés szerves része. 

Célja az általános iskola céljával azonos. Célját sajátos, elsősorban tanulási és szabadidős 

tevékenységek irányítása révén, közvetettebb vezetési módszerekkel, kötetlenebb, társas 

légkörben valósítja meg.  

A tanulószobai foglakozásokon biztosítjuk diákjainknak az otthonos légkört, az önálló tanulás 

lehetőségét, a differenciált megsegítést, segítséget adunk az egyéni tanulási technikák 

kialakításában. Ezen kívül irányított szabadidős foglalkozásokat, játékos sport-és 

mozgáslehetőséget biztosítunk számukra.  
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2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 
 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet81. § (1)-(2) alapján az iskola testnevelés tantárgyat tanító 

pedagógusai minden tanévben legalább egyszer elvégzik a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérési időszak tavasz (április-május). 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése, vizsgálata az iskola valamennyi 

évfolyamára - a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók- kiterjed. 

 

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 

elkészítésében, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az 

általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, 

megtartására. 

 

A mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett 

tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés 

tantárgyat tanító pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése 

szempontjából szükséges intézkedéseket. 

A mérést a fittség vizsgálatára alkalmas (központilag rendelkezésre bocsájtott) módszertani 

anyagok alapján végezzük. 

 

AZ EGYSÉGES MÉRÉSREÉS ÉRTÉKELÉSRE ALKALMAS PRÓBÁK 

Az aerob állóképesség mérése: 

Cooper-teszt (12 min. futás) 

Az egyéni aerob teljesítőképességét, akkor lehet a legpontosabban mérni, ha az alkalmazott 

próbák végrehajtása kiegészül pulzusméréssel. 

A pulzus mérése mindaddig, - a készség szintjéig való – gyakorlási folyamatként fogható fel, 

amíg a tanulók nem tudják önállóan, megbízhatóan, pontosan elvégezni. 

Az erő, erő– állóképesség mérése: 

1. Helyből távolugrás 

 (Az alsó végtag dinamikus erejének a mérésére) 
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2. Hason fekvésből törzsemelés 

 (A hátizom erő, erő– állóképesség mérésére) 

3. Hanyattfekvésből felülés (térdérintéssel) 

 (A csípőhajlító és a hasizmok erő, erő– állóképességének mérésére) 

4. Fekvőtámaszban karhajlítás 

 (A vállöv – és a kar erejének, erő– állóképesség mérésére) 

ÁLTALÁNOS MÉRÉSI SZEMPONTOK 

1. A mérés megkezdése előtt a tanulónak tisztában kell lenni a mérés céljával,gyakorlati 

hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal. 

2. Valamennyi próbát tornateremben valamint sportudvaron 

tornaruhában,sportöltözetben célszerűvégezni. 

3. A mérést mindig előzze meg az általános és speciális bemelegítés. 

4. A feldolgozásra alkalmas próbákkal egyszerűen, objektíven mérhető, értékelhető a 

tanulók fizikai állapota. 

5. Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott próbák 

elvégzésekor(minden próbán minimum 3 kísérleti lehetőség megadásával) a legjobb 

teljesítményt kell nyilvántartásba venni, és a megfelelő pontértéket, (a megadott 

táblázat segítésével) meghatározni. 

6. Az általános fizikai teherbíró-képesség közös mérése és értékelése során el kell érni, 

hogy a tanulók elméletben és gyakorlatban is megszerezzék azokat az alapvető 

élettani, egészségtani és edzéselméleti ismereteket, amelyekkel engedhetetlenül 

szükségesek a fizikai állapotuk szinten tartásához, szükségesetén fejlesztéséhez, 

valamint szintjének ellenőrzéséhez. 

7. A teljesítmény mérésére, értékelésére alkalmas próbákat azzal a tanárral legcélszerűbb 

elvégeztetni, aki a tanulók testi nevelésével foglalkozik. 

8. A próbák mérése és értékelése a (testnevelő) tanár irányítása mellett, a tanulók 

önállóan végzik. 

9. A tanulók általános fizikai teherbíró képességének fokozatos fejlesztése, mérése,az 

iskolai testnevelés részévé, kiemelkedő feladatává kell, hogy váljék. 

 

AZ ÁLTALÁNOS FIZIKAITEHERBÍRÓKÉPESSÉG MINŐSÍTÉSE 

0-20.5 pont igen gyenge 
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Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan elvégzése,legtöbb 

esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy rendszeresen fáradtnak,kimerültnek 

érzi magát. 

(A figyelem terjedelmének, tartósságának növeléséhez, közérzetének –átmeneti – javításához 

igen gyakran különféle élénkítőszerek, esetenként gyógyszerek fogyasztására van szükség. 

Hajlamos a gyakori megbetegedésre. 

Immunrendszerének a kisebb fertőzések, könnyebb megbetegedések leküzdése is igen 

gyakran komoly megterhelést jelent.) 

21-40.5 pont gyenge 

Az egésznapi tevékenységtől gyakran elfárad, a nap végén levertnek, 

kimerültnek,rosszkedvűnek érzi magát, egyik napról a másikra, nem tudja kipihenni 

fáradalmát. 

41-60.5 pont elfogadható 

A rendszeres, mindennapi tevékenységtől már ritkán fárad el, de tartós,váratlan többletmunka 

már erősen igénybe veszi. 

61-80.5 pont közepes 

Elérte azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy egészsége stabil maradjon, azaz tartósan 

kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. E szintmegtartásához is, heti 2-3 órás időtartamú, 

rendszeresen végzett testedzésszükséges. Az egészség megőrzése érdekében a továbbiakban, 

(a későbbi élete folyamán) is törekedni kell legalább e szint megtartására. 

81-100.5 pont jó 

Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyensportágban alacsonyabb szintű 

szakosztályban, ill. amatőr szinten rendszeresen edzenek, versenyeznek.(E szintet elérők, 

amennyiben élsportolókká szeretnének válni, minél előbb kezdjenek hozzá az alapvető 

kondicionális képességeik magasabb szintreemeléséhez, fejlesztéséhez.) 

101-120.5 pont kiváló 

E szintet elérők, már fizikailag jól terhelhetők, az általuk választott sportágban 

(élsportolóként) is kiváló eredményeket érnek el. 
Fontos, hogy a tesztek nem képezik a tanterv részét, ezért nem gyakoroltatjuk, ill. nem is osztályozzuk ezeket. 

 

2.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 
2.13.1 Az iskola egészségnevelési elvei 

A WHO szerint az egészség: a testi -  lelki és szociális jólét állapota és nem csupán a betegség 

hiánya. 
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„Egy hatékony iskolai egészségnevelési program az egyik legköltséghatékonyabb 

beruházás, amit egy nép ( állam ) csak megtehet annak érdekében, hogy párhuzamosan 

fejlessze az oktatást és az egészséget. „ ( WHO ) 

 

Napjainkban mind a családban, mind pedig az oktatási intézményekben nagyobb hangsúlyt 

kell fektetni az egészséges életmódra való nevelésre. Mindenki felelős saját egészségéért. 

Az egészség-megőrzési tevékenység fő célja, hogy képessé tegye az embereket arra, hogy 

egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek az 

egészségükkel, és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és 

lehetőségekkel.  

Arra kell törekednünk hogy a tanulók felismerhessék az egészség és az egyéni 

életminőség közötti kapcsolatokat, illetve megértsék a környezet egészségre gyakorolt 

hatását. 

 

 

Helyzetelemzés: 
Intézményeink tanulóinak 10 %-a jó anyagi körülmények között nevelkedik, 

átlagosnak tekinthető családban él tanulóink 25 %-a. Hátrányos helyzetű a tanulók 60 

%-a, veszélyeztetett 5 %-a. 

A kedvezőtlen szociális, gazdasági és erkölcsi hatások, az érték- és normaválság, az egyre 

több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt csökken a feszültségtűrő képesség és 

ez a gyerekek életét befolyásolják. Gyakran érzékelhető valamilyen családi helyzetromlásból 

kialakult neveltségi hátrány. Az előbbiek káros hatása az iskolában a tanulók teljesítmény, 

viselkedés és kapcsolatzavarainak formájában jelenik meg.  

 
Iskolánk a rendelkezésre álló eszközök és módszerek felhasználásával elősegíti a tanulók és a 

tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

Együttműködést alakítottunk ki a pedagógiai az egészségügyi, a gyermekvédelmi 

szakemberek, a szülők és a diákok között, annak érdekében, hogy az iskolában egészséges 

környezet legyen. 

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges étkezésnek, a testedzésnek, a szabadidő 

hasznos eltöltésének, teret adunk a lelki egészségfejlesztést és tanácsadást programoknak. 
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Olyan nevelési-oktatási gyakorlatot folytatunk, amely többféle lehetőséget teremt a siker 

eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. 

 

Tanulók: 

· Tanulóink egyre többet hiányoznak betegség miatt. 

· Keveset mozognak és tartózkodnak a friss levegőn, sokat ülnek a számítógép és a TV 

előtt. 

· A testnevelés óráról való felmentettek. 

· A diákok jelentős része rendszertelenül táplálkozik, és egészségtelen ételeket eszik. 

· Diákjaink közül sokan – saját elmondásuk szerint- egyáltalán nem, vagy pedig csak 

keveset reggeliznek 

· Tanulóink nagy része (zömében felső tagozatos) a büfében vásárol " hideg ebédet", 

ahelyett, hogy menzát vennék igénybe. 

· Van olyan diákunk, aki dohányzik. 

· A diákok egy része már fogyasztott alkoholt. 

· Egyre több gyereknél előforduló probléma a fáradtság, kialvatlanság, idegesség, 

agresszivitás. 

· Komoly gond, hogy a kortárscsoportokban felerősödtek a negatív hatások.  

· A felnőtt szerepek próbálgatása során jellemző a szülők negatív mintáinak követése és 

pl. a hibás stresszfeldolgozási módok.  

· Egyre fiatalabb korban jelenik meg az alkohol és a drogprobléma. Tolerancia hiánya 

figyelhető meg a sérült, fogyatékkal élőkkel szemben. 

 

Intézmény: 

· Az intézmény biztosítja a nevelő- és az oktatómunka egészséges és biztonságos 

feltételét, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését. 

· Az intézmény orvosi rendelőjében intézményorvos és védőnő végzi a 

szűrővizsgálatokat és oltásokat, valamint heti négy alkalommal ellátja a panasszal 

hozzájuk forduló tanulókat.  
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• A tanulók évi kétszeri ingyenes fogászati szűrést és a szükséges fogászati ellátást az 

intézmény fogorvosa látja el.  

• A tanulók a balesetvédelmi oktatásban a tanév első tanítási napján részesülnek, 

indokolt és rendkívüli esetben más alkalommal is. 

• Intézményünk 2001-től résztvevője az egészségfejlesztési, drogprevenciós országos 

programnak. 

• A prevenciós és egészségfejlesztő tevékenység támogatására kiírt pályázatok 

lehetőségeit rendszeresen figyelemmel kíséri és kihasználja.  

 

Humán erőforrás: 

 

A humánerőforrás jellemzői: (egészségneveléssel kapcsolatos alapvégzettségek, speciális 

végzettség, különleges módszer stb.) 

• Iskolaorvos  

• Iskolai védőnő  

• Biológia szakos tanár 

• Vöröskeresztes tanár 

• Ifjúságvédelmi felelős 

• Iskola pszichológus 

 

Környezeti és tárgyi feltételek 

A prevenciós tevékenységhez sok videofilmmel rendelkezik. 

A legfrissebb információkat kereső tanulók és tanárok számára Internet elérhetőség áll 

rendelkezésre a könyvtárban és a számítógépes teremben.  

Az intézménynek saját konyhája és ebédlője van. 

A prevenciót segítik a TÁMOP 3.1.4 keretén belül megvalósított „egészség” témahét, 

egészség nap. 

Célok, alapelvek megfogalmazása 

A környezet folyamatos fejlesztése annak érdekében, hogy az intézmény az élet, a tanulás és 

munka egészséges színtere legyen.  

 

Alapelvei 

• A tervszerűség, folyamatosság, szervezettség mindenkire terjedjen ki.  
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• A tevékenység a megelőzés céljait szolgálja. 

• Együttműködés alakuljon ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 

szakemberek, szülők, diákok között. 

• Legyen egységben a eredményes tanulmányi munka, valamint a tanulók, pedagógusok 

egészségének védelme. 

Fontos, hogy az egészségfejlesztés és korszerű egészségnevelés az egészségi állapot 

erősítésére és fejlesztésére irányuljon.  

Ennek érdekében 

• az egészséges táplálkozás,  

• aktív szabadidő eltöltés 

• a mindennapos testmozgás 

• a személyi higiénia 

• a lelki egyensúly megteremtése 

• témahét – Egészségnevelés területén 

• felkészítés a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítására 

• az egészségkárosító magatartásformák elkerülése 

• társas kommunikációs készségek fejlesztése 

 Az egészségnevelés célcsoportjai 

• Tantestület, egészségügyi szakemberek →felelősek  

• A tanulók →részesei  

• A szülők →érdekelt felek  

az egész iskolát átható szemléletmód kialakításában  

 

Feladatok 

• Az egészség értékeinek felismertetése a tanulókkal és a környezetükkel 

• Lehetőség biztosítása az egészséges életmód gyakorlására (közétkeztetés, 

stresszmentes környezet) 

• Az egészségkárosító rizikófaktorok csökkentése (dohányzás, alkohol és 

drogprevenciós programok)  

• A tanulók megismertetése a leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető 

tényezőivel, és ezek elkerülésének módjával.  

• Az optimális intellektuális és érzelmi fejlődés, a testi-lelki és szociális kibontakozás 

lehetővé tétele. 
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• A sérült és fogyatékos társak iránti elfogadó és segítőkész magatartás kialakítása, 

fejlesztése.  

 

Egészségfejlesztési programunk megvalósításában kulcsszerepe van a koordinátor tanárnak, a 

Diákönkormányzat vezetőinek és az iskolai védőnőnek.  

 

Feladata:egészségnevelési, prevenciós programok szervezése, koordinálása, intézmény 

képviselete, külső szervezetekkel való kapcsolattartás.  

Az intézmény cselekvési tervének kidolgozása a munkaközösség-vezetőkkel 

együttműködve egy-egy tanévre. 

Alkalmi munkacsoportok létrehozásának kezdeményezése egy-egy feladat elvégzésére. 

 

Az éves cselekvési terv tartalmazza 

• feladatokat, 

• feladatok megszervezését,  

• célcsoportokat, 

• időskálát, 

• értékelés módját, 

• felelősöket. 

A tantestület együttműködik az egészségügyi szakemberekkel és épít a szűrővizsgálatok 

eredményére, kapcsolatot tart az intézményi védőnő és a család között.  

 

Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok  
Az egészségfejlesztés főbb területei:  

• testmozgás 

• táplálkozás 

• lelki egészségvédelem 

Testmozgás 

A felmérések, különböző szűrővizsgálatok mutatják, hogy sok gyereknél diagnosztizálható 

valamilyen testtartási rendellenesség, gerincprobléma, statikai lábbetegség. Ezek az 

elváltozások rendszeres testmozgással, célirányos gimnasztikával megelőzhetők, 

javíthatók.  
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Kiemelt fontosságú, hogy a gyerekek életelemévé váljon a mozgás, mert ez az egészséges 

fejlődésük elengedhetetlen feltétele. ezért  a nevelőtestület programot fogadott el, ami a 

mindennapos intézményi testedzést biztosítja.  

A mozgás népszerűsítését szolgálja az „egészség” témahét keretében szervezett 

labdajátékos versenyek és váltóversenyek is. 

 

A mindennapos intézményi testedzés kivitelezése 

A „mai” gyerekeket a sport, a mozgás igénye felé kell fordítani, mert a mozgásra fordított-

fordítható idejük igen korlátozott. Nem szabad megfeledkeznünk a sport közösségfejlesztő 

hatásáról sem. Feladatunk, hogy egyre több gyermeket vonjunk be az iskola sportéletébe. A 

mindennapos testnevelést felmenő rendszerben a törvény által előírt formában kívánjuk 

megvalósítani, (2.5 pontban leírtak alapján) 2012. szeptember 01-től. 

Iskolánk tanulóinak biztosítjuk a lehetőséget, hogy a hét minden napján részt 

vehessenek testedzésen. 

A program a hét mindennapján tervez mozgást a következő területeken:  

• tanóra 

• iskolaotthon 

• napközi otthon 

• sportfoglalkozás 

• tömegsport 

• tánc 

• játék 

• mazsorett 

Tanítási órák 

Az egyes évfolyamon megtartott testnevelési foglalkozások számát, a Pedagógiai Program 

Helyi tantervének órahálója tartalmazza. 

Az 1. évfolyamtól kezdődően kiemelt terület a testnevelés tehetséggondozás –(labdarúgás, 

kézilabda, atlétika) 

Úszás 

Testnevelés óra keretében 1. évfolyam részére kötelező úszástanítás, /Órarendbe tervezve/ 

2. évfolyamtól tömegsport keretében (igény szerint) úszás lehetőségének biztosítása.  

Tömegsport foglalkozás 

Az alsó és felső tagozaton minimum heti 2 óra biztosított. 
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Házi versenyek szervezése, lebonyolítása  

• labdarúgás 

• kosárlabda 

• kézilabda 

• atlétika sportágakban. 

 

Iskolaotthonos, napközis foglalkozás, tanulószoba 

A csoportok foglalkozásain mindennap minimum 40 perc játékos egészségfejlesztő 

testmozgásra van lehetőség, lehetőleg a szabad levegőn. Ehhez a testnevelés 

munkaközösség ad segítséget.  

 

Gyógytestnevelés foglalkozás 

 Pedagógiai szakszolgálat gyógytestnevelője- orvosi szakvélemény alapján 

 Fejlesztő csoport - mozgáskoordinációs zavarok 

Diák-sportegyesületi csapatok 

• atlétika 

• kézilabda 

• röplabda 

• labdarúgás 

• játékos sport heti 2-4 órában. 

 

Iskolán kívüli szervezetben 

• labdarúgás 

• kézilabda 

• küzdősportágak 

• sakk 

• asztalitenisz 

 

Az egészségfejlesztő testmozgás hatékony megvalósulása érdekében fontos, hogy: 

• minden tanuló vegyen részt a testmozgás-programban,  

• minden testmozgási alkalommal történjen meg a keringési- és a légző  

rendszer megfelelő terhelése, 

• minden testnevelési órán legyen gimnasztika, benne a helyes testtartás 
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 kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légző torna,  

• tartsuk be a gerinc- és ízületvédelem szabályait, figyelve a fittség mérések és az 

izomerősítések testhelyzeteire,  

• minden testmozgási alkalom jelentsen örömöt és sikerélményt még az eltérő  

 adottságú tanulóknak is, 

• a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek a t testmozgás 

programban, 

• a testmozgás program tanítson életmód-sportokat, életminőség-sportokat is, 

• a program játékot és táncot is tartalmazzon.  

 

Táplálkozás  

A gyerekek étkeztetése, különös gondot igényel. 

Cél 

Gyerekek táplálkozásbiztonságának megteremtése. Minden gyermek számára elérhető és 

megfelelő minőségű és elegendő mennyiségű táplálék biztosítása. Az egészséges 

táplálkozás irányelveinek érvényesítése, a hagyományos étkezési szokások 

egészségkárosító hatásainak kivédése.  

Az egészséges táplálkozás megvalósulásának érdekében fontos, hogy: 

• a gyerekek nagy része, de leginkább a veszélyeztetettek az intézményi  

 étkeztetésben vegyenek részt,  

• az étlap életkornak megfelelő, szakmailag összeállított legyen, 

• az étel ízletes, esztétikus formában kerüljön tálalásra, 

• a témában a megfelelő ismereteket szerezzenek a tanulók, 

• szakemberek az osztályfőnöki órák keretein belül is tartsanak felvilágosító  

 órákat, 

• külön programok keretein belül is legyen mód arra, hogy a gyerekek és a 

 szülők foglalkozzanak az egészséges táplálkozással, erre példa többek között az 

„egészség” témahét keretén belül megrendezésre kerülő „vitamin délután”, 

• az iskolai BÜFÉ csak olyan ennivalókat és innivalókat árulhat, melyek az egészséges 

táplálkozást segítik elő 

Lelki egészség védelme – személyiségfejlődés  

Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, 

hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való 
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tiszteletére is nevel. Fontos a tanulók felkészítése, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek 

képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt 

kialakítani, konfliktusokat megoldani.  

 

Cél 

Az egészségkárosító magatartásformák elkerülése. A dohányzás, az alkoholfogyasztás 

gyermekkori és ifjúsági kipróbálásának lényeges csökkentése és koreltolódása a 

felnőttkorhoz közeli életszakaszok felé. Az egészség rizikófaktorainak csökkentése 

érdekében dohányzás, alkohol és drog prevenciós programok beépítése a nevelőmunkába.  

Olyan pedagógiai eljárások alkalmazása, amelyek hatására a mellőzést, a kirekesztést, a 

sértő elzárkózást, a féktelen indulati megnyilvánulásokat felváltja a csoportban az 

elfogadás, a türelem, készség az együttműködésre, az egymás segítése, az őszinte 

hangnem, a kölcsönös megbecsülés.  

Helyes viselkedésformák kialakítása a másik nemmel kapcsolatban. 

 

Lelki egészség védelme – személyiségfejlődés érdekében fontos, hogy:  

• a kortárskapcsolatok szerveződése, a közösségben elfoglalt pozíció, a 

 barátkozás sikeres legyen.  

• a káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és  

 drogfogyasztás) kialakulásának megelőzése. Segíteni a krízishelyzetbe  

 jutottakat,  

• a családok bevonása a megfelelő esetekben. 

Egészségnevelési feladatok 
 

Tanórai foglalkozások  

Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. A helyi tanterv 

alapján kidolgozott tanmenetek tartalmazzák az egészségnevelési tananyagot.  

A következő témák jelenjenek meg a különböző tantárgyakban az életkori sajátosságokat 

figyelembe véve:  

• egészséges táplálkozás 

• a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás 

• a szexuális felvilágosítás – nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS  

 prevenció 
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• a serdülőkorral járó változásokkal, szexuális érdeklődés felerősödésével kapcsolatos 

felvilágosítás az osztályfőnöki órák valamint az egészségnevelési modul és egyéb 

program keretében 

• a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszer 

 használat) 

• a testi higiénia,  

• a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés) 

• a személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás) 

• a testedzés, a helyes testtartás  

Tanórán kívüli foglalkozások  

 

• Projektek, témahetek, 

• Osztálykirándulás 

• Táboroztatás 

• Gyermekhét programjai 

• Erdei iskolák 

• Egészségnap 

• Elsősegélynyújtó Nap 

 

Hétvégi intézményi programok 

Sportrendezvények, kirándulások, túrák 

 

Tájékoztató fórumok  

• Szülői értekezlet, fórum, tájékoztató  

Ez lehet osztályszintű vagy intézményszintű, ez utóbbi esetében színesíti a programot a 

külső előadó meghívása: pl. orvos, védőnő, rendőrségek bűnmegelőzési osztályának 

szakembere 

• Szakmai tanácskozások, tréningek: 

Elsősorban a tanárok felkészültségének fejlesztését szolgálja.  

 

Módszerek az egészségnevelés számára 

• interjúk, felmérések készítése az intézmény közvetlen partnerei és az egészség  

viszonyáról, 
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• serdülőkori önismereti csoport – foglalkozások, 

• kortárssegítők képzése, 

• problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel,  

• szituációs játékok,  

• részvétel a helyi egészségvédelmi programokon, 

• sport, kirándulás, egészségnap szervezése 

• az intézményi egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése 

• érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása) 

• szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése 

• az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenítése  

 

2.13.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet 

minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A 

fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok 

számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül 

hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív 

módszerek segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, 

döntéshozásra, konfliktus-kezelésre és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. 

Mindezek megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok 

hagyománnyá válását.  

A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk 

kialakítani.  

 

Alapelvek 
 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek fogalmát, 

tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk. Az intézményi 

nevelés és oktatás tartalma és módszerei az alábbi egyetemes célok elérését segítsék a hosszú 

távú fennmaradás és fenntarthatóság érdekében. 
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• Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek 

tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, 

annak környezetével, kultúrájával együtt 

• A FÖLD egészséges folyamatainak visszaállítása, harmóniára törekvés 

• A bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése 

• A fenntartható fejődés 

• A kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések 

• A helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései 

• Alapvető emberi szükségletek 

• Emberi jogok 

• Demokrácia 

• Elővigyázatosság 

• Biológiai és társadalmi sokféleség 

• Az ökológiai lábnyom 

• Az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és 

erkölcsi megalapozása 

• Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

• Rendszerszemléletre nevelés 

• Szerves kultúra fontossága a környezeti nevelésben 

• Fenntarthatóságra nevelés  

• A környezetetika hatékony fejlesztése 

• Érzelmi és értelmi környezeti nevelés 

• Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés 

• Tolerancia és segítő életmód 

• A környezettudatos magatartás és életvitel segítése 

• Az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése 

• Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 

• Az egészség és a környezet összefüggései 

• Helyzetfelismerés, ok – okozati összefüggések  

• Problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség 

• Globális összefüggések megértése 

• Fogyasztás helyébe életminőség  
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• Létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák  

 

Tartsuk szem előtt, hogy egy gyereket képezünk minden órán és foglalkozáson, vagyis fontos, 

hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki. 

Hosszú távú célok 
 

• Környezettudatos állampolgárrá nevelés. Ennek érdekében diákjainkban kialakítani: 

- a környezettudatos magatartást és életvitelt, 

- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt, 

- a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát, 

- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését, 

- a rendszerszemléletet, 

- és tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését, 

- az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket. 

• A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. Ilyenek 

például: 

- alternatív, problémamegoldó gondolkodás, 

- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód,  

- szintetizálás és analizálás, 

- problémaérzékenység, integrált megközelítés, 

- kreativitás, 

- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód, 

- vitakészség, kritikus véleményalkotás, 

- kommunikáció, média használat, 

- konfliktuskezelés és megoldás, 

- állampolgári részvétel és cselekvés, 

- értékelés és mérlegelés készsége. 

 

Az intézmény környezeti nevelési hitvallása 
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Kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és 

természetszeretetét formáljuk, megszilárdítsuk. A 70-es évek óta éppen ezért foglalkozunk 

tudatosan környezeti neveléssel.  

Munkánk az intézményi élet sok területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha 

minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne 

elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, benne az 

embert. Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése 

kiemelt feladatunk volt és maradt. A kémia, biológia, földrajz és fizika tantárgyak között már 

megvalósult az együttműködés. Egyre bővül azonban a kör. Sok kezdeményezés alakult ki a 

humán területeken is. 

Tanórán, laboratóriumban, természetvédelmi nyári táborban, a nomád táborokban és az erdei 

iskolákban megismertetjük gyerekeinkkel a természetet, gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex 

természetvizsgálatokat. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait 

keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos 

környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. 

 

Helyzetkép, helyzetelemzés 
A környezeti nevelés színterei iskolánkban 

Elméleti foglalkozásokon, iskolán belül és kívül 

• Tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk 

fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a 

diákoknak is köze van. Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az 

ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés 

hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Így 

az élményszerű tanításra lehetőség nyílik. Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly 

elméleti alapokat kapjanak, mert véleményünk szerint így lehet csak okosan, átgondoltan 

harcolni a környezet megóvásáért.  

• Versenyeken indulnak a gyerekek, ahol a környezet- és természetvédelem fontos téma, így 

elmélyíthetik elméleti tudásukat.  

• Idegen nyelveken fordítási versenyeket szervezünk, ahol gyakran szerepelnek 

természetvédelemmel foglalkozó cikkek.  

• Évente részt veszünk országos környezetvédelmi versenyben. 
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• Helyi tanterveink összeállításában is fontos helyet kaptak a környezeti nevelési 

vonatkozások. 

Gyakorlati foglalkozásokon, iskolán belül és kívül 
Megtanítjuk az egyszerű víz-, talaj- és levegővizsgálati módszereket. Külön kiemelten 

kezeljük ezek elemzését, a következtetések megfogalmazását, a tapasztalatok hatásainak 

értékelését. 

 

Különböző tevékenységekben veszünk részt: 

• Alapozunk az óvoda – Környezettudatos nevelésére 

• Kiállításokat rendezünk jeles alkalmakra: Föld Napján rajz és fotó-kiállítás, nyári 

táborokról bemutatkozó kiállítás, az erdei iskoláról tabló készül. 

• Tanulóink sok környezetvédelemmel foglalkozó tevékenységekben vállalnak komoly 

feladatokat. 

Hagyományok ápolása 

• Iskolanap szervezése az egész intézményi közösség számára 

• A város nevezetességeinek feltérképezése 

• Az intézmény hírességeinek élete - kutatás 

• Évfolyamonként erdei intézményi programok szervezése, megvalósítása 

• Természetvédelmi tábor megszervezése és lebonyolítása 

• Környezet-és természetvédelmi versenyeken való részvétel 

• Drog-prevenciós program folytatása 

• Osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában 

• Erdei iskola programja 

Szaktárgyi célok 

• A szaktárgyi órákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és 

környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei). 

• A hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szaktárgyi órákon (a 

környezetszennyezés hatása a természeti-, az épített környezetre, az emberre). 

• Interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, 

problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok). 

• Természetvédelmi versenyekre felkészítés. 

• Tanórán kívüli szakkörök szervezése. 

• Multimédiás módszerek alkalmazása szaktárgyi órákon. 
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• A számítógép felhasználása a tanórákon. 

 

A célok, feladatok és sikerkritériumok 

 

Rövidtávú célok Feladatok Sikerkritériumok 

A környezeti nevelés az 

oktatás és nevelés valamennyi 

területén jelenjen meg. 

A helyi tantervben műveltségi 

területenként és a 

tanmenetekben is konkrétan 

jelöljük meg a feladatokat és az 

alkalmazni kívánt módszereket. 

Az intézményi élet egészét 

átfogó környezeti nevelés 

valósul meg. 

Erősítsük a tantárgyközi 

kapcsolatokat, hogy a tanulók 

egységben lássák az egy 

témához tartozó ismereteket. 

Projektek kidolgozása.  

Egy pohár víz. 

Föld projekt stb. 

A széttagolt ismeretek rendszer-

szemlélettel összekapcsolódnak, 

és a gyerekek örömmel 

készülnek a következő 

projektre. 

A pedagógusok, a felnőtt 

dolgozók és a szülők 

személyes példájukkal 

legyenek a környezettudatos 

életvitel hiteles terjesztői. 

Képzések, továbbképzések, 

szülői értekezletek tartása az 

adott témában. 

A felnőttek rendelkeznek 

mindazon ismeretekkel, 

szakmai hozzáértéssel és 

személyiségvonásokkal, 

amelyek a környezettudatosság 

alakítása során mintaként 

szolgálnak. 

Az intézmény tisztaságának 

javítása, a szemét 

mennyiségének csökkentése. 

Szelektív hulladékgyűjtés, 

egyelőre csak a papír 

folyamatos gyűjtése, 

tárolásának és elszállításának 

megszervezése. A helyes 

vásárlói szokások kialakítása. 

Javul az intézmény tisztasága. 

A tanulók és az intézmény 

dolgozói szelektíven kezelik a 

papírhulladékot. Csökken az 

elszállított szemét mennyisége. 

Kevesebb a csomagolási 

hulladék a szemetesekben. 

Takarékoskodás a vízzel és a 

villannyal. 

Rendszeres, majd alkalmankénti 

ellenőrzések. Mérések, 

számítások, következtetések – 

és ezek közlése az 

intézményújság ill. az 

intézményrádió „zöld” 

rovatában. 

Nem lesznek nyitva felejtett 

vagy csöpögő csapok, égve 

felejtett villanyok. 

Észrevehetően csökken az 

intézmény víz- és 

villanyszámlája. 
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A tanulók ismerjék meg 

szűkebb környezetüket, lássák 

az értékeket, problémákat, 

ápolják a hagyományokat. 

Részvétel pályázatokon; a 

természetben, környezetben 

végzett szemlélődés, 

vizsgálódás, kutatómunka; 

kiállítások, vetélkedők, 

előadások szervezése. 

Ha ismeri környezetét, jobban 

szereti, kötődik hozzá és 

megóvja. 

Legyenek a tanulók 

környezetük, szülőföldjük 

védelmezői. 

Faültetés, téli madáretetés. Változik az osztály 

közvéleménye, morálja. 

Kötődik környezete egy 

darabkájához, és ezen keresztül 

átérzi környezetünk 

megóvásának fontosságát. 

Fejlesszük a tanulók 

problémamegoldó 

gondolkodásmódját, az önálló 

ismeretszerzés képességét – 

megalapozva az élethosszig 

való tanulást. 

 Szakkönyvek, folyóiratok, 

videó-anyag és CD-k 

beszerzése. Internet hozzáférés 

biztosítása.  

Egyre több gyerek kér feladatot, 

tart kiselőadást, nyüzsög a 

könyvtárban, ír cikkeket, tudja 

használni a szakirodalmat.  

 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 
Hagyományos tanórai foglalkozások 

Az egyes tantárgyak környezeti nevelési lehetőségei: Projektek, témahetek 

Testnevelés 

A tanulók: 

• fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják, 

egészséges testi fejlődésüket! 

• legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű 

tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia 

fejlesztésében! 

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

környezetszennyezés az egészségre veszélyes! 

• igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek az 

eszközök, és a tornaszerek! 

• sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat!  

• A tanulókban tudatosítsa az egészség és a környezet komplexitását. 
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Magyar nyelv és irodalom 

Általános iskola– alsó (6-10 év) 

 

A tanulók: 

• ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató irodalmi 

alkotásokat! (meséket, mondákat, népdalokat és verseket! 

• érzékeljék az anyanyelv gazdagságát, szépségét a szóbeli és írásbeli kommunikáció során! 

Általános iskola– felső tagozat 

A tanulók: 

• ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv 

egymásra hatását! 

• törekedjenek az anyanyelv védelmére! 

 

A tanulókban: 

• alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés! 

• növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- és 

természetvédelemi témájú könyvek feldolgozásával! 

• fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével! 

Idegen nyelv 

Tanóra + szakköri keret 

 

A tanulók: 

• váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozásának 

segítségével! 

• legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv segítségével 

más országok hasonló problémáit! 

• tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen országok 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit!  

• legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, projekt-

munkában választ keresni! 

• állampolgári felelősségtudata fejlődjön 

 

A tanulókban: 
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• alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben! 

• fejlődjön az idegen nyelvi kommunikációképessége és fedezzék fel ennek lehetőségeit! 

Matematika 

Tanóra + szakköri órák (Tehetséggondozó program) 

 

A tanulók: 

• váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket 

matematikai módszerekkel demonstrálják! 

• legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére 

statisztikai módszerek alkalmazásával! 

• tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni!  

• logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön! 

• tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait! 

• váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és 

feldolgozására! 

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

tudjanak megfelelő következtetéseket levonni! 

• Legyenek képesek reális becslésekre! 

• Tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni! 

 

A tanulókban: 

• alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás!   

• alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket!  

Fizika 

 

A tanulók: 

• váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára! 

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

egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit! 

• ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat, 

valamint az élő, és élettelen közötti kölcsönhatásokat! 

• tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit,  
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• mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak 

felhasználni!  

Földrajz 

A tanulók: 

• szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen 

környezetükről! 

• érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és társadalmi 

folyamatok hatásainak eredményeit! 

• ismerjék meg a világ globális problémáit! 

• ismerjék meg és őrizzék a természeti táj szépségeit! 

Biológia 

A tanulók: 

• ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési 

lehetőségeit! 

• ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet! 

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

között az ok-okozati összefüggéseket! 

• ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat! 

• legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére! 

• sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat! 

• A tanulókban alakuljon ki ökológiai szemléletmód! 

Kémia 

A tanulók: 

• rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel! 

• törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására! 

• legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értelmezésére! 

• értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint 

becsüljék meg ezek gazdasági hatásait! 

Ének-zene 

A tanulók: 

• ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát! 

• ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait! 

• fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban! 
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• vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét! 

• tudják, hogy az élő és az élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban 

egyaránt akusztikus élményt jelentenek! 

• fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni!   

Rajz és vizuális kultúra 

Tanóra + szakkör 

A tanulók: 

• ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát! 

• ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit! 

• ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére. Tudjanak 

példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira! 

• ismerjék a természetes alapanyagok használatát! 

• tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre! 

• kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket! 

Tánc és dráma 

Tanóra + szakkör 

A tanulók: 

• tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel! 

• legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok 

segítségével (árvíz, erdőtűz, stb.!) 

• sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezetnevelési lehetőségeket! 

Osztályfőnöki teendők: 

 

A fiatalok osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő a 

különböző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az átalakuló 

intézményrendszerben az osztályfőnöki feladatok bővülnek, e tennivalók körül is egyre több a 

bizonytalanság. Az osztályfőnök személyisége, és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a 

gyerekekben kialakuló, formálódó valóságképet. Munkálkodása nyomán válnak konkrét 

közösségi tevékenységgé a szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző intézményi 

programkínálatok. A tanulók számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is 

befolyásolhatja igényessége, értékrendje. A környezeti nevelés szempontjából nem 

meghatározó az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása. Az általános tájékozottsága, 

problémafelismerő és - feldolgozó képessége segítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a 
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környezethez való viszony alakítására, egyben pedagógiai céljaira használni, alkalmazni 

tudja. 

A környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes gondos alakítására való 

nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, életmódminták elemzése, a megoldások 

keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek során a közösségépítésre, a 

személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére. 

Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kereteket 

megbontó tevékenységeit, például a fogyasztói társadalom problémáinak felismerését és 

megoldását segíti az iskolában. Ilyenek a táplálkozási szokások, az intézményi büfé kínálata, a 

szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és energiatakarékosság az iskolában. A 

közös tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző akciókban való közös részvétel is 

kiegészítheti és összefűzheti az egyes szaktárgyakat. 

Az osztályfőnöki órák témájának kínálata akkor hatékony, ha az legalább egy, de inkább négy 

évre tervezett sokszínű szocializációs program. Tervezése az osztályban tanító valamennyi 

pedagógus együttgondolkozását kívánja meg. 

 

Módszerek 
 

A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra van 

szükség. Olyan módszereket (téma hetek, projektek) kell választanunk, amelyek segítségével 

a környezeti nevelési céljainkat képesek leszünk megvalósítani.  

Néhány munkánk során alkalmazott módszer-csoport:  

 

Játékok 

• Szituációs  

• Memóriafejlesztő 

• Kombinációs  

• Érzékelést fejlesztő  

• Ráhangolást segítő 

• Bizalomerősítő 

• Kapcsolatteremtést segítő 

• Drámapedagógia 
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Riport módszer 

• Kérdőíves felmérés 

• Direkt riportok 

• Fotóriport 

 

Projekt módszer 

• Analízis – akció projektek 

 

Aktív, kreatív munka 

• Természetvédelmi és fenntartási munkák 

• Madárvédelmi feladatok  

• Szelektív hulladékgyűjtés 

• Rend- és tisztasági verseny 

 

Közösségépítés 

• Csoportszervezés a környezeti nevelés érdekében 

 

Művészi kifejezés 

• Vizuális művészet a környezeti nevelésben 

• Irodalmi alkotások  

• Zeneművészet 

• Táncművészet 

• Népművészet 

• Esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése 

• A tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén 

 

A speciális nevelést igénylő gyerekek esetében alkalmazható módszerek: 
Az 1-4. évfolyamot felölelő szakaszban nagyobb hangsúlyt szükséges fordítani a tanuláshoz 

nélkülözhetetlen funkciók fejlesztésére. Differenciált eljárásokkal, tartalmakkal és 

oktatásszervezési megoldásokkal, terápiákkal kell alkalmazkodni a tanulók között meglévő 

nagyobb eltérésekhez. A képességfejlesztésben hangsúlyosan jelen kell lennie a közvetlen 

érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott 

tevékenységnek.  
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A nevelés, oktatás második szakaszában, 5-8. évfolyamban, a megismerési módszerek további 

fejlesztése, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetek, ismeretek, elsajátított 

tanulási szokások fejlesztése a cél. Előtérbe kerül a verbális szint, de differenciált módon jelen 

van a manipulációs, és a képi szint is. Új elemként jelentkezik a belépő tevékenységformák 

megfogalmazása valamennyi tantárgyban. Ezek jelzések arra vonatkozólag, hogy milyen 

tanulási szituációkat kell létrehozni a kívánt fejlődés eléréséhez, a különböző 

képességcsoportok kialakításához, korrigálásához. 

 

Iskolán belüli együttműködés 
Tanárok: Az intézmény minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, 

munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az intézményi környezeti 

nevelés – oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell alakítanunk, illetve 

tovább kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. Az együttműködés irányítója: 

a természettudományi munkaközösség (II.) vezetője.  

 

Diákok: Az intézmény minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és 

figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az intézményi 

diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt 

különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló diákcsoportnak. 

 

Tanárok és diákok: A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal 

való közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. 

Iskolánkban nagy szerepe van a környezettudatos szemlélet kialakításában az erdei 

iskoláknak, a témanapoknak, a hulladékgyűjtési akcióknak, valamint a nyári táboroknak. A 

diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát intézményi környezet 

létrehozásában és megőrzésében is.  

 

Iskolapszichológus: Az iskolapszichológus felméréseivel, és azok elemzésével segíti 

környezeti nevelési munkánkat. A továbbiakban rendszeressé kívánjuk tenni ezeket a 

vizsgálatokat, hogy munkánk hatékonyságáról is tájékoztatást kapjunk. 
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Tanárok és szülők: Az intézményi környezeti nevelésünk területén is nélkülözhetetlen a 

szülői ház és az intézmény harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék 

gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Ez 

egyrészt megvalósul azon keresztül, hogy az iskolánkban elsajátított viselkedési formákat, 

ismereteket otthon is alkalmazzák a tanulók, másrészt az egyes környezeti nevelési 

programjaink anyagi fedezetét – a lehetőségeiket figyelembe véve – biztosítják a családok.  

 

Alkalmazottak: Az intézmény adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív 

részesei környezeti nevelési programunknak. Az intézményi adminisztráció területén fontos 

feladatunk, hogy csökkentsük a felesleges papírfelhasználást (pl.: féloldalas papírok 

használata, kicsinyített és kétoldalas fénymásolás, digitális információáramlás), folyamatosan 

gyűjtsük a hulladék papírt és a kifogyott nyomtató patront.  

Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az intézmény épületének takarítása során 

környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használunk. Ezek felkutatása és 

beszerzése az intézmény gazdasági vezetőjének feladata. Az intézményi szelektív 

hulladékgyűjtés továbbfejlesztéséhez a takarítók aktív, környezettudatos munkájára is 

szükségünk van. 

 

Iskolai büfé: Diákjaink délelőtti étkezésének egyik meghatározó tényezője az intézményi 

büfé kínálata. Fontos, hogy továbbra is megőrizzük ezt a helyzetet, hogy a büfé nem egy 

nagyvállalat része, hanem az iskolánkra szabottan működő önálló egység. Kívánatos, hogy 

bővüljön az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen tejtermék és gyümölcs kínálat. 

Időszerűvé vált annak felmérése újra, hogy az egészséges táplálkozás érdekében mi legyen a 

büfé kínálata. A tanulók és a tanárok körében ezt az intézményi diákönkormányzat, a szülök 

között az intézmény szülői munkaközössége végzi el. Az eredmény ismeretében az 

intézményvezetés megbeszélést folytat a büfé működtetőjével. 

 

Iskolán kívüli együttműködés 
Fenntartó: Mivel a fenntartó meghatározza az általa működtetett intézmények profilját és 

költségvetését, ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés – az intézmény egész 

életén belül – a környezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az 

intézmény igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető 
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legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje. Célunk, hogy a fenntartó a kötelező 

támogatáson túl is finanszírozza az intézményi környezeti nevelési programokat. 

 

Környezeti nevelés: Iskolánk számára kiemelkedően fontosak a múzeumok, a vadas-parkok, 

(Nyíregyháza) a természetvédelmi oktatóközpont és a nemzeti parkok meglátogatása 

(Bátorliget ökocentrum). 

Az erőforrások áttekintéséhez használható táblázat 
Humán erőforrások Feladat, szerepkör Erősségek 

Intézményvezetőség Támogatja a környezeti nevelési 

programokat. A minőségi munka 

részeként értékeli az ilyen 

tevékenységet. Anyagi forrásokat 

teremt. Ösztönző rendszert dolgoz ki. 

Aktívan részt vesz az egyes 

programokban. 

Hiteles személyiségek a pedagógusok 

és a diákság számára. Hasznosítható 

kapcsolatrendszer. 

Tanárok Kidolgozzák és a tantárgyakba beépítve 

tanítják az egyes környezeti tartalmakat. 

Valamennyi szakos belátja, hogy 

minden tanár feladata a környezeti 

nevelés. 

Környezeti nevelési 

munkacsoport 

(munkaközösség)  

Természettudományi 

munkaközösség 

Elkészíti a pedagógiai programnak 

megfelelően az éves tervet, segíti és 

koordinálja annak megvalósítását. 

Dokumentációs és értékelő munkát 

végez, pályázatokat ír, kapcsolatot 

teremt a külső támogatókkal. 

Lehetőséget ad a különböző 

szakmacsoportok programjainak 

összehangolására (témahét, versenyek, 

akciók, kiállítások, jeles napok 

eseményei stb.) 

Osztályfőnöki közösség Évfolyamokra lebontva foglalkozik az 

egészségneveléshez kötődő környezeti 

nevelési tartalmak feldolgozásával. 

Lehetőség van az aktualitások 

azonnali „kibeszélésére” 

osztályközösségi szinten. 

Diákönkormányzatot 

segítő és a mentálhigiénés 

tanár 

Tagjai a környezeti nevelési 

munkacsoportnak. Lehetőségük van a 

környezeti nevelés egészségnevelési 

területeinek erősítésére.  

Napi kapcsolat a diákokkal, az egyedi 

problémák azonnali kezelése. 

Iskolaorvos 

Iskolai Védőnő 

Előadások tartása az egészséges 

életmódról, a környezeti ártalmakról. 

Segíti a tanárok munkáját 

terepgyakorlatokon, erdei iskolában. 

Szakmai kompetencia, személyes 

ráhatás. 

Adminisztratív dolgozók Támogatják a tanári munkát az egyes 

programok hátterének biztosításával. 

Részt vállalnak a szelektív 

hulladékgyűjtésben, takarékosságban. 

Technikai dolgozók A programok tárgyi feltételeinek Zöldítési program, szelektív 
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biztosítása, ökológia terem, laborok, 

vizesblokkok, világítási hálózat 

karbantartása, hőszigetelés, stb. 

hulladékgyűjtés, komposztálás. 

Diákok A tervezett éves programban 

sokoldalúan vesznek részt (hallgatóság, 

tevékeny szerepvállalás, önálló 

kutatások és kezdeményezések. 

Valamennyi diák érintett, nagy a 

jelentősége a helyi értékek 

felkutatásának. Partnerség a felnőtt 

résztvevőkkel. A fő hangsúly a 

szemléletformáláson van. 

Szülők Előadások tartása, szemléltetőeszközök 

gazdagítása, anyagi támogatás, külső 

erőforrások felkutatása. 

Tevékeny részvétel a programokban, 

az ő szemléletük is formálódik, a 

környezeti nevelés túlmutat az 

intézmény falain. 

 

2.14  A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának 

értékelési elvei 
2.14.1 A magatartás értékelésének elvei 

A tanulók magatartását és szorgalmát félévkor és a tanév végén osztályzattal, illetve 

szövegesen minősítjük.  

A magatartás minősítése:  példás, (5) jó, (4) változó, (3) rossz,   (2)  

A szorgalom minősítése: példás, (5) jó, (4) változó, (3) hanyag, (2) 

Az év végi minősítés az egész tanévre szól.  

A minősítés megállapításának lépései:  

1. Az osztályfőnök havonta érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát, 

melynek során figyelembe veszi az osztálytársak véleményét is.  

2. Az osztályfőnök összegzi a fenti értékeléseket, és javaslatot tesz az osztályozó 

konferencián a minősítések megállapítására.  

3. Véleménykülönbségek esetén a konferencia szavazással dönt. Szavazati joggal az 

osztályban tanító minden pedagógus és az intézmény vezetője (vagy az őt képviselő 

személy) rendelkezik.  

Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök szavazatát kétszeresen vesszük figyelembe.  

 

A magatartás értékelésének szempontjai 

Magatartás Példás Jó Változó Rossz 
Hatása a közösségre, 

társas emberi 

Segítőkész, 

jóindulatú, 

A rábízott feladatokat 

kifogástalanul látja el, ó 

Ha gyakran hiányos a 

felszerelése. A 

Ha 

fegyelmezetlenségével 
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kapcsolatai részt vállal a közösség 

feladataiból. Ha 

munkájával, jó 

kezdeményezéseivel 

tesz valamit a 

közösségért. 

Magatartásával, kulturált 

viselkedésével példát 

mutat. Durva szavakat 

nem használ. 

Felszerelését mindig 

elhozza az iskolába. A 

házirend előírásait 

betartja. Óvja és védi az 

iskola felszerelését, 

környezetét. Nincs 

írásbeli figyelmeztetése, 

intője vagy megrovása. 

maga azonban felkérés 

nélkül nem vállalt 

feladatot. Iskolai 

viselkedése általában 

kifogástalan, a 

házirendben leírt 

előírásokat betartja, 

felszerelését mindig 

elhozza. Nincs írásbeli 

intője vagy megrovása.  

házirendben leírtakat 

nem mindig veszi 

tudomásul. 

Magatartásával  

néhazavarja a 

tantárgyi órákat, ezért 

szaktanári, illetve 

osztályfőnöki 

figyelmeztetést kapott. 

Előfordult, hogy 

társaival vagy a 

felnőttekkel szemben 

durva, udvariatlan.  

rossz példát mutat 

társainak. Többször 

kapott osztályfőnöki 

intőt, illetve igazgatói 

megrovása van. 

Felszerelését 

rendszeresen otthon 

felejti. A házirend 

szabályait 

rendszeresen megsérti. 

Társaival és tanáraival 

szemben durván 

viselkedik.  

 

 

Viselkedés- 

kultúrája, 

hangneme 

 

 

Példaértékű, 

tisztelettudó, 

udvarias 

diáktársaival és az 

iskolában dolgozó 

felnőttekkel 

 

Kisebb viselkedési 

problémák előfordulnak  

 

Időnként 

megnyilvánulásaiban  

udvariatlan,  

bántó 

 

Durva,  

agresszív, 

közönséges, 

hirtelen,  

hangoskodó  

Fegyelmezettsége Nagyfokú,  

önfegyelemre 

épül 

 

Megfelelő 

 

Gyenge, 

ingadozó 

Súlyosan  

kifogásolható, 

másokat erősen 

zavaró 

Házirend betartása Betartja Néha megszegi Részben tartja be Sokat vét ellene 

Felelősségérzete Fejlett, tettekben 

megnyilvánuló 

Megfelelő, nem 

kezdeményez,de 

elfogadja a 

kezdeményezést 

Ingadozó Felelőtlen, 

megbízhatatlan 

 

2.14.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

A szorgalom értékelésének szempontjai 
Szorgalom Példás Jó Változó Hanyag 

Tanulmányi 

munkájának  

szintje 

képességeihez 

Ha a tanítási órákra 

való felkészülése 

képességeihez mérten 

kifogástalan, tanórákon 

Ha az iskolai munkáját 

teljesíti, vállalt feladatait 

elvégzi, felszerelését 

mindig elhozza az 

Ha iskolai munkájában 

csak időként tanúsít 

törekvést, kötelességét 

csak ismételt 

Ha képességeihez 

mérten keveset tesz 

tanulmányi fejlődése 

érdekében. 
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viszonyítva aktív. Felszerelését 

mindig elhozza az 

iskolába. Szívesen 

vállal és végez többlet 

feladatokat is. 

Munkavégzése pontos, 

megbízható. 

Versenyeken önként 

vesz részt. Taneszközei 

tiszták, rendesek. 

iskolába. Szívesen vállal 

és végez többlet 

feladatokat is. 

Munkavégzése pontos, 

megbízható. 

Versenyeken önként vesz 

részt. Taneszközei 

tiszták, rendesek.  

figyelmeztetést után 

teljesíti. Gyakran 

hiányos a felszerelése. 

A házi feladata 

gyakran hiányzik vagy 

hiányos.  

Kötelességét gyakran 

elmulasztja, 

munkájában 

megbízhatatlan. 

Munkavégzése Kitartó, 

pontos,megbízható,önál

ló 

Rendszeres,folyamatosan 

készül 

Rendszertelen,pontatla

n,segítségre szorul 

Megbízhatatlan,nem 

végzi ela feladatait 

Kötelességtudata Fejlett,rendszeresen 

készül az órákra 

Ösztönzésredolgozik  Feladatait csak 

többszörifelszólításra,r

endszertelenül végzi el.  

Gyakran mulasztja 

elkötelességeit 

Érdeklődése Tanítási órán és azon 

kívül isvállal 

feladatokat, 

projekteken, 

témaheteken,versenyek

en, pályázatokon vesz 

részt 

A követelményeknek 

eleget tesz, de 

érdeklődése megmarad 

az intézményi tananyag 

keretein belül 

Hullámzó, 

esetleges, ritkán vállal 

feladatokat 

Érdektelenség,teljes 

közömbösség jellemzi  

Megjegyzés: A szorgalom minősítésekor figyelembe kell venni:  

• a tanulók élethelyzetét, életkörülményeit, 

• a képességek szintjét, 

• egy vagy több tantárgyi bukás esetén a szorgalom minősítése hanyag. 
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2.14.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

A tanulók jutalmazásának elvei 

Az intézmény pedagógiai munkájának egyik legfontosabb eszköze a gyermek, a tanuló 

jutalmazása. Lehetőleg minden olyan teljesítményt el kell ismerni, dicsérni és jutalmazni, 

amely az átlagos kötelességteljesítés szintjét meghaladja, ennek figyelemmel kísérése és 

alkalmazása minden pedagógus alapvető feladata. Fontos elem, hogy a jutalmazás dicséret 

megítélése nyilvános legyen, átlátható szabályok szerint történjen, s maga a jutalmazás is 

megkapja a jelentőségéhez mért nyilvánosságot.  

• Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

o példamutató magatartás tanúsít, 

o folyamatosan kiváló vagy jó tanulmányi eredményt ér el,  

o az osztály vagy az iskola érdekében közösségi munkát végez,  

o iskolai vagy iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, 

vetélkedőkön, bemutatókon, előadásokon vesz részt, 

o egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez – az 

iskola jutalomban részesíti. 

• Az iskolában – tanév közben elismerésként a következő jutalmazási formák 

adhatók:  

o szaktanári dicséret, 

o napközis nevelői dicséret, 

o osztályfőnöki dicséret, 

o nevelőtestületi dicséret, 

o intézményegység-vezetői dicséret (tagintézmény-vezetői), 

o igazgatói dicséret. 

A dicséretek lehetnek szóbeli és írásbeliek, dokumentálásuk a naplóba és az ellenőrzőben 

történik. 

• Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi, 

közösségi munkát végző tanulók tanév végén 

o kiváló tanulmányi munkáért, 

o szaktárgyi teljesítményért,  

o a versenyeken nyújtott kimagasló teljesítményéért, 

o példamutató magatartásért, 

o kiemelkedő szorgalmáért, 
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o a közösségben végzett munkájáért - dicséretben 

részesíthetők.(igazgatói, tantestületi) 

o Minden tanév végén az iskola legeredményesebb tanulójának - 

tanulmányi ill. sport területen -"Az év tanulója”, "Az év sportolója” 

címet adományozza.  

A dicséretről szóló oklevelet, könyv vagy egyéb jutalmat – iskolai vagy osztályközösség 

előtt adjuk át a tanulónak. 

A tantárgyi dicséretet és a nevelőtestületi dicséretet a bizonyítványban (törzskönyvben + 

osztálynaplóban) is jelezzük. Tantárgyi dicséret – szöveges minősítése: kitűnő. 

Három vagy annál több tantárgyból kapott  szaktárgyi dicséret alapján a tanuló: 

nevelőtestületi dicséretben részesül. "Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, tantestületi 

dicséretben részesült." 

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

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. (Pl. jutalomkirándulás, 

színházlátogatás, sportszer, játék, könyv, egyéb tárgyak). 

Azokon az évfolyamokon, amelyeken egyelőre nincs kötelezően választandó erkölcstan- vagy 

hitoktatás, a korábbiakban kialakult módon és feltételekkel biztosítjuk a hitoktatás 

lehetőségét. 

 

A jutalmak odaítéléséről – a pedagógusok javaslata mellett, figyelembe vehető az 

osztályközösség ill. a Diákönkormányzat javaslata is.  

 

A tanulók fegyelmezésének elvei 

Alkalmazásuknál érvényesítjük a fokozatosság elvét, és alaposan mérlegelünk. Csak akkor 

van értelme, ha az elkövetett hibák, vagy hiányosságok megszüntetéséhez vezet, ha formálja 

az egyént és a szervezetet.  

• Ha a tanuló a Házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi 

büntetésben részesíthető.   

• Elmarasztalás jár a Házirend megszegésén túl a szüneti, iskolán kívüli 

fegyelemsértésért, a társadalmi tulajdon elleni vétségért, a vállalt feladat 

hanyag végzéséért.  

• A fegyelmező intézkedések mértékét az osztályfőnök, a nevelőtestület vagy az 

iskola vezetője határozza meg.  
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• A fegyelmező intézkedés alkalmazásánál érvényestjük a fokozatosság és 

mérlegelés elvét, mely arányban van az elkövetett hibával, amelytől azonban 

indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

• A fegyelmező intézkedés az osztálynaplóba és az ellenőrzőbe is beírásra kerül.  

Fegyelmező intézkedések 

o Szóbeli figyelmeztetés 

- Négyszemközt vagy osztály – esetleg iskolai közösség előtt. 

o Írásbeli figyelmeztetés 

o Írásbeli intés 

o Megbízatás, más juttatás visszavonása 

o Írásbeli megrovás 

Az Írásbeli figyelmeztetés, Írásbeli intés, Írásbeli megrovás lehet: 

- szaktanári, tanítói 

- napközis (tanszobás) nevelői, 

- osztályfőnöki, 

- intézményegység-vezetői, 

- igazgatói 

- tantestületi 

• A fokozatosság elvének alkalmazásával – első alkalommal – szóbeli 

figyelmeztetés, további rendetlen magatartás után – írásbeli figyelmeztetés, majd 

ezt követően írásbeli intés, majd írásbeli megrovás adható. 

• A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

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

kell részesíteni.  

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

o az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába 

hozatala, fogyasztása; 

o  a szándékos károkozás; 

o  az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

o  ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv 

alapján bűncselekménynek minősülnek. 
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• Ha a tanuló a kötelességeit súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről 

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

tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben 

részesíthető, mely lehet 

o szigorú tantestületi megrovás, 

o más osztályba, más iskolába való áthelyezés kezdeményezése. 

 Fegyelmi eljárás szabályait a törvény előírásainak megfelelően kell betartani.  

• A tanuló büntetését, fegyelmi büntetését írásba kell foglalni, azt a szülő 

tudomására kell hozni. (Ellenőrző, Osztálynapló) Az intézkedést a szülővel alá 

kell íratni.  

• A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője – 

kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe 

vételével az intézmény vezetője határozza meg.  
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2.15 A nevelési és oktatási célok megvalósítását segítő tanítási órán kívüli 

tevékenységek 
 

Iskolánkban a nevelési - oktatási célok megvalósítására az alábbi tanítási órákon kívüli 

tanulásszervezési eljárásokat alkalmazzuk: 

• Hagyományőrző tevékenységek 

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor: 

o Tanévnyitó 

o Zenei világnap 

o 1849. október 6. 

o 1956. október 23. 

o Elsős avató 

o Mikulás-nap, Krampuszvetélkedő 

o Karácsony 

o Farsang 

o 1848. március 15. 

o Anyák napja 

o Ballagás 

o Tanévzáró 

o Jótékonysági est szervezése 

 

• Diákönkormányzati tevékenységek 

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

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat munkája a 2-8 osztályokban választott küldöttekből álló diák 

önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola által 

megbízott nevelők segítik. 

 

• Diákétkeztetés 

Tanulók számára – igény esetén – háromszori étkezést biztosít az intézmény.  Az étkezési, 

térítési díjakat a működtető szervezet gazdasági részlegén készpénzben kell befizetni. Az 

étkeztetés alkalmával lehetőség nyílik helyes, étkezési szokások, a helyes napirend szerinti 

életvitel kialakítására. 
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• Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, Szakkörök 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetségek gondozását, a gyengék 

felzárkóztatását az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és 

felzárkóztató foglalkozások segítik. 

A 7.-8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvételi sikeressége érdekében felvételi 

előkészítő foglalkozásokat szervezünk. 7. évfolyam második félév és 8. évfolyam első 

félévében matematikából és magyarból. A foglalkozásokon való részvétel önkéntes.  

Az érdeklődéstől függően minden évfolyamon szervezünk szakköröket, melyek 

tantárgyakhoz, művészeti ágakhoz kapcsolódnak, melynek célja a tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, képességfejlesztés.  

Az ezekhez szükséges óraszámokat az iskolai órakeretből az iskolavezetés döntése alapján 

biztosítjuk. 

 

• Iskolai sportkörök 

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési 

órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a 

különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. A mindennapos 

testmozgás megvalósítását évfolyamonkénti tömegsport foglalkozások megvalósításával 

segítjük.  

Ennek keretében kerül sor a házi sport versenyek, iskolai bajnokságok megszervezésére. Az 

ehhez szükséges órakeretet az iskolavezetés döntése alapján az iskolai órakeretből biztosítjuk. 

 

• Diáksport egyesület 

Iskolánkban működik a "Bátor" diáksport egyesület, melybe a belépés önkéntes és tagdíj 

kötelezettséggel jár. A diáksport egyesület rendelkezik alapító okirattal, működési 

szabályzattal, a cégbíróságon bejegyzett. 

 

• Versenyek, vetélkedők 

A diákoknak ugyan úgy mint a felnőtteknek szükségük van a megmérettetésre. Tisztában kell 

lenniük "értékeikkel", képességeikkel. Ennek érdekében több területen szervezünk helyi, 

körzeti, megyei tanulmányi kulturális és sport versenyeket. 
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A versenyeken szerzett tapasztalatok, eredmények segítik a tanulók önértékelésének 

fejlődését, és további ösztönző erőt jelent a későbbi erőpróbákra való felkészülésben. 

Intézményünk által szervezett versenyek, vetélkedők saját tanulóink részre: 

- "Kis matematikusok" vetélkedője 

- Műveltségi vetélkedő 

- A szeretet hangja - versmondó délután 

- Mesemondó verseny (az óvodásokkal) 

- Anyanyelvi vetélkedő 

- Természettudományi vetélkedő 

- Sportverseny az azonos évfolyamú osztályok között  

- stb. 

A versenyek időpontját, felelősét az adott év munkaterve tartalmazza. 

Ezen versenyek, költségeit (sokszorosítás, ellátás, jutalmazás) az intézmény biztosítja. 

Intézményünk által meghirdetett és szervezett körzeti és megyei versenyek, vetélkedők: 

- Báthori István Matematikaverseny 2-8. évf. 

- Kémia verseny 7-8. évf. 

- Biológia verseny  7-8. évf. 

- Idegen nyelvi verseny (angol, német) 5-8. évf. 

- Történelmi verseny 5-8. 

- Helyesírási verseny 2-4. évf. 

- "Nyelvészkedők" versenye (magyar nyelv és irodalom) 5-8. évf. 

- A különböző  sportágakhoz tartozó versenyek 

A fenti versenyek, vetélkedők szervezését, lebonyolítását, szakmai munkáját intézményünk 

pedagógusai végzik.  A verseny költségeinek kiadásai, (sokszorosítás, ellátás, emléklapok, 

oklevelek jutalmak) a résztvevők által befizetett nevezési díjból történik. 

 

Intézményünk tanulói az alábbi versenyeken vesznek részt: 

A legtehetségesebb tanulóink az iskolán kívüli versenyeken is öregbíthetik városunk, 

iskolánk hírnevét. A szakmai munkaközösségek közös döntése alapján minden tanévben 

meghatározásra kerülnek azok a körzeti, megyei, országos felfutású tanulmányi, művészeti 

és sportversenyek, melyre készítjük diákjainkat.  

Ezen versenyek költségeit -nevezési díj, utazási költség - az iskola biztosítja. 

Intézményünk által lebonyolított országos, megyei, regionális versenyek. 



150 
 

- Jedlik Ányos Országos Matematika Fizikaverseny regionális fordulója 

- Varga Tamás Országos matematikaverseny megyei és országos döntő 

- Diákolimpia körzeti megyei elődöntői, döntői 

 

• Projektek 

Intézményünkben a projektoktatás "témáinak " meghatározásakor figyelembe vesszük a 

tanulók érdeklődését, életkori  sajátosságukat, a helyi adottságokat, és nem utolsó sorban 

azokat a társadalmunkat érintő problémákat, melyekre nagy hangsúlyt kell fektetnünk. 

 

• Témahetek 

Olyan sajátos tanulásszervezési eljárás, melynek fókuszában valamilyen valóságos probléma, 

tennivaló, elvégzendő tevékenység áll. A hagyományos tantárgyi ismereteket ezáltal 

gyakorlati tevékenységek közé helyezi, a probléma felvetés kapcsán sajátos, sokoldalú 

megközelítést tesz lehetővé. Célja a tanulók motiválása a hagyományos tanórai, tantárgyi 

keretek oldásával. 

Az adott tanévre vonatkozó projektek témahetek pontos meghatározása az különböző 

munkaközösségek közös döntése alapján az éves munkatervben történik. 

 

• Tanulmányi kirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelő munka elősegítése 

céljából az osztályok számra évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást 

szervezhetnek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel javasolt, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. Célunk, hogy tanulóinkkal megismertessük az 

ország nevezetességeit, az elméleti ismereteket a gyakorlatban is legyen mód 

szemléltetni. 

 

• Erdei iskola 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon az iskola 

falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg 

egy-egy komplex téma feldolgozása történik. Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel 

nem kötelező, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük, a költségek csökkentésére 

az iskola rendszeresen él pályázati lehetőségekkel.  
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• Táborok 

A szabadidő hasznos eltöltése érdekében a szülők tanulók igényeinek figyelembevételével 

nyári táborok szervezése történhet. A tábor lehet "bentlakásos", ill. csak napközbeni 

feladatokat ellátó. A táborok felmerülő költségeit a szülőknek kell fedezniük. A költségek 

csökkentése érdekében kihasználjuk a pályázati lehetőségeket, a Talentum alapítvány 

segítségét. 

 

• Szabadidős foglalkozások 

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

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

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

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények,) A szabadidős rendezvényeken 

való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

 

• Iskolai könyvtár 

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

Biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz szükséges  

ismerethordozókat (könyv, folyóirat, megfelelő fejlesztés után floppy és CD lemez.), és a 

tankönyvek tartós kölcsönzésének lehetőségét. 

Lehetőséget biztosít a tanulók önálló ismeretszerzésre neveléséhez, az információk 

szerzéséhez, felhasználásához. A könyvtárban levő kulturált körülmények fenntartásához 

szükség van a használók együttműködésére, a könyvtárhasználati szabályok betartására. 

 

• Hit- és vallásoktatás 

Azokon az évfolyamokon, ahol a Knt. szerint még nem kötelező az Erkölcstan/Hit-és erkölcstan 

oktatás az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató 

tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való 

részvétel a tanulók számára önkéntes.  
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3. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE 

MÓDOSÍTÁSA, NYILVÁNOSSÁGA  
 
I. A pedagógiai program érvényességi ideje 

 Az iskola 2013. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg 

először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján. 

 A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

 Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2013. szeptember 1. 

napjától 2017. augusztus 31. napjáig – szól. 

 

II. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

 A szakmai munkaközösségek évenként értékelik a pedagógiai programban 

megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

 A 2016-2017. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program 

teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén 

ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot 

kell kidolgoznia. 

 Külső felülvizsgálat: a törvényi szabályozásnak megfelelő időben és módon történik.  

 

III. A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az iskola igazgatója; 

 - a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 

- a szülői munkaközösség; 

- az iskola működtetője, 

- az iskola fenntartója. 

 

A tanulók a pedagógiai program módosítását a diák-önkormányzat képviselői útján az 

intézményvezetésnek javasolhatják. 
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A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató 

jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni a 

szülői munkaközösség és a fenntartó véleményét. 

 

A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, 

vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell 

szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését. 

 

A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától az 

első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni. 

 

IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  

 Elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: www.okt-nybt. 

sulinet.hu 

 Megtalálható az iskolai könyvtárban. 

 Megismerhető az év eleji szülői értekezleten történő tájékoztatás útján 

 A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola 

igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők 

fogadó óráján vagy – ettől eltérően –előre egyeztetett időpontban. 
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Az intézményi Nevelési és Pedagógiai Program részét képezi 

· Az Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 

· Az Általános Iskola Helyi tanterve 

·  Az Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterve 
 
 
 
MELLÉKLETEK 

 

1. A számú melléklet – A nem szakrendszerű oktatás 5-6. évfolyamon (kifutó rendszerben) 

2.  számú melléklet – A TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósítási ütemterve 

3.  számú melléklet – A TIOP 1.1.1/07/1-2008-0820. számú a Pedagógiai, Módszertani 

Reformot Támogató Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Projekt Megvalósítása projekt  

Ütemterve 
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A Pedagógiai program jóváhagyása 

 

Intézményi Diákönkormányzat  

A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat véleményezte, és elfogadásra javasolta. 
 
 

 Sum Csaba 
 diákönkormányzat vezető 

 

 

Szülői Szervezet  

A pedagógiai programot az iskolai szülői szervezet véleményezte, és elfogadásra javasolta. 
 

 
 Maroda Zsoltné 
 ISZSZ vezető 

 

Nevelőtestület 

A pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete a 2013. június 21-én megtartott 
Nevelőtestületi értekezleten véleményezte, és elfogadta. 
 

 

 

 

 

 Gyermán László 
 igazgató 
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Nyírbátori Magyar - Angol  
Kéttannyelvű Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PEDAGÓGIAI  PROGRAM  
1. számú melléklete 

 
 

A nem szakrendszerű oktatás  5-6. évfolyamon 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

„Minden egyes gyermeknek megadatik, hogy a 
 lehetőségeihez mérten a legjobb legyen,  

függetlenül a tehetségétől és a hátterétől,  
ez nem a kiválóság elleni merénylet,  

hanem annak megvalósítása.” 
(David Miliband) 
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A nem szakrendszerű oktatás bevezetése 5-6. évfolyamon 2008. szeptember 
1-től felmenő rendszerben került bevezetésre  
 
I. TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS 
a.) 1993. évi LXXIX. tv. 8. § 
 - az alapfokú oktatás-nevelés szakaszának tagolása 
 - szakrendszerű oktatás (a tanítási időkeret 50-74 %-a) 
 - a nem szakrendszerű oktatás (a tanítási időkeret 25-50 %-a) 
 
b.) 121.§ (1) bekezdés 34. pontja 
 - a szakrendszerű oktatás: 
 az egyes tantárgyakat, az azok oktatására jogosító, megfelelő végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja. 
 

 - a nem szakrendszerű oktatás: 
 a tantárgyakat tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus 

tanítja, vagy 
 a tantárgyakat a tantárgy oktatására jogosító megfelelő tanári végzettséggel 

rendelkező,  
+ a 120 órás – nem szakrendszerű oktatás bevezetésére szervezett – továbbképzésen 
résztvevő pedagógus tanítja.  

 
c.) 133. § (1) bekezdés 

- az ötödik évfolyamon első ízben a 2008/2009. tanévben, majd felmenő rendszerben kell  
   megszervezni a nem szakrendszerű oktatást. (5-6. évf.) 

 (2007. szeptember 30. a Helyi tanterv átdolgozása) 
 
A Helyi tantervnek tartalmazni kell: 
 - milyen időarányban,  
 - milyen szervezeti formában történik a szakrendszerű és a nem szakrendszerű oktatás. 
 
d.) 2003. évi LXI. tv. előírása alapján a kötelező tanórai foglalkozáson 25-50 %-ban nem 
szakrendszerű oktatást kell szervezni.  
2006. évi LXXI. számú tv. módosítás bevonta a nem kötelező tanórai foglalkozásokat is a 
nem szakrendszerű oktatás keretébe.  
A törvény arra ad lehetőséget, hogy az alapozó funkciók tanítása az alapozó szakaszban, tehát 
5-6. évfolyamon, a korábbinál több időben folyjon, esélyt adjon arra, hogy az alapozás 
eredményesebb legyen.  
Az alapozó szakaszban teret kell nyernie a tanítói (alsó tagozatos) tanulásszervezésnek, mely 
egységet alkot a tanári (felső tagozatos) tanulásszervezéssel.  
e.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. módosításáról szóló 2010. évi LXXI. tv. 
(2010.július 5.) 
Megszűnt a nem szakrendszerű oktatás 5-6. évfolyamon történő kötelező alkalmazására 
vonatkozó rendelkezés, de lehetőségként megmaradt az iskolák számára. A módosítás 
felmenő rendszerben alkalmazható. 
 
f.) A nem szakrendszerű oktatás alkalmazása az intézményben 
 2010/2011. tanév 

Az 5. és 6. évfolyamban – a tantestület döntése alapján – változatlan formában és 
óraszámban történik a nem szakrendszerű oktatás. 
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 2011/2012.tanév 

5. évfolyam 
A tantestület döntése alapján – továbbra is alkalmazza az iskola a nem szakrendszerű 
oktatást a következő tantárgyakban.: 

• Magyar nyelv és irodalom – 2 óra (1 óra kötelező, 1 óra nem kötelező keret) 
• Matematika – 2 óra (1 óra kötelező, 1 óra nem kötelező keret) 

  6. évfolyam 
  Felmenő rendszerben, a 2010/2011. tanévhez viszonyítva változatlan struktúrá- 
  ban alkalmazza a tantestület a nem szakrendszerű oktatást.  
 
 2012/2013. tanév 

5. és 6. évfolyam 
A tantestület – a Pedagógiai Program 2/B számú melléklete alapján alkalmazza a 
nem szakrendszerű oktatást.  
 

A nem szakrendszerű (tanítói) tanulásszervezés követelményei:  
• egyéni foglalkoztatás, 
• páros munka, 
• differenciált csoportmunka, 
• folyamatos visszajelzés a tanulók felé, 
• szöveges értékelés.  
 
 2013/2014. tanév 

A tantestület döntése alapján a nem szakrendszerű oktatást felmenő rendszerben 
megszünteti, ennek alapján e tanévben már csak a 6. évfolyamon alkalmazza a 
következő tantárgyakban.: 

• Magyar nyelv és irodalom – 2 óra (1 óra kötelező, 1 óra nem kötelező keret) 
• Matematika – 2 óra (1 óra kötelező, 1 óra nem kötelező keret) 

 



160 
 

II. A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS INTÉZMÉNYI SZINTŰ IDŐKERETE 
 
A nem szakrendszerű oktatás alkalmazásának lehetősége a Nyírbátori Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskolában 
 
 

Az időkeret megállapítása és felhasználása évenkénti szintű döntést jelent a 
tantestület részéről. 
 
- A nem szakrendszerű oktatás megszervezése az 5-6. évfolyamon csoportbontásban 

történik.  
- A nem szakrendszerű oktatásban az adott évfolyamon minden tanuló részt vesz.  
 
- A csoportok kialakítása  -  a megvalósítandó feladat, 

     - a tanítási óra célja szerint 
- a tanulói képességek alapján      rugalmasan történik. 

    
- A nem szakrendszerű oktatás keretében a csoportok közötti átjárhatóság 

biztosított minden tanuló számára. (Esélyegyenlőség biztosítása) 
 

- A nem szakrendszerű oktatás azonos idősávban – párhuzamos óravezetéssel is 
megvalósítható, ebben az esetben tehetségnevelés is szervezhető az egyes 
csoportokban. 

 
- Számítási minta – melyet az intézmény tantestülete elfogadott 

 
A Közoktatási törvény 52. §-a alapján az 5-6. osztályban 
a kötelező órák száma: 22,5 óra 
10 %-a    2 óra 
a nem kötelező órák száma:   5,6 óra 
25 %-a    2 óra 
a heti órakeret   4   óra 

 
A nem szakrendszerű oktatásra heti 4 órát kívánunk felhasználni.  
 
 
Az intézmény – a Közoktatási törvény 2003.évi LXI.tv-i, a 2006. évi LXXI. számú 
törvénymódosítása, valamint a 2010. évi LXXI. törvénymódosítás alapján – a nem 
szakrendszerű oktatás tantárgyi és óratervi struktúráját, óraszámát az alábbiak szerint 
határozta meg.  
 
A nem szakrendszerű oktatási keretben a kötelező és nem kötelező órák száma összesen: 
4 óra / hét 
Éves óraterv: 148 óra (37 x 4 óra) 
 
 
Időkeret összevonása, tömbösítése 
Az intézmény szabadon dönthet az évi órakeretek tömbösítéséről, csoportbontásban történő 
alkalmazásáról, valamint a projektek beemeléséről.  
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A Pedagógiai Program – helyi értékelésről szóló fejezetében kerül megjelölésre az összevont 
vagy tömbösített kereteket (tanév eleji ismétlés, tanév végi ismétlő szakasz, stb.) 

- A Közoktatási törvény 17. § (8) bekezdése a pedagógusok foglalkoztatását 
meghatározó előírása: 

- Tanító végzettség + szakképzettség vagy 120 órás nem szakrendszerű oktatásra 
felkészítő tanfolyam, 

- Tanár végzettség + 120 órás nem szakrendszerű oktatásra felkészítő tanfolyam.  
- Átmeneti rendelkezés a Közoktatási törvény 128. § (20.) bekezdés. A 2012/2013. 

tanítási év végéig 5-6. évfolyamon a nem szakrendszerű oktatásban pedagógus 
munkakört tölthet be az a tanár, aki 2004. szeptember 1-jéig legalább öt év 
gyakorlatot szerzett 1-4. évfolyamon.  

 
 

5. évfolyam 
 
 

Kötelező órák száma 22,5 óra 10 %-a, 2 óra 

Nem kötelező órák száma 5,6 óra 25 %-a 2 óra 

Összesen 28,1 óra 4 óra 

 
Tantárgy Óra / 

hét  Kötelező Választható Óra / tanév 
Összes Kötelező Választható 

Matematika 2 1 1 74 37 37 
Magyar nyelv  

2 
 

1 
 
1 
 

 
74 37 37 Magyar irodalom 

Összesen 4 2 2 148 óra 74 74 
 

6. évfolyam 
 

Kötelező órák száma 22,5 óra 10 %-a, 2 óra 

Nem kötelező órák száma 5,6 óra 25 %-a 2 óra 

Összesen 28,1 óra 4 óra 

 
Tantárgy Óra / 

hét  Kötelező Választható Óra / tanév 
Összes Kötelező Választható 

Matematika 2 1 1 74 37 19 
Magyar nyelv és 
irodalom 

 
2 
 

1 
 
1 
 

74 
37 55 

Összesen 4 2 2 148 óra 74 74 
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Az intézmény helyi tantervének kialakítása során kiemelt figyelmet kell fordítottunk az 
alábbi területekre:  

- alapkészségek (olvasás, írás, számolás) megerősítése 
- az önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítása 10-12 éves korban,  
- az információszerzés és feldolgozás (forrásból tájékozódás, szelektálás, 

rendszerezés, felhasználás, új kontextusban alkalmazás), 
- a kommunikációs képességek (pl. műfajok ismerete, értések, nyelvhelyessége, 

helyesírása, alkotása hétköznapi helyzetekben), 
- szociális kompetenciák fejlesztése,  
- térbeli, időbeli mennyiségi viszonyokban való tájékozódás, 
- egyéni képességek fejlesztése, 
- személyiségfejlesztés, 
- tehetség kibontakozása 
- felzárkóztatás, hátránykompenzálás 
- tevékenységközpontú oktatási technikák 
- kommunikáció fejlesztés, szövegérté, szövegfeldolgozás 
- matematikai logikai kompetencia fejlesztése 
- idegen nyelvi kompetencia fejlesztése 
- természetismereti, természettudományos kompetencia fejlesztése 
- testi, lelki egészség 
- digitális képesség fejlesztése 
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III. A TUDÁS ÉS KÉPESSÉGTERÜLETEK KERESZTTANTERVI   
 MEGJELENÉSE A TANTÁRGYAKBAN  
 
A NAT meghatározása alapján kerültek beépítésre a Nem szakrendszerű oktatás Helyi 
tantervébe (a Tantárgyak Helyi tantervében jelölve van) a Tudás és képességterület – 
kereszttantervi tartalmak. 
Tudás és képességterületek: 

o Kommunikáció 
o Mindennapi életünk 
o Szabályok  
o Tér és idő 
o Szülőföldünk 
o Gondolkodás és tanulásfejlesztés 

 
E területek mindegyike kereszttantervként beépült a nem szakrendszerű oktatásba bevont 
tantárgyakba. 
 

- Magyar nyelv és irodalom 
- Matematika 

 
 
IV. ALAPOZÓ FUNKCIÓK, KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A  
 NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS KERETÉBEN 

 
• alapkészségek (olvasás, írás, számolás) megerősítése 
• önálló tanulási, jegyzetelési technikák tanítása, fejlesztése 10-12 éves korban,  
• az információszerzés és feldolgozás képességének fejlesztése 
• a kommunikációs képességek erősítése (műfajok, nyelvhelyesség, helyesírás) 
• szociális kompetenciák (társas kapcsolatok, közösségi értékek, énkép, önismeret 

fejlesztése) 
• térbeli, időbeni, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódás 
• hon- és népismeret megalapozása, fejlesztése 
• testi, lelki egészség fejlesztése 
• szabályok kialakítása, fejlesztése 
• gondolkodás és tanulásfejlesztés 
• egyéni képességek fejlesztése 
• a kulcskompetenciák együttes megalapozása 
• tevékenységközpontú oktatási technikák  
• felzárkóztatás biztosítása  
• tehetségnevelés 
• tudás és képességterületek kiemelt fejlesztése 
• esélyegyenlőség érvényesülése 

 

Magyar nyelv és irodalom  - fejlesztési feladatok 

 
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 
 

A társas együttműködéshez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztése. A kulturált 
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nyelvi magatartás kialakítása, a szituációhoz, a témához való rugalmas alkalmazkodással, a 

partnerekkel való együttműködés képességének fejlesztése, mely megköveteli a tanulótól a 

másik ember beszédének gondolati, értelmi tartalmára való odafigyelést. A szóhasználat, a 

mondatfonetikai eszközök és a nem verbális kifejezőeszközök (testbeszéd) összehangolása. A 

különféle beszédműfajok felfogása és alkalmazása, a konfliktus fölismerési és kezelési 

képességének fejlesztése, valamint az életkorban elvárható kritikus magatartásnak a 

kialakítása a manipulációs szándékokkal szemben. A szöveg jelentésére és stílusára 

vonatkozó ismeretek alkalmazása szóbeli szövegalkotásban, a szöveg megértésében, 

elemzésében. A kommunikáció lényegének és tényezőinek megértése. A beszédkészségnek és 

a szóbeli szövegek megértésének fejlesztésével önismeretre, önbecsülésre, az ezeken alapuló 

magabiztos fellépésre és mások személyiségének tiszteletére, véleményének megbecsülésére 

nevelés.  

Tudás és képességterület: 
• Kommunikáció 
• Szabályok 
• Gondolkodás és tanulófejlesztés 

 

 

2. Olvasás, írott szövegek megértése  

 

Az életkornak megfelelő tempójú, minél teljesebb megértést biztosító hangos és néma 

olvasás kifejlesztése. (olvasási technika, értő olvasás) A nyelvi eszközök és a jelentés 

kapcsolatának megfigyelése, felfogása, a különféle tartalmú és rendeltetésű, a mindennapi 

életben és az iskolai tanulmányokban előforduló élőszóbeli és írott szövegek  szerkezetének, 

jelentésrétegeinek fokozódó önállóságú felfogása, befogadása és kritikája.  

Feladatok a szövegáttekintésre, a lényeg kiemelésére, adatkeresésre, kérdésekre 

adandó válaszként részletek kiemelésére, ok-okozati összefüggés fölismerésére, a szöveg 

tömörítésére, vázlatírásra, jegyzetelésre. A kreativitás fejlesztése válogató olvasással, 

megbeszéléssel, átalakítással, kiegészítéssel. A leírás különféle kifejezőeszközeinek 

megfigyelése nem irodalmi művekben.  

A gyakoribb tömegkommunikációs műfajok elemzése, jelentésének kibontása, hatáskeltő 

eszközeinek fölismerése, megnevezése, értékelése tanári segítséggel.  

Az aktív és passzív szókincs folyamatos gazdagítása, az alapvető helyesírási szabályok 

készségszintű alkalmazása.  

• Alapismeretek elsajátítása, rögzítése. Az olvasás szeretetének erősítése.  
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• Tudás és képességterület: 
o Kommunikáció 

 Szülőföldünk  
 Gondolkodás és tanulásfejlesztés 
 Szabályok 

3. Írás, szövegalkotás 

 

Az írástechnika továbbfejlesztése másolással, tollbamondással, emlékezet utáni írással. A 

tanulási igényeknek megfelelő, rendezett írásmód, az anyanyelvi normákat követő 

helyesírás begyakorlása. A korábban tanult helyesírási ismeretek alkalmazása 

fogalmazásokban.  

A szöveg jelentésére és stílusára vonatkozó ismeretek alkalmazása írásbeli 

szövegalkotásban. Szövegalkotási feladatok írásban: elbeszélés adott téma, szempont alapján 

és terjedelemben leírás készítése megfigyelt tárgyakról, jelenségekről azonosságok, 

különbségek összevetésével, lényeges és lényegtelen vonások elkülönítésével; jellemzés 

készítése csoportmunkával és önállóan családtagokról, ismerősökről. A szemléletesség nyelvi 

eszközeinek alkalmazása. 

Tapasztalatszerzés a mindennapi élet alapvető hivatalos műfajainak (kérdőív, nyugta, 

kérvény, önéletrajz) megfogalmazásában. Ismertetés, könyvajánlás, kritika írása irodalmi 

művekről különféle idézési módok alkalmazásával, (pl.: egyenes és függő idézet, teljes 

mondat, kulcsszó stb.) idézésével.  

Szabályok megismerése, begyakorlása, alkalmazása. 
 

• Tudás és képességterület: 
o Kommunikáció 
o Mindennapi életünk 
o Szabályok 
o Tér és idő 
o Gondolkodás és tanulásfejlesztés 

 
 

4. A tanulási képesség fejlesztése  

 

Az alapműveltség elsajátításához szükséges információk megszerzésének és 

feldolgozásának csoportos és egyéni technikái (szövegáttekintés, lényegkiemelés, adatkeresés, 

kérdésekre adandó válaszként részletek kiemelése, ok-okozati összefüggés fölismerése, 

szövegtömörítés, vázlatírás, jegyzetelés), ezek megismerése és használatuk gyakorlása. A 

verbális és vizuális információ együttes kezelésében való jártasság kialakítása.  
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A könyvtári munka megismertetése. Tapasztalatszerzés a segédkönyvek, a szak- és 

ismeretterjesztő irodalom használatában, ismeretek az anyaggyűjtés és -rendezés módszeréről. 

Segédkönyvek, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata ismeretlen kifejezések 

magyarázatára, személyekhez, témákhoz kapcsolódó adatok gyűjtése a tanult anyag 

bővítésére.  

Különböző tanulási stratégiák és módszerek megismerése. Egyéni tanulási stratégiák és 

technikák megválasztásának szempontjai. Az ismétlés szerepe a tanulási folyamatban, a 

gyakorlás, rögzítés szerepének erősítése.  

 

• Tudás és képességterület: 

o Kommunikáció 

o Szabályok 

o Tér és idő 

o Gondolkodás tanulásfejlesztés 

 

5. Ismeretek az anyanyelvről  
 

A mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvtani ismeretek 

megszilárdítása a felismerés és megnevezés, majd a fogalmi meghatározás szintjén. A nyelv 

rendszerére vonatkozó tudás önálló, biztonságos alkalmazásának fejlesztése mind az írásbeli, 

mind a szóbeli megnyilatkozásokban. A nyelvszemlélet gazdagítása a magyar nyelv 

sajátosságainak, szépségeinek fölismerésével, tudatosság és felelősségérzet a 

nyelvhasználatban. A nyelvi kultúra fejlesztése, amely megalapozza a tanulók sikeres 

szocializációját, hozzájárul megfelelő önértékelésük kialakulásához, önbecsülésük 

fejlesztéséhez.  

A helyes beszéd, ragozás, mondatalkotás – igényének kialakítása.  

• Tudás és képességterület: 

o Kommunikáció 

o Mindennapi életünk 

o Szabályok 

o Szülőföldünk 

o Gondolkodás tanulásfejlesztés 

 

6. Ismeretek az irodalomról  
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A költői nyelv sajátosságainak megfigyelése, megértése, összevetése különféle köznyelvi, 

nem irodalmi formákkal. A tanulók aktuális életproblémáival, érdeklődésével rokon 

kérdéseket tárgyaló művek közös értelmezése, megvitatása. Az olvasott művekben 

megjelenített érzelmekhez, emberi kapcsolatokhoz fűződő véleményalkotás és 

véleménynyilvánítás elősegítése. 

A tanulók érzelmi életének erősítése – az irodalmi személyek megismerése segítségével.  

• Tudás és képességterület: 

o Kommunikáció 

o Mindennapi életünk 

o Szabályok 

o Tér és idő 

o Szülőföldünk 

 

Hatékony, önálló tanulás 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes rövid ideig, majd egyre hosszabb 

időn át kitartóan tanulni, saját tanulását segítséggel majd önállóan megszervezni egyénileg és 

csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást. Ez 

egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások 

keresését és alkalmazását jelenti.  

A hatékony és önálló tanulás olyan képességek meglétét igényli, mint az írás, az olvasás, a 

szövegértés, az információs technológiák eszközeinek használata. A csoportos tanulás 

feltételezi a szóbeli kommunikáció képességét is a csoport tagjai között.  

• Tudás és képességterület: 

o Kommunikáció 

o Szabályok 

o Gondolkodás és tanulásfejlesztés 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékközpontú, személyek és kultúrák közötti, szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel és közösségi beilleszkedés feltételei. Az etikusság iránti 

elkötelezettség és tevékenység lefedik a magatartás minden olyan formáját, amely révén az 

egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalomban. E kulcskompetencia alapja a 

különböző területeken folyó hatékony kommunikáció, a különböző nézőpontok megértésének 



168 
 

és figyelembe vételének képessége, az empátia. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az 

egyént arra, hogy aktívan vegyen részt a közösség életében. 

• Tudás és képességterület: 

o Kommunikáció 

o Szabályok 

o Mindennapi életünk 

o Szülőföldünk 

 

Matematika - fejlesztési feladatok 

 

Ez a tanterv – összhangban a NAT 2003-ban megfogalmazott célokkal – kiemelt jelentőséget 

tulajdonít a kommunikációs, a problémamegoldó, a kritikai, a döntési, az együttműködési, a 

szabálykövető, lényegkiemelő, valamint a komplex információk kezelésével kapcsolatos 

kulcskompetenciák kialakításának.  

 

A szaktanárok szakmai törekvéseiket érvényesíthessék mind a tartalom bizonyos keretek 

közötti kiegészítésével, mind a feldolgozás és módszertani eljárások szabad megválasztásával. 

 

A tanterv messzemenően figyelembe veszi, hogy a tanulók jelentős hányada ezen időszak 

során jut el a konkréttól az elvontabb gondolkodáshoz. Ez a fejlődési folyamat alapvetően 

befolyásolja a fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységeket, az iskolán kívüli tudás 

figyelembevételét, a társadalmi szükségletek, elvárások megjelenítését az alkalmazásokban.  

Kiemelt feladat a nem szakrendszerű oktatásban: a matematika alapműveletek 

megszilárdítása, változatos tanulói módszerek alkalmazásával. A tanuló egyéni számolási 

ütemének fejlesztése.  

 

Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztésén belül a matematikai nevelés során 

nagy figyelmet fordítunk az egyén szocializációjára, mind az egyéni, mind a közösségi érdek 

érvényesítésére, a tolerancia kialakítására, egymás megértésének, elfogadásának, 

megbecsülésének határozott fejlesztésére, például értelmes viták, érvelések irányításával, 

vagy jól választott projektfeladatok kínálatával. 

A tantervben az önálló ismeretszerzés, valamint az egyéni tapasztalatok, vélemények, 

különböző értelmezések ismertetésének és megvédésének képességeit kívántuk középpontba 

állítani.  
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A matematikai tartalmat illetően összefoglalóan megjegyezzük, hogy az időszak első 

részében a számtan–algebra témakörben – folytatva az alsós jó hagyományokat – 

gyakorlati tevékenységekkel fejlesztjük a számfogalmat, majd az egyre bővülő 

számkörben dolgozunk. Az alapműveletek körében célunk az egyre biztosabb 

műveletfogalom kialakítása, a számolási készség folyamatos továbbfejlesztése. Az 

újonnan bevezetett műveletek megértéséhez, elvégzéséhez, gyakorlásához különböző 

elektronikus eszközöket, zsebszámológépet is használhatunk, miután meggyőződtünk arról, 

hogy ezzel az adott probléma megértését jobban támogatjuk. 

A matematika elemi fogalmait, összefüggéseit más tantárgyakban és a mindennapi életben is 

alkalmazzuk, éppen ezért nagy hangsúlyt kell fektetni az egyszerű, közérthető alkalmazások 

megválasztására, mert ezzel a matematika hasznosságát mutatjuk meg. Kiemelt terület – a 

gondolkodás fejlesztése.  

Alapvetően fontos a tanulmányozás, megismerése. A gyakorlatban előforduló egyszerű 

függvények, grafikonok.  

 

A geometria eszközeinek felhasználásával fejlődik a tanulók síkban való tájékozódása és 

térszemlélete. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulókat tevékenységgel juttassuk el az 

egyszerű geometriai transzformációk megismeréséhez, használatához. Ennek segítségével 

fejleszthető a későbbiekben is a dinamikus geometriai szemlélet. 

A matematika tanításában – gondolva az értő-elemző olvasás, a szövegértés és szövegalkotás 

fejlesztésére is – a matematikai logika bizonyos elemeit (például az „és”, „vagy”, „nem”, 

„minden”, „van olyan”, majd az időszak vége felé egyszerű sejtések igazolásakor, illetve 

cáfolásakor a „ha … akkor” típusú következtetések) tudatosan használjuk.  

Folyamatosan nagy hangsúlyt fektessünk a szövegértő képesség fejlesztésére, szöveg alapján 

nyitott mondatok felírására, s ezek (módszeres) próbálkozással, következtetéssel, majd 

algebrai úton történő megoldására. A későbbiekben matematikai szövegek értelmezésével, 

elemzésével segítjük a többféle megoldás keresését.  

A modellalkotás a matematizálás fontos eszköze, segítséget nyújt a problémák megoldásához. 

Például a különböző feladatokhoz készített ábrák, egyszerű gráfok segítségével megértetjük a 

tanulókkal a modellek alkalmazásának szerepét. A modell és valóság kapcsolata útjának 

kétirányú bejárását tartsuk mindig szem előtt.  

Fordítsunk megfelelő figyelmet a mindennapi gyakorlatban fontos mérések és szerkesztések 

elvégzésére is. Ez hozzásegít ahhoz, hogy a szemléletesen kialakított kerület, terület, felszín, 

térfogat fogalmakat, számítási módjukat a tanulók alkalmazzák a gyakorlatban. 
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Különböző feladatok segítségével mutassuk be, értessük meg, hogy vannak biztos és 

lehetetlen események, illetve olyanok, amelyeknek bekövetkezése lehetséges.  

A matematikai ismeretszerzésben az általános iskolában nagy szerepet játszik az induktív 

módszer, de ezen tanítási időszakban is mutatunk már néhány lépéses bizonyítást, deduktív 

következtetést is.  

A matematikaórákon, a feladatmegoldásokban az életkornak megfelelően elvárható 

pontossággal használtatjuk az anyanyelvet, illetve a szaknyelvet, s fokozatosan bővítjük a 

jelölésrendszert. A leírások szabatosságára, a lényeg kiemelésére az általános iskola utolsó 

éveiben már komolyan figyelnünk kell. 

Jelentős, meghatározó szerepet tulajdonítunk a tanulók által használt eszközöknek, melyek 

helyes megválasztásában a pedagógusnak igen nagy a felelőssége. A taneszközök, 

tankönyvek, feladatgyűjtemények, statisztikai zsebkönyv, majd lexikonok, kisenciklopédiák 

használatára meg kell tanítanunk diákjainkat. Lehetőség szerint multimédiás eszközök 

interaktív használatával is aktivizáljuk a tanulókat, támogassuk a tanulásukat, fejlesszük a 

matematikai szemléletüket.  

Napjainkban a tanár, így a matematikatanár szerepe is megváltozott, nem feltétlenül a tanár a 

„mindentudás letéteményese”, de az egész fejlesztési folyamat legfontosabb, nélkülözhetetlen 

eleme. Az általános iskolás korú tanuló – mint általában minden egészséges ember – vágyik 

az elismerésre, a pozitív érzelmeket keltő emberi megnyilvánulásra, dicséretre, elismerésre, 

melyet közösségben, nyilvánosság előtt kap. Együttműködő, pozitív légkörben elfogadja az 

empátiát nem nélkülöző kritikai észrevételeket is. A társakkal való összehasonlítás nem lehet 

gépies, csak számszakilag, pontokkal és százalékokkal alátámasztott elemzés. Persze ez 

utóbbi is szükséges, ennek is megvan a helye, de akkor hatékony, ha megvalósul az egymás 

tiszteletén, megbecsülésén, önzetlen támogatásán alapuló együttműködés, melynek során 

tévedhetünk – mi tanárok is. Ez egy szakmailag, módszertanilag, technikailag igényesen 

előkészített és derűs, sőt a humort is megengedő környezetben az egész személyiség 

fejlődését szolgálja. 

• Tudás és képességterület: 

o Kommunikáció 

o Mindennapi életünk 

o Szabályok 

o Tér és idő 

o Szülőföldünk 

o Gondolkodás és tanulásfejlesztés 
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Tanulási kompetencia 

Az alapozó szakasz egyik legfontosabb kompetencia területe a hatékony, önálló tanulás 

képességének megalapozása és folyamatos fejlesztése, a tanulni tudás elsajátíttatása. 

Ehhez az szükséges, hogy a tanuló motivált legyen az ismeretszerzésben. Egyénileg vagy 

társaival közösen aktívan vegyen részt a tanítás-tanulás folyamatában. Ismerje és értse a 

tanulás során elérhető lehetőségeket, és képes legyen a megvalósítás érdekében a felmerülő 

akadályok legyőzésére. Tudjon kitartóan tanulni, az idővel és az információval hatékonyan 

gazdálkodni, megszerzett ismereteit, képességeit mindennapi életében és munkájában 

hasznosítani. 

 

A kompetencia fejlesztését segítő tanulói cselekvések, tevékenységek: 

 Érdeklődés, kíváncsiság a természeti és társadalmi környezet és információhordozói 

iránt. 

 Meglévő ismeretek, tapasztalatok használata, alkalmazása. 

 

 Spontán és irányított megfigyelések önálló végzése, megfigyelési szempontsorok 

készítése, használata. 

 Vizsgálódások, kísérletek menetének, sorrendjének betartása. 

 Írásos, grafikus és képi információk fokozatos önállósággal történő feldolgozása. 

 Egyéni és csoportos tanulás megszervezése. 

 Feladatok megosztása és az elvégzett munka összegzése, értékelése. 

 Megismerési algoritmusok használata. 

 A természettudományokban alkalmazott tanulási technikák elsajátítása, gyakorlása. 

 A kitartó tanulás és az idővel történő hatékony gazdálkodás megtervezése, gyakor-

lása. 

 Saját tanulási stratégia kialakítása, eredmények értékelése. 

 A mélyreható tanulási technikák alkalmazása: 

 – értelmi kapcsolatok feltárása, 

– teljes, átfogó kép kialakítása, 

 – lényeg kiemelése, jelölés aláhúzással, 

 – jegyzet, vázlat készítése, 

 – kulcsszavak kiemelése (kövessék a logikai rendet, tükrözzék a hierarchiát), 

 – strukturális kapcsolatok feltárása, 
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 – aktív olvasás: 

  mit tudunk előzetesen a témáról? 

  olvasás közben kérdések megfogalmazása, 

  időnként saját szavaikkal megfogalmazzák a lényeget, 

 – háromszori olvasás: 

  átfogó kép a szövegről, 

  aktív olvasás 

  ismétlés, összegzés. 
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V. A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS MEGSZERVEZÉSÉNEK TARTALMI  
    SZABÁLYOZÁSA 
 

- A 4. évfolyamos tanulók előző tanévi kompetencia mérési eredményeinek kiértékelése 

kompetenciaterületenként. A kompetenciamérés eredményeinek rögzítése.  

- Év eleji diagnosztizáló mérés elvégzése, kiértékelése. 

- Az értékelés és a fejlesztés irányainak, területeinek meghatározása a 4. évfolyamos 

pedagógusok és az 5-6. évfolyam nem szakrendszerű órakeretében tanító pedagógusok 

részvételével.  

- A nem szakrendszerű oktatás helyi tantervének, kereszttantervének, tanmenetének 

kidolgozása, felülvizsgálata. 

A kompetenciafejlesztés területeinek, módszereinek, eljárásainak tantervi, tanmeneti 

kidolgozása.  

- A tudás és képességterületek beépítése a nem szakrendszerű oktatásban érintett 

tantárgyakban. 

- A kompetenciamérés és az év eleji diagnosztizáló mérés eredményei alapján a tanulók 

csoportokba sorolása. (Tehetséggondozó - fejlesztő) (A csoportok között az átjárhatóság 

elvének biztosítása csoportbontás esetén). 

- A nem szakrendszerű oktatásban résztvevő tanulók egyéni fejlesztési tervének 

megtervezése, összeállítása. 

- A fejlesztés területeinek meghatározása. 

-  A diagnosztikus mérések idejének, tartalmának, értékelésének meghatározása. 

- A 6. évfolyamos tanulók szintfelmérése, csoportba sorolása. 

- A 6. évfolyam tanév végére elérendő célok meghatározása. A továbbhaladás 

feltételeinek meghatározása. 

- A nem szakrendszerű oktatásban résztvevő pedagógusok végzettségeinek, 

szakképzettségeinek felülvizsgálata (továbbképzések rendszerének kidolgozása.) 

- A szülők tájékoztatása a nem szakrendszerű oktatás 5. évfolyami bevezetéséről. 

- A szülők tájékoztatása a tanulók fejlődéséről. 

- A nem szakrendszerű oktatás dokumentálásának meghatározása, alkalmazása.  

- A nem szakrendszerű oktatásban résztvevő tanulók értékelési rendszerének áttekintése. 

- A szummatív mérések idejének, tartalmának, meghatározása. 

- A nem szakrendszerű oktatás évenkénti felülvizsgálata. 
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VI. A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE A NEM SZAKRENDSZERŰ 
OKTATÁSBAN 
 
Az értékelés funkciói: 
 
 A diagnosztikus értékelés 
 A fejlesztő értékelés 
 A minősítő értékelés 

 
A kompetencia alapú oktatás alapját képező diagnosztikus értékelés jelenti: 

A diagnózis nem minősít, hanem a gyermekek egyéni fejlettségéről tájékoztat.  (átfogó, 

analitikus, értelmező) 

A mérések eredményei megbízható adatként szolgálnak a pedagógus differenciált fejlesztő 

tevékenységének megtervezéséhez, mert minden diákjáról tudja, hogy hol tart, és még mit kell 

fejleszteni. A fejlesztés mindaddig folytatódik, amíg az optimális begyakorlottságot el nem éri 

a tanuló, függetlenül attól, hogy hány éves és hányadik osztályba jár.  

A fejlesztő értékelés a tanulók tanulásának és fejlődésének gyakori interaktív értékelése a 

tanulási igények meghatározására és a tanítási módszerek megválasztására.  

A nem szakrendszerű oktatás keretében a tanulók fejlesztő értékelése folyamatosan, szóban 

szövegesen történik. 

A tanítás – tanulás folyamatát végigkísérő fejlesztő értékelés során a pedagógusok figyelembe 

veszik a gyermekek egyéni érési ütemét a képességek és alapkészségek, a személyes 

minőségek (felelősség, önértékelés, együttműködés stb.) tekintetében, továbbá 

szociokulturális körülményeit, valamint azt, hogy adottságait, képességeit, lehetőséget 

mennyire használja ki, és ehhez viszonyítva történt-e változás. 

A nem szakrendszerű oktatásban a tanulók egyéni tudásának, képességeinek, 

készségszintű alkalmazását a pedagógus jeggyel értékeli.  

A nem szakrendszerű oktatásban résztvevő tanulók tantárgyi értékelése kompatibilis a Helyi 

tanterv tantárgyi értékelő rendszerével.  

Az értékelés formái:  

a. Személyes szóbeli értékelés 

- Tanítási órán, megerősítő, korrigáló, segítő, tanácsadó jelleggel 

b. Szöveges, fejlesztő értékelés - folyamatosan 

c. Érdemjeggyel, osztályzattal történő értékelés 

d. A nem szakrendszerű tanítási órán szerzett osztályzat részét képezi az adott 

tantárgy szakrendszerű órán szerzett érdemjegyének.  
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Formái: 

 Jeles (5) Jó (4) Közepes(3) Elégséges(2)  

Elégtelen(1) osztályzatot a nem szakrendszerű oktatás értékelése során a  

pedagógusok nem adnak.  

 

5. évfolyam:  

- Tanév végén a Bizonyítványba és a Törzskönyvbe beírásra kerül: A nem 

szakrendszerű oktatásban részt vett.  

6. évfolyam:  

- A tanuló a nem szakrendszerű oktatásban a továbbhaladás feltételeit teljesítette 

vagy, 

- A tanuló a nem szakrendszerű oktatásban a továbbhaladás feltételeit nem 

teljesítette. 

A nem szakrendszerű képzésben nyújtott tanulói teljesítmény értékelése a 

tantárgyakhoz kapcsolódik. A matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyak 

teljesítményének értékelésekor figyelembe vesszük a tanulóknak a nem szakrendszerű 

órákon nyújtott teljesítményét is.  

 
Értékelési szempontsor:  
 
Magyar nyelv és irodalom  
 
A fentiek ismeretében a tanuló értékelésének irányadó szempontjai a következők 
lehetnek a nem szakrendszerű oktatásban:  
 

• Önmagához viszonyított (előző szintjéhez) fejlődése a kiemelt fejlesztési területeken,  
• A tanuláshoz való viszonya,  
• Az önálló ismeretszerzés képességének szintje,  
• Az egyéni tanulási technikák ismeretének, alkalmazásának szintje,  
• Teljesítményének egyenletessége, 
• Az ismeretek alkalmazásának szintje, 
• Munkafegyelme 
• A társakkal való együttműködés minősége, 
• Érzelmi élete és a társas kapcsolatok fejlettségének szintje, 
• Kreativitásának, problémamegoldó képességének fejlettsége, 
• Önértékelése 
• Kommunikáció, Információk összegyűjtése, alkalmazása, segédeszközök használata. 

Különféle típusú szövegek felhasználása. Kritikus, építő jellegű párbeszéd, Szöveghű, 
pontos, hangsúlyos lényegkiemelő hangos olvasás. 
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• Köszönés, megszólítás, kérdés, kérés, társalgás, tájékoztatás.  
• Jól hallhatóan, a mondattípusoknak megfelelő intonációval mondja szövegét. 
• Különbséget tud tenni közlési stílusok és kifejezésmódok között. Megért egyszerű 

metakommunikációs jelzéseket.  
• Tisztában van, illetve törekszik arra, hogy tisztában legyen a szavak jelentéshordozó 

szerepével, toldalékolásával, a mondat- és a szövegalkotás elemi szabályaival, a 
beszélői szándék kifejezésének módjával, illetve annak megértésével.  

• Az életkorának megfelelő egy oldalnyi szöveget néma olvasás útján megérti és saját 
olvasata szerint, értelmezi azt.  

• A szövegben egyszerű összefüggéseket felismer, a fontos információkat kiemeli.  
• Ismert tartalmú szövegről felkészülés után képes emlékezetből tömörített összegzést 

adni. Az olvasottakról véleményt nyilvánít. Rövid szöveget folyóírással mások 
számára jól olvashatóan, betűkihagyás és betűcsere nélkül képes írni.  

• Az adott vagy választott témáról egy-másfél oldal terjedelmű, értelmes összefüggő 
szöveget tud leírni.  

• Jelzi a szó- és mondathatárokat. A mondatvégi írásjelek közül megfelelően használja a 
pontot és a kérdőjelet.  

• Írásban helyesen jelöli a magán és mássalhangzók időtartamát, a tulajdonnevek kezdő 
betűjelét, a kiejtéstől eltérő hangkapcsolatokat, a „j” hangot, az idekötős igék gyakori 
eseteit, továbbá hibátlanul választja el az egyszerű szavakat. 

 
Értékelési szempontsor (matematika) 
 

• A természetes szám fogalmát gazdag tartalommal indokolt kiépíteni a tízezres 
számkörben, Indokolt segíteni a biztonságos eligazodást a tízes számrendszerben.  

• Indokolt kidolgozni és fejleszteni a biztonságos szám- és műveletfogalomra épülő 
számolási készségeket.  

• Formálni kell a sík- és térbeli tájékozódási képességet. 
• Alakzatok megismerésével, formai és mennyiségi tulajdonságok felismerésével, 

egyszerű transzformációkkal kell alakítani a geometriai szemléletet.  
• Tapasztalati függvények és sorozatok vizsgálatával, ábrázolásával segíteni indokolt a 

problémalátást, a probléma-megoldási képesség fejlődését. 
• Konkrét szituációkkal, példákkal indokolt alakítani a tanulók szemléletét a valóság és 

a matematikai modell kapcsolatáról.  
• A matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége. 
• Matematikai modellek alkalmazása (grafikonok, képletek, struktúrák). 
• Alapvető matematikai elvek és folyamatok alkalmazása az ismeretszerzésben, 

problémamegoldásban.  
• Tájékozódás síkban és térben; a tájékozódást segítő viszonyok megismerése 
• Tájékozódás a külső világ tárgyai szerint 
• Tájékozódás időben, időtartamok mérése 
• Mennyiségi tulajdonságok megfigyelése, becslés, mérés, mértékegységek, 

mérőszámok, átváltások  
• A tájékozódást segítő viszonyok, és fogalmak ismerete / alatt, mellett, felett, előtt, 

között, stb./ 
• Tájékozódjon különféle koordináták szerint: távolság, irány, szög 
• A múlt, jelen, jövő tartalma és kapcsolatuk, előbb, később utána, egyidőben 
• Szöveges feladatok értelmezése és megoldásuk 
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• Mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal, mérőszám és darabszám, pontos szám és 
közelítő érték 

• A szabvány mértékegységek ismerete, (hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő) egyszerű 
átváltások végrehajtása 

• Tárgyak tulajdonságainak megfigyelése, összehasonlítás, azonosítás, 
megkülönböztetés, sorba rendezés, osztályba sorolás 

• A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése, elemek és tulajdonságok 
megnevezése 

• Szétválogatás egy, két és több szempont szerint, halmazok ismerete és használata  
• Matematikai fogalmak, relációk ismerete, alkalmazása 
• Számok és műveletek, műveleti jelek ismerete és használata 
• Emlékezet- és gondolkodásfejlesztés (motoros, képi, történés, tények, adatok, 

szabályok, megítélés, döntés, valószínűség, stb). 
• Oksági kapcsolatok felismerése, keresése, következtetések levonása 
• Elemi számolási készség – alapműveletek biztos tudása 
• Számok írása, olvasása, helyes használatuk a 10 000-es számkörben, nagyság szerinti 

összehasonlításuk, felsorolásuk növekvő és csökkenő sorrendben 
• Számszomszédok megállapítása, kerekítések 
• Összeadás, kivonás, szorzás, osztás értelmezése és gyakorlati alkalmazása 
• Szorzó- és bennfoglaló táblák biztos ismerete 
• A műveletek ellenőrzése, hibák javítása 
• A szöveges feladatok megoldási menete: adatok, nyitott mondat, számolás, ellenőrzés, 

válaszadás, értelmező – elemző olvasás fejlesztése 
• Állítások megítélése, helyesség eldöntése, nyitott mondatok megoldása 
• A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati példákon keresztül 
• Biztos, lehetséges, lehetetlen fogalmak tudatos használata 
• Változatos tartalmú szövegek értelmezése, készítése, a szaknyelv fokozatos 

elsajátítása 
• Megoldások megtervezése, eredmények ellenőrzése 
• Mások gondolatainak megértése, példák, ellenpéldák keresése, megfogalmazásuk, 

magyarázat kérése, egyszerű következtetések levonása 
• Konkrét dolgok adott szempont szerinti rendezése, rendszerzése 
• Számegyenesen számintervallumok ábrázolása és leolvasásuk 
• Táblázatok, grafikonok készítése, értelmezésük, adatok leolvasása, összefüggések 

felismerése, megkeresése 
• Táblázathoz grafikon, grafikonhoz táblázat készítése 
• Sorozat folytatása a képzés szabályainak megadásával, sorozatok készítése 
• Pontok ábrázolása a koordinációs rendszerben, a pontok helyzetének meghatározása 

 
 
A tanuló teljesítmény érdemjeggyel történő értékelése 
 
Jeles (5) 
 
Az elsajátított képességek, készségek megfelelnek a NAT és az intézményi Keret- és Helyi 
tantervben megfogalmazott elvárható követelményszintnek. Azokat önállóan, összegfüggés-
rendszerben magas színvonalon alkalmazni tudja. Befogadási képessége, válaszadása 
meggyőző. Az ismeretek, készségek alkalmazásában kreatív. 
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Hozzáállása pozitív, önálló tevékenységre, kutatásokra képes. Önismerete reális.  
 
Jó (4) 
 
Az elsajátított képességei, készségei megfelelnek a NAT és az intézményi Keret- és Helyi 
tantervben megfogalmazott elvárható követelményszintnek. Önálló megnyilvánulásait, 
ismereteit, készségeit összefüggésrendszerbe illeszteni tanári rávezető kérdéssel vagy egy 
résztéma megjelölésével képes teljesíteni. Befogadása, képessége stabil, válaszadásai kisebb 
pontatlanságot tartalmaznak.  
 
Közepes (3) 
 
Elsajátított képességei, készségei kis hiányossággal megfelelnek a NAT-ban és az intézményi 
Keret- és Helyi tantervben megfogalmazott elvárható követelményszintnek. A segítő, rávezető 
kérdésekre adott választokban, készségek alkalmazásában bizonytalan.  
Befogadási, alkalmazási készsége változó, az összefüggésrendszer ismeretének lényeges 
hiányára utal. Önálló tevékenységhez való hozzáállása változó, önismerete nem mindig reális. 
 
Elégséges (2) 
 
Az elsajátított képességei, készségei arra elegendőek csak, hogy a NAT-ban és az intézményi 
Keret és Helyi tantervben meghatározott követelményszintet a továbbfejlődés feltételeként 
alkalmazni tudja. Készségei, tárgyi összefüggés-rendszeri hiányosságai lényegesek, 
befogadási, alkalmazási készsége gyenge, érdeklődése hiányos, önismerete nem reális.  
 
Szülők tájékoztatása 
 

o Tájékoztató lapon valamint a tanév eleji szülői értekezleten (5-6. évfolyam) 
megtörténik a szülők tájékoztatása a nem szakrendszerű oktatás tartalmi, szervezeti 
kereteiről, értékelései módszereiről, a tanulók tanórai fejlesztési lehetőségeiről. 
(Jelenléti ív, Feljegyzés, Szülői tájékoztató) 

 
o A tanítás folyamatában – a pedagógus osztályzattal értékeli a tanuló nem 

szakrendszerű órán nyújtott teljesítményét, melyről – a tájékoztató füzeten keresztül – 
értesíti  a szülőt.  

o Félévi értékelés: a tanuló érdemjegyet kap, mely tartalmazza a tantárgy 
szakrendszerű és nem szakrendszerű óráin nyújtott tanulói teljesítményt.  

o A félévi szülői értekezleten történik a szülők szóbeli tájékoztatása a tanulók 
szakrendszerű és nem szakrendszerű órákon nyújtott teljesítményeiről.  

o A szülő aláírásával igazolja a tájékoztató füzetben gyermeke értékelésének 
megismerését. 

o Év végi szülői értekezleten – a tanulók szakrendszerű és nem szakrendszerű 
oktatásban elért készségszintjének értékelése történik – érdemjeggyel – 
bizonyítványban.  
A szülő bizonyítványban aláírásával igazolja a tanulói értékelés megismerését.  

 
A tanulók mérése, értékelése – egyéni fejlesztése 

 
 

o A tanulók diagnosztikus mérése a tanév során folyamatosan történik.  



179 
 

o A tanulók teljesítményének mérése évi 2 alkalommal – Kompetencia alapú mérőlapon 
történik (félévi, év végi zárás előtt) 
Kompetencia mérőlapok kiértékelése, a fejlesztés lépéseinek meghatározása 

 
 
Diagnosztikus mérés → A mérések alapján a fejlesztés területeinek meghatározása →  
Érdemjeggyel történő értékelés → Napló → Tájékoztató füzet →  
Félévi értékelés – érdemjeggyel (szakrendszerű – nem szakrendszerű együtt) 
Év végi értékelés – érdemjeggyel (szakrendszerű – nem szakrendszerű együtt) 
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Félévi – év végi értékelés 
 
5. évfolyam 
 
A tanuló értékelése félévkor: 

- Tantárgyanként – Érdemjeggyel 
 
Tanév végén: 

- Tantárgyanként – Érdemjeggyel 
 
Általános záradék: 5. osztály végén: A tanuló nem szakrendszerű oktatásban részt vett.  
 
 
 
6. évfolyam 
 
A tanuló értékelése félévkor: 
 

- Tantárgyanként – Érdemjeggyel 
 
Tanév végén: 

- Tantárgyanként – Érdemjeggyel 
 
 
Általános záradék: 6. osztály végén  
 

A tanuló a nem szakrendszerű oktatásban  
 
A továbbhaladás feltételeit teljesítette.        továbbhaladás feltételeit nem teljesítette.  
 
 
 
VII. A TANULÓI TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (6. évfolyam év vége) 
 
Magyar nyelv és irodalom 
 
Az 1-4. évfolyamon tanult szófajok (ige, főnév, melléknév számnév) biztos felismerése és 

megnevezése szövegben. 

A tanult helyesírási szabályok helyes alkalmazása a begyakorolt szókészleten. Rendezett 

íráskép. 

Kb. egy oldal terjedelmű elbeszélő, magyarázó-értelmező és dokumentumszöveg megértése 

néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos vélemény értelmes megfogalmazása.  

A szövegek értelemtükröző felolvasása felkészülés után. 

A hangsúly, a dallam, a tempó, a szünet adekvát használata egy-egy konkrét, a tanár által 

meghatározott szóbeli (kommunikációs helyzetben (pl.: élménybeszámoló társnak majd 

felnőttnek, véleménynyilvánítás olvasmányról) 
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A kapcsolatelvétel, a megszólítás, a köszönés, a kérdés különféle formáinak ismerete és 

alkalmazása.  

Saját vélemény tömör megfogalmazása, megvédése egy-két érv említésével. 

A hang és a betű megkülönböztetése. Hang – betű – írásjegy. 

A magán- és mássalhangzók közötti különbségek megfogalmazása képzésük és hangzásuk 

alapján. A zöngés és zöngétlen mássalhangzók ismerete. 

Hangtörvények a hangok között, a beszédben létrejövő törvényszerűségek. A betűrendbe 

sorolás szabályainak ismerete. 

Az egyszerű és összetett szavak elválasztása. Az élőbeszéd tempójával megegyező, 

folyamatos hangos olvasás. 

A feldolgozott szövegek tartalmának elmondása vázlat alapján. Hibátlan másolás, emlékezet 

utáni írás. Egy-másfél oldalas elbeszélő, leíró szöveg alkotása. 

Rokon értelmű szavak használata a felesleges szóismétlés elkerülésére szövegalkotáskor.  A 

szó és a szóelemek megkülönböztetése. A beszédhelyzethez (szándék, címzett, tartalom) és a 

nyelvi illem alapvető szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód a kommunikáció iskolai 

helyzeteiben (pl.: tanítási órán, szünetben, iskolai ünnepségeken). Másfél-két oldal terjedelmű 

elbeszélés írása jellemzéssel személyes élmény alapján. 

Szavak szófajának felismerése, megnevezése szövegben (ige, főnév, melléknév, számnév, 

névmás, igenév, viszonyszó, mondatszó).  

A szófajok jelentéstani és alaktani jellegzetességeinek ismerete. A szófajok helyesírására, 

helyes használatára vonatkozó szabályok ismerete és alkalmazása szóbeli és/vagy írásbeli 

nyelvhasználat során.  

Jártasság a korosztály számára készült helyesírási szótárak használatában. Korábban az egyes 

témaköröknél megfogalmazott ismeretek, képességek, jártasságok megléte. 
 
Matematika 

A továbbhaladás feltételei 
 
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása. Adatok 

közötti matematikai kapcsolatok felismerése és lejegyzése. A feladat megoldásához szükséges 

és felesleges adatok szétválasztása. Egyszerűbb állítások igaz voltának eldöntése.  A kisebb, 

nem nagyobb, nagyobb, nem kisebb kifejezések helyes használata. Adatok elhelyezése 

egyszerűbb halmazdiagramba. A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való 

ábrázolása, két szám összehasonlítása. A tízes számrendszer biztos ismerete. Összeadás, 
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kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. Tört, tizedes tört, 

negatív szám, százalék fogalma. Ellentett, abszolútérték meghatározása konkrét számok 

esetén. Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) 

összeadása és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése. Pozitív törtek 

szorzása és osztása pozitív egésszel. Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet 

esetén. 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság.  Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes 

egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel. Egyszerű egyenletek, szöveges 

feladatok megoldása következtetéssel. A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét 

arányossági feladatok megoldása következtetéssel. Biztos tájékozódás a derékszögű 

koordináta-rendszerben. Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása. 

A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. Szakasz másolása, adott távolságok 

felmérése. Felezőmerőleges szemléletes fogalma. Párhuzamos és merőleges egyenesek 

előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése. Pont tengelyes tükörképének 

megszerkesztése. Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások 

konkrét gyakorlati feladatokban. Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása. 

Téglalap (négyzet) területének kiszámítása konkrét esetekben. A térfogat, űrtartalom, idő, 

tömeg mértékegységei, átváltásuk. Téglatest (kocka) felszínének és térfogatának kiszámítása 

konkrét esetekben. Mérési eredmények, adatok táblázatba rendezése.  Konkrét feladatok 

kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. Néhány szám számtani közepének 

(átlagának) meghatározása. 

 

VIII. A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS DOKUMENTÁLÁSA 
 
 
A tanmenetek alapján kerül be az Osztálynapló Haladási és mulasztási részébe a nem 

szakrendszerű órák tanítási anyagának (tartalmának) beírása. 

A tartalom beírása – kék színű tollal történik. Sorszámozása - a nem szakrendszerű oktatásba 

bevont, mindkét tantárgy esetében 1. sorszámmal kezdődően folyamatosan íródik.  

A nem szakrendszerű oktatás keretében adott érdemjegyet a pedagógusok kék színű tollal 

írják be az osztálynaplóba és az ellenőrzőbe, a szakrendszerű órával megegyezően.  

A tanítási óra megtartását a tanár kézjegyével dokumentálja le. 

 Az osztálynaplóba a tartalom beírása kék színű tollal történik.  

 A magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyak óraszámának sorszámozása 

folyamatosan történik.  
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 A nem szakrendszerű órák magyar nyelv és irodalom, valamint matematika 

tantárgyból is – 1. sorszámtól kezdődően – al sorszámozási pontot kapnak. (1-74-es 

sorszámig, amennyiben nem maradt el nem szakrendszerű óra). 

A nem szakrendszerű oktatás tematikája – a Pedagógiai Program melléklete.  
 
 
 
 
A nem szakrendszerű oktatás programja módosítva: 
 
Nyírbátor, 2013. március  
 
 
 
A Pedagógiai Program 1 számú mellékletének módosítását az intézmény nevelőtestülete 
egyhangúlag elfogadta.  
 
 
 
 
Nyírbátor, 2013. március 
 
 

Gyermán László 
    igazgató 
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2. számú melléklet 
 

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 

4300, Nyírbátor, Zrínyi út 48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TÁMOP 3.1.4 implementációja 
a 2009/2010-es tanévtől 
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A többször módosított Pedagógiai Program ismételt átdolgozását a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program (TÁMOP) „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív 
intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0247" pályázatban vállalt tartalmi fejlesztési 

kötelezettségek tették szükségessé. 
 
Iskolánk olyan tanulóközpontú intézmény, ahol mindenki arra törekszik, hogy tanulóink a 
sokoldalú ismeretszerzés lehetőségeivel élve, életkori sajátosságaiknak, lehetőségeiknek 
megfelelően megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a 
változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk 
alakításához. 
 
♦ A sikeres munkaerő piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 

megalapozását szolgáló képességek fejlesztése.  
♦ A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak lehetőség szerint egyénre szabott 

fejlesztése és megerősítése 
♦ A kompetencia alapú oktatás módszertanának, eszközeinek és eljárásainak széleskörű 

elterjesztése 
♦ A pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos korszerűsítése 
♦ Az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és 

esélyegyenlőség biztosítása. 
♦ Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása 
♦ A digitális írástudás széles körű elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának 

támogatása 
 

Céljaink és feladataink eredményes teljesítése érdekében fontos számunkra: 

• A NAT 2007 szabályozásának megfelelően a kompetencia alapú oktatás 
bevezetése és elterjesztése. 

• A kompetenciamérések tapasztalataiból kiindulva a tanulói különbözőségek 
idejében történő felismerésével, a szervezeti keretek biztosította lehetőségek 
függvényében, egyénre szabott haladási ütem biztosítása. 

• A tanítási órákon differenciált tevékenységi formák szervezése, a rendelkezésre 
álló éves órakeret racionális felhasználásával csoportbontásos oktatás, korszerű 
taneszközök, hatékony, változatos tanítási módszerek alkalmazása, a tanulás 
tanítása, sikeres új pedagógiai eljárások, módszerek kipróbálása, „honosítása”, 
elterjesztése, a tanulói tevékenykedtetés előtérbe helyezése.  

 

• A kompetencia alapú oktatás bevezetésével tartalmi fejlesztések megvalósítása 
o Adott tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia 

területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia 
alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása. 

o  Adott tanulócsoportban, a „Matematika-logikai” kulcskompetencia területen 
tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú 
oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása.  
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o Adott tanulócsoportban, az „idegen nyelv”- német kulcskompetencia területen 
tanévet átfogóan, kompetencia alapú oktatási program, programcsomag 
bevezetése, alkalmazása.  

 
o Tantárgytömbösített oktatást a 2009/2010-es tanévben a teljes kötelező 

intézményi időkeret 5%-os mértékéig vezettük be a 7. évfolyamon matematika-
fizika, magyar-történelem órákon.  

o Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása, legalább egy 
műveltségterületen. Az adott osztályokban a magyar nyelv és irodalom 
tantárgyak integrált oktatása következtében a tantárgyak neve „Szövegértés-
szövegalkotás”-ra változik. 

• Tanulóink önismeretének, képességeinek fejlesztése érdekében, valamint a 
továbbtanulás megkönnyítése érdekében került sor az  „Életpálya építés” 
kompetencia oktatás. 

• Az implementációs tevékenységet segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését 
támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása:  
o Legalább két, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként.  

• Legalább kettő témahét megszervezése tanévenként.  

• Legalább két moduláris oktatási program megvalósítása tanévenként.  

• IKT eszközök használata, digitális készségek fejlesztése, azaz a digitális tartalmak, 
taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése.  

• A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók 
esélyegyenlőségének javítása, a gyerekek integrálását elősegítő programok 
intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának 
megvalósítása, a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása. 

• Az intézményen belüli tanulás elősegítése érdekében, az iskolánk sajátosságainak 
megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól 
bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja, "jó 
gyakorlatok” átvétele, alkalmazása és terjesztése. 

• Az intézmények közötti szakmai együttműködések, más referencia intézményekkel 
való együttműködések kialakítása. A pedagógusok horizontális együttműködési, 
tanulási lehetőségeinek megteremtése, referenciaintézményi szolgáltatások 
végzése és igénybe vétele.   

• Az intézmény saját innovációinak megvalósítása, amely a helyi igényekhez 
igazodva, az egyéni fejlesztéseket, a nevelés-oktatás eredményességének 
fokozását, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni 
fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési 
módok kidolgozását, azok gyakorlati megvalósítását szolgálja. A 2009/2010-es 
tanévtől saját innovációként a „Múzeumpedagógia”-t vezettük be, melynek során 
intézményünk minden tanulója nem csak „szimpla” múzeumlátogatáson, hanem 
különböző játékos foglalkozásokon vehetett részt.(Lásd. Múzeumpedagógiai 
Program) 

• Átfogó intézményfejlesztés megvalósítása, a fejlesztések eredményeinek az 
intézmény mindennapi gyakorlatába való beillesztését, a pedagógiai 
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szemléletváltást segítő tevékenységek megvalósítása, ezen belül az intézmény 
pedagógiai dokumentumainak módosítása, oly módon, hogy az iskola pedagógiai 
innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa.  

• Az iskola pedagógiai programjának és informatikai stratégiai tervének 
összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival. 

• Következetes, fokozatosan nehezedő követelménytámasztás, és a tanulói 
teljesítmények változatos formájú, személyre szóló folyamatos ellenőrzése, 
értékelése. 

• Szakértői vélemény alapján, a központilag biztosított illetve a fenntartótól kapott 
órakeret felhasználásával fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások szervezése 
különösen a részképesség zavarral rendelkező gyermekek számára. 

• Tehetséges tanulók korai felismerése, differenciált foglalkoztatásuk, fejlesztésük 
biztosítása és „menedzselése”, a kimagasló teljesítmény elismerése, jutalmazása. 

• Városi, iskolai szintű rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések, projektzáró 
rendezvények szervezése, változatos programkínálat biztosítása, valamint a 
szabadidő hasznos eltöltésének változatos módon történő segítése. 

• A diákönkormányzat hatékony működéséhez nélkülözhetetlen információk, 
személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

• Különösen fontos a szociokulturális hátránnyal rendelkező, tehetséges tanulók 
fokozott egyéni megsegítése, az eredményesség méltó elismerése, jutalmazása. 
Mindezek érdekében felhasználjuk a kompetencia alapú oktatás támogató 
környezetét, és eszközrendszerét (differenciált fejlesztés különböző módjait). 
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Szociális hátrányok enyhítése 
 

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése, a szegregációmentes környezet kialakítása, 
fenntartása alapvető jelentőségű. Az egyenlő bánásmód elveinek betartása iskolánkban 
kiemelt feladat. 

Az egyenlő bánásmód követelményét intézményünkben érvényesíteni kell, különösen: 

• az oktatásba történő bekapcsolódás, a felvétel, az emeltszintű oktatásba 
bekapcsolódás során, 

• a tanulmányi követelmények megállapítása és a teljesítmények értékelése során, 
• az iskolai élethez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele során, 
• a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 
• a nevelésben-oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése 

során. 
Iskolánkban nem működhetnek olyan szakkörök, és egyéb tanulói, szülői vagy más 
szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy 
kirekesztése. 

 
A kompetencia alapú oktatás implementációja 
  

A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési 
eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, 
alkalmazása. 
 
• Az iskola meghatározott osztályaiban szerzett gyakorlati tapasztalatok 

felhasználásával a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen 
adaptációval és saját innovációban kidolgozott kompetencia alapú oktatási 
programcsomag alkalmazása  

• Az iskola meghatározott osztályaiban szerzett gyakorlati tapasztalatok 
felhasználásával a „Matematika” kulcskompetencia területen adaptációval és saját 
innovációban kidolgozott kompetencia alapú oktatási programcsomag alkalmazása  

• Az iskola meghatározott osztályaiban szerzett gyakorlati tapasztalatok 
felhasználásával az „Német idegen nyelv” kulcskompetencia területen adaptációval és 
saját innovációban kidolgozott kompetencia alapú programcsomag alkalmazása  

• Az iskola meghatározott osztályban (évfolyamon) tanulóink önismeretének növelése, 
valamint továbbtanulásuk, az élet kihívásaihoz való alkalmazkodásuk fokozása 
érdekében egy adott tantárgy keretein belül „Életpálya építés” kerül bevezetésre 

 
Tantárgytömbösített oktatás 

Az iskola kötelező tanítási óráinak figyelembevételével, felmenő rendszerbe a 
2010/2011 tanévben 15 %, a 2011/2012 tanévben 15% mértékű megvalósítása, azt 
követően 15%-ban történő fenntartása. 

A PÁLYÁZATBAN EREDETILEG SZERPLŐ TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS 
MÓDSZERTAN ALAKLMAZÁS FOLYTATÁSÁT A FENNTRTÁSI IDŐSZAKBAN 
NEM TETTÉK KÖTELEZŐVÉ. 
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Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 

•  Az iskola meghatározott osztályaiban szerzett gyakorlati tapasztalatok 
felhasználásával az „Anyanyelvi műveltségterület” esetében valósítjuk meg. 

Oktatási programok, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése:  

• Az implementációs tevékenységet segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató 
modern pedagógiai módszertan alkalmazása, kooperatív technikák, projektmódszer, 
témahét, drámapedagógia, múzeum pedagógia stb. alkalmazása. 

IKT eszközök használata, digitális készségek fejlesztése: 

• Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális 
készségek fejlesztése.  

A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása: 

• A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, 
integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi 
adaptációjának megvalósítása, szegregációmentes együttnevelési környezet 
kialakítása, a lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, 
egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása. 

• A pályázat keretében teljes tantestületi szinten megismert IPR általános módszertani, 
továbbá differenciálási elemeinek a teljes tantárgyi rendszerben, a nevelés-oktatás 
átfogó szintjén. 

Megismert „Jó gyakorlatok” intézményi alkalmazása, átfogó intézményfejlesztés 
megvalósítása: 

• „Jó gyakorlatok” intézményi honosítása, adaptációja, integrálása az intézményi 
dokumentumokba, a napi nevelő-oktató munkába. 

• Intézmények közötti szakmai együttműködések, referencia intézményekkel való 
együttműködés kialakítása,  

• A pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási lehetőségeinek megteremtése, 
referenciahelyi szolgáltatások igénybe vétele.  

• Az intézmény saját innovációinak továbbvitele, szükség esetén korrekciója, a  
fejlesztések eredményeinek az intézmény mindennapi gyakorlatába való beillesztése. 

A helyi tanterv a TÁMOP 3. 1. 4 program szerinti módosított tantárgyi rendszert (műveltség 
terület tantárgyi bontás nélküli oktatása stb.), illetve óraszámokat nem tartalmazza.  
Ezért a program fenntartási időszakára (2014/2015 tanévig) a konkrét pályázati 
kötelezettségekhez kapcsolódó tantárgyszerkezeti szabályozást az iskola adott tanévi 
munkatervében kívánjuk megjeleníteni: 

• aktuális tantervek átdolgozása 
• műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 
• tantárgytömbösítés (tantárgyak, osztályok) 
• moduláris oktatási program (tantárgy, osztály, értékelés) 
• projekt, témahét 
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Oktatási módszerek 
 
Pedagógusainknak lehetősége van a projekt módszerrel történő oktatásra. 
 
A 2009-2010-es tanévtől a témahét és a 3 hetet meghaladó projekt alkalmazására is lehetőség 
van iskolánkban. Új módszerként jelent meg a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli 
tanítása. A tantárgytömbösített oktatást a 2009-2010-es tanévi 5%-os szintről a következő 
tanévekben 10%, majd 15%-ra kívánjuk emelni. 
 
Az új módszereknek megfelelő helyi tantárgyi tantervek folyamatosan készülnek el az adott 
tanév bevont tantárgyainak és osztályainak függvényében. A módosított tantervek biztosítják 
a kompetencia alapú oktatási programcsomagok eredményes implementációját: 
• Az átdolgozott tantárgyi tanterv megfelel a kompetencia alapú oktatási programcsomag 

tartalmi elvárásainak 
• Tartalmazza a tantárgy céljait, időben, tartalomban (témakörökben) elrendezi a 

tananyagot, meghatározva a követelményeket témákhoz, évfolyamokhoz vagy 
hosszabb ciklusokhoz rendelve. 

• Tartalmazza az értékelés elveit, és az értékelési eszközöket, amelyek segítik a 
tanulói teljesítmények ellenőrzését, értékelését. 

• Tartalmazza azon eszközök és módszerek felsorolását, amelyek lehetővé teszik a 
tervezett tevékenységek megvalósítását: 

o információhordozók: tankönyvek, szövegek, képek, filmek, 
hanghordozók, makettek, CD-k stb., 

o feladathordozók: munkafüzetek, feladatlapok stb., 
o a kettő kombinációi: szoftverek, digitális tananyagok stb. 

 
Iskolánk tanárai a hagyományos nevelési-oktatási módszerek mellett használják a 
kompetencia alapú oktatás módszereit is: kooperatív tanulás, differenciált tanulás, 
projektmunka, páros munka stb. Célunk tanulóinknál a készségek és képességek fejlesztése az 
alkalmazásképes tudás eléréséhez. 
Támogatjuk az interaktív és reflektív tanulási technikák használatát a befogadás központú és 
kompetenciafejlesztő tanulási folyamatban (pl.: kooperatív tanulás, projekttanulás, tanulási 
portfolió, differenciálás, csoportmunka stb.). 
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A kompetencia alapú oktatás implementációjának ütemezése 
 

Célok, 

indikátormutatók 

Implementáció 
éve 

Fenntarthatóság 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

teljes tanórai 
lefedettséget 
biztosító 
programcsomag 

Szövegértés 
Matematika  

+ + + + + 

egy választott 
kulcskompetencia 
területi 
programcsomag 

Életpálya építés  
Német nyelv 

+ + + + + 

tantárgytömbösített 
oktatás a 
szakrendszerű 
oktatásban  
(5-10-15 %) 

matematika-fizika 
magyar-történelem  

A pályázatban szereplő tantárgy tömbösíts módszertan 

alkalmazás folytatását nem tették kötelezővé. 

műveltségterület 
tantárgyi bontás 
nélküli oktatása 

magyar nyelv és 
irodalom  

+ + + + + 

digitális tartalmak, 
taneszközök 
használata (25 %) 

25% 25 25 25 25 25 

A hátrányos 
helyzetű és SNI 
tanulók 
esélyegyenlőségének 
javítása 

+ + + + + + 

új módszerek 
intézményi 
alkalmazása, 
elterjesztése, 

+ + + + + + 

önálló intézményi 
innováció 
megvalósítása 

Múzeumpedagógiai 
program 

+ + + + + 

jó gyakorlatok 
átvétele 

+      
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Nyírbátori Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és  
Alapfokú Művészeti Iskola 

4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. 
 
 
 
 
 
 

Nevelési és Pedagógiai Program  
3. sz. melléklete 

 
 
 
 

A TIOP 1.1.1/07/1-2008-0820. SZÁMÚ 

- A PEDAGÓGIAI, MÓDSZERTANI REFORMOT TÁMOGATÓ 

INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 

A 2011/2012-ES TANÉVTŐL 
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A Nyírbátori Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Nevelési és Pedagógia Programjának módosítását a Társadalmi Infrastruktúra 

Operatív Program (TIOP) keretében meghirdetett „A Pedagógiai, módszertani reformot 

támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése  TIOP -1.1.1 /07/1-2008-0820. számú 

pályázatban vállalt eszközjellegű és tartalmi fejlesztési kötelezettségek tették 

szükségessé.  

 

A Nevelési és Pedagógiai Programunkban meghatározott célok között szerepel – a minőségi 

oktatás és az esélyteremtés biztosítása – minden gyermek és tanuló számára.  

 

A TIOP 1.1.1. projekt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az 

Intelligens iskola létrehozása. A program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a 

többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (IKT) – támogatású 

pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges 

infrastruktúrát is biztosítja.  

Következménye:  

• Minden iskola számára egységes alapinformatikai infrastruktúra biztosítása, 

• A kompetencia alapú oktatás elterjesztésnek megsegítése 

• A területi különbségek mérséklése.  

 

A minőségi, – esélyteremtő nevelés – oktatás terén feladataink:  

 

 Az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztése,  

 Az egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, 

 A kulcskompetenciák egyénre szabott fejlesztése és megerősítése,  

 A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek, eljárásainak 

széleskörű elterjesztése,  

 Az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az inkluzív 

környezet megteremtésével, 

 A pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése – a 

továbbképzések, önképzések által, 

 A digitális (IKT) tudás és alkalmazás széleskörű elterjesztése a mindennapi 

gyakorlatban történő alkalmazással,  
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 A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű 

tanulók integrációját elősegítő programok megvalósítása az IKT eszközök 

alkalmazásával, melynek során a lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését 

támogató személyközpontú, egyéni utakat támogató környezetet biztosítunk. 

 

A TIOP 1.1.1/07/1-2008-0820. számú pályázat támogatásával 

- Az iskola számítógép állománya korszerűbbé vált – a pedagógiai, mérés – 

értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelően, 

- iskolai munkaállomások számottevő növelése  

- a tantermek 40 %-a – ellátott Internet hozzáféréssel és interaktív prezentációs 

eszközökkel 

 tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + számítógép (laptop) 

 Web alapú szolgáltatás kialakítása  

 alkalmazás szerver csomag = szerver + tűzfal + szünetmentes 

tápegység + alkalmazás szintű szerver szoftver + központi portál 

- Mérés – értékelési program futtatásának lehetősége a szükséges eszközpark 

biztosításával 

 Szavazó csomag = 1 csomag – 30 db szavazógépet tartalmaz 

- A sajátos nevelési igényű tanulók – különösen a gyengén látók, hallássérültek, 

mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők – integrált oktatását segítő 

speciális IKT eszközökhöz jut az iskola. 

 Kiegészítő SNI – IKT csomag 

 

A TIOP 1.1.1/07/1-2008-0820. számú projekt keretében beszerzett informatika eszközök 

és megvalósítandó tevékenységek – az  általános iskolai egységekben 

 

 Iskolai munkaállomás csomag (PC) feladat-ellátási helyenként 10 tanuló / 

számítógép 

o Beszerzésre került a két általános iskolai egységben: 

 99 db asztali számítógép 

 Megvalósítandó tevékenységek 

 Digitális tartalmak óraközi használata – a tantárgyi óraszámok 

minimum 30 %-ában  
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 Csoportos vagy egyéni feladatmegoldás 

 Elektronikus számonkérés 

 Szaktárgyi oktatás 

 Tantermi csomag – interaktív tábla + projektor + számítógép 

o Beszerzésre került a két iskolai egységben 

 27 db Tantermi csomag 

 Megvalósítandó tevékenységek 

 Digitális tartalmak óraközi használata (interaktív tananyag tantárgyi 

órák 30 %-a) 

 Digitális tartalmak – egyéni fejlesztése (interaktív tananyag fejlesztése) 

 Csoportmunka alkalmazása (tevékenységközpontú oktatásszervezés) 

 Elektronikus mérés – értékelés használata (órai feleltetés, dolgozatírás 

stb.) 

 Kapcsolódás (adatgyűjtés) az elektronikus adminisztrációs rendszerben 

 Szavazó csomag – 1 csomagban – 30 db szavazógép 

o Beszerzésre került a két iskolai egység számára 2 db Szavazócsomag 

(intézményegységenként 1-1 db) 

o Vállalt tevékenységek 

 Órai elektronikus mérés és értékelés alkalmazása (ütemezés szerinti %-

ban) a tanult ismeretek – megértéseinek ellenőrzése, számonkérése 

(diagnosztikus mérések) 

 Csoportmunka eredményességének ellenőrzése a szavazószett 

segítségével 

 IKT eszközökkel támogatott órai feladatmegoldás ellenőrzése 

 Alkalmazás szerver csomag 

o Beszerzésre került – 1 db szerver csomag (Zrínyi úti Intézményegység) 

o Vállat tevékenységek 

 Intézményi online tartalom -, kommunikációs, adminisztrációs és 

üzemeltetési szolgáltatás fejlesztése (iskolai portál és alapinfrastruktúra 

fejlesztése) 

 Kapcsolódás és adatgyűjtés az elektronikus adminisztrációs rendszerek 

központi alkalmazásához 

 Intézmények közötti, valamint tanár – diák – szülők közötti 

kapcsolattartás fejlesztése 
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 Kiegészítő SNI – IKT csomag 

o Beszerzésre került 2 db SNI csomag – mindkét iskolai egységben 1-1 db. 

o Vállalt tevékenységek. 

 Mindkét intézményegységben – integráltan oktatjuk a sajátos nevelési 

igényű tanulókat.  

 Az SNI kiegészítő IKT csomag – elsősorban a Hallássérült és 

Mozgássérült SNI tanulók oktatását segíti, de lehetőség adódik más 

fogyatékossággal rendelkező, vagy tanulási nehézséggel – zavarral 

küzdő tanulók megsegítésére is (alkalmazása - ütemezés szerinti %-

ban). 

 

A TIOP 1.1.1. projekt által előírt kötelezettségek teljesítése 

 Beszerzésre került feladat-ellátási helyenként 1-1 db kötelezően előírt WIFI 

csomag.  

 Pedagógus továbbképzésen vett részt – a pályázat előírásainak megfelelően  

o 10 órás szervezett (akkreditált) felhasználói képzésen vett részt 90 fő 

pedagógus, 

o 11 fő pedagógus önképzés során sajátította el az IKT alkalmazásának 

módszereit, 

 

 A képzés tartalma 

o Az iskolai egységekben beüzemelt eszközök használatának bemutatása, 

elsajátítása 

 Bekapcsolás, alapvető felhasználói ismeretek megszerzése, digitális 

tartalmak keresése, digitális tartalom felhasználása – a különböző 

tantárgyakhoz és feladatokhoz, 

 Ismeretátadás, gyakoroltatás, számonkérés példákkal, üzembiztonsági 

ismeretek.  

 Egy éven belül – intézményegységenként 1-1 fő 30 órás – akkreditált 

továbbképzésen vesz részt.  

 A képzés tartalma:  
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Az infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazása, 

az IKT módszerének megismerése, a SULINET Digitális Tudásbázis 

(SDT) használata. 

 Egy tanéven belül kötelesek vagyunk – feladat-ellátási helyenként – az elnyert 

tantermi csomagok 50 %-ának megfelelő Bemutató órát tartani – a kollégák 

és szülők számára.  

 

Zrínyi úti Intézményegység: 9 óra 

Fáy úti Intézményegység: 5 óra   Bemutató óra 

A Bemutató órák tematikáját az Éves Munkaterv tartalmazza.  

Dokumentálás: Jelenléti ív - Fotó 

 

 Az intézmény elkészíti Informatikai stratégiáját – egy éven belül – az 

infokommunikációs technológiák fejlesztésére és alkalmazására.  

 

 

A TIOP 1.1.1. projekt befejezése és fenntartási kötelezettsége 

 

 A TIOP 1.1.1. projekt befejezésének határideje: 2010. december 31. 

 A TIOP 1.1.1 projekt fenntartásának kötelezettségei  

o A projekt befejezéséről számított 5 évig – a támogatásból beszerzett 

eszközöket rendeltetésszerűen használjuk, el nem adható. 

o Az eszköz üzembe helyezését követően 5 évig – a meghatározott és vállalt 

tevékenységeket – fenntartjuk, és saját költségen ellátjuk.  

o A projekttel kapcsolatos dokumentumokat elkülönítetten nyilvántartjuk és 

2020. december 30-ig megőrizzük.  
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A TIOP 1.1.1. projekt megvalósítása és fenntartása 

A Projekt neve 
A 

mutató neve 

Maximálisan 

elvárt 

célérték 

A célérték 

elérésének 

időpontja 

Fenntartási 

időszak 
Dokumentálás 

A TIOP-1-1-1/07/1-

2008-0820. 

SZÁMÚ 

A PEDAGÓGIAI, 

MÓDSZERTANI 

REFORMOT 

TÁMOGATÓ 

INFORMATIKAI 

INFRASRUKTÚRA 

FEJLESZTÉSE 

PROJEKT 

IKT 

eszközökkel 

rendelkező 

tantermek 

aránya az 

összes 

tanteremhez 

képest 

40 % 

2011.  

december 

31. 

2016/2017. 
Informatikai 

stratégia 

IKT 

eszközökkel 

tartott 

tanítási órák 

aránya az 

összes óra 

számához 

képest. 

30 % 

A 

fenntartási 

időszakban 

belül meg 

kell 

valósítani 

2016/2017. 

Tanórai 

tanmenet 

A számítógép 

adathordozója 

Egyéb 

adathordozó 

IKT alapú 

órai mérés 

értékelés 

aránya az 

összes órai 

mérés 

értékeléshez 

képest. 

30 % 

A 

fenntartási 

időszakon 

belül meg 

kell 

valósítani 

2016/2017. 

Osztálynapló 

Tanári 

tanmenet 

Adathordozó 

5 % 2011/2012. 

10 % 2012/2013. 

15 % 2013/2104. 

20 % 2014/2015. 

25 % 2015/2016. 

30 % 2016/2017. 
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 IKT 

eszközökkel 

oktatott SNI 

tanulók 

aránya az 

összes SNI 

tanulóhoz 

viszonyítva 

30 % 

A fenntartási 

időszakon 

belül meg kell 

valósítani 

2016/2017. 

SNI tanulók –

Beírási és 

Osztálynapló 

Osztálynapló 

Tanmenet 

Adathordozó 

5 % 2011/2012. 

10 % 2012/2013. 

15 %  

20 % 

25 % 

30 % 

IKT 

eszközökkel 

oktatott 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

aránya az 

összes 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

számához 

viszonyítva 

Min. 

30 % 

 

 

Max. 

100 % 

A fenntartási 

időszakon 

belül kell 

meg-

valósítani. 

2016/2017. 

Kimutatás – 

Jegyzőzi 

nyilatkozat – 

HHH 

Gyermekvédelmi 

határozat - HH 

30 % 

A fenntartási 

időszakon 

belül kell 

megvalósítani. 

2011/2012. 

Osztálynapló 

Tanmenet 

Adathordozók 

50 % 2012/2013. 

70 % 2013/2014. 

90 % 2014/2015. 

100 % 2015/2016. 

100 % 2016/2017. 

 

 

A TIOP 1.1.1/07/1-2008-0820. projekt dokumentálása 

 A projekthez kapcsolódó logó használata 

 Nyílt napok Meghívó + Szülői jelenléti ív 

 IKT alkalmazása a tanítási órákon  

o Tanári tanmenet 

o Osztálynapló 

o Számítógép adathordozó 

o Egyéb adathordozó 
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