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BEVEZETÉS 

 

Alapadatok:  

OM azonosító: 201475 

 Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

5516 Körösladány Wenckheim Béla utca 6/4   

 

Az iskola küldetésnyilatkozata 

Olyan iskolát szeretnénk: 

 ahol a legfontosabb a gyermek, 

 ahol a szülők és a pedagógusok együtt azért vannak, hogy a gyermekeinknek a lehető 

legoptimálisabb körülményeket biztosítsák, 

 ahol a pedagógusok és a szülők a gyerekek érdekében partnerként működnek együtt, 

 ahol testileg és lelkileg egészséges, egészséges önbizalommal rendelkező ifjúságot 

nevelünk, 

 ahol mindenki egyformán fontos, s ezért ha kell, egészséges kompromisszumokat kötünk, 

 ahol a gyerekeket a társadalom modernkori elvárásainak megfelelően önálló 

ismeretszerzésre alkalmas képességekkel ruházzuk fel, 

 ahol segítünk a lemaradó, vagy hátránnyal küzdő diákoknak a felzárkózásban, biztosítjuk 

mindenki számára az esély egyenlőséget, az egyenlő hozzáférést, 

 ahol segítünk a tehetséges fiataloknak a tehetségük kibontakoztatásában, 

 ahol színes, változatos tevékenységformákkal, programokkal igyekszünk felkelteni és 

fenntartani tanulóink motiváltságát, 

 ahol a diákok jól szervezett közösségek keretein belül megtanulják elfogadni a másságot és 

megtanulják a toleranciát,tisztelik a felnőtteket és egymást, 

 ahol a pedagógusok munkájuk során igazodnak a tanulók mindenkori életkori 

sajátosságaihoz, figyelnek a tanulók egyéni szükségleteire, 

 ahol a tanulók biztonságban érzik magukat, 

 ahol a tanulók megtanulják becsülni az értékeket, a környezetünket, 

 ahol a gyerekeket bevonjuk az iskolai életük megszervezésébe, 

 ahol érték az őszinteség, 

 ahol fontos a másik ember segítése, 

 ahol diákjaink megtanulnak közösen együtt dolgozni, a közös munkáért felelősséget 

vállalni, 

 ahol az alapműveltség megszerzése mellett, fontos a problémamegoldó képesség, a 

szociális képesség és az IKT kompetenciák fejlesztése is, 

 ahol a pedagógusok arra törekszenek, hogy a tanulók önismeretének fejlesztése és 

különböző pályaorientációs tevékenységek által eljuttassák őket oda, hogy megfelelően 

tudjanak pályát választani, 

 ahol a gyerekek szeretnek mozogni, ismerik az egészséges életmód alapelveit, 

 ahol sokoldalú, nyitott diákok tanulnak, akiknek a tudás érték, 
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 ahol a tanulók változatos tanulástechnikai módszerekkel ismerkedhetnek meg, ezáltal 

növekedik a tanulásban a sikerélményük, ami a motiváció fenntartásához vezet, 

 ahol hangsúlyt kap az alapkompetenciák (anyanyelvi és matematikai)fejlesztése, 

 ahol az idegen nyelv oktatása kommunikatív alapokon nyugszik, 

 ahol olyan diákokat nevelünk, akik jól eligazodnak majd a világban. 

 

Tehát olyan iskolát szeretnénk, ahová gyermek és pedagógus örömmel jön be, mert tudja, 

hogy ott mindenkitől támogatást kap és megvalósíthatja önmagát.  

 

1. NEVELÉSI PROGRAM 

1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai 

Pedagógiai munkánkat meghatározó értékeink 

 Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, 

becsületesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és 

önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a 

konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 

 Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Igény a közösségi 

tevékenységekre. 

Iskolánk céljai a tanulók sikeres nevelés-oktatása érdekében 

 A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése. 

 Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, 

alkalmazható tudás megszerzési képességének kialakítása. 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása. 

 Korszerű természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása. 

 Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok 

nevelése. 

 A tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés és a 

hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén. 

 Tanulóink önismeretének fejlesztése, autonóm személyiségek kialakítása. Olyan 

személyiségek fejlesztése, akik kellő önismerettel rendelkeznek, akik önállóan döntenek 

képességeiket, lehetőségeiket ismerve. Felkészítjük őket az esetleges kudarcok 

elviselésére is. 

 Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a kommunikációs képességek 

fejlesztése.  

 Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, 

tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget 

befolyásoló hatásával, a testi-lelki higiéné fontosságával.  
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 Az ökotudatos magatartásformák kialakítása a tanulóban. 

 A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, az értékes alkotások iránti igény 

megalapozása. 

 A gyerekek életkoruknak, fejlettségi szintjüknek és saját személyiségjegyeinek megfelelően 

legyenek képesek önálló, felelős állásfoglalásra és cselekvésre. 
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1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai, a 

pedagógusok, osztályfőnökök feladatai 

Iskolánk nevelési célja a tanulók személyiségének formálása, esélyeinek növelése, 

kibontakozásuk támogatása. 

Kiemelt feladataink 

Minden tanulónk számára biztosítjuk az alapkészségek elsajátításának lehetőségeit, 

melyek a társadalomba való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az 

önmegvalósításhoz szükségesek. A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az 

összefüggések felismerésének fejlesztése kiemelt feladatunk a tantárgyak tananyagának 

elsajátítása során. Törekszünk kialakítani a tanulókban az egyéni ismeretszerzés igényét.  

Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogatjuk az egyéni képességek 

kibontakozását. A munkafolyamatok megszervezése során figyelembe vesszük a tanulók egyéni 

képességeit, hatékony tanulási módszerek kifejlesztésére törekszünk. Az egyéni képességek 

kibontakoztatását nem csak az órai munkában tartjuk szem előtt, hanem a tanórán kívüli 

programokban is.Hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztésére. 

Lehetőségekhez mérten, választható szakköri formában, első osztálytól kezdve lehetőséget 

biztosítunk az idegen nyelvvel való ismerkedésre. Felső tagozaton választható keretben emelt 

óraszámú angol nyelvi képzést biztosítunk. 

Konstruktív, alkotó közösségek létrehozására törekszünk, ahol a tanuló a közösségben való 

élet során fejleszti önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését és empátiáját. A tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon is alkalmazunk 

olyan munkamódszereket (pármunka, csoportmunka kooperatív módszer elemei, projektmunka), 

amelyek fejlesztik a tanulók szociális kompetenciáit. A közösségek különböző programokat 

szerveznek a tanév során, ezzel is erősítve a csoport kohézióját. 

Biztosítjuk az egyenlő hozzáférést és az esélyegyenlőséget, az iskolában integrált pedagógiai 

rendszert működtetünk.Törekszünk azon hátrányok csökkentésére, amelyek a tanulók 

szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. Két összevont 

gyógypedagógiai csoportban oldjuk meg a tanulásban akadályozottak programjával haladó tanulók 

oktatását, nevelését. A lassúbb ütemben haladó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat 

szervezünk, szükség szerint biztosítjuk a nevelési tanácsadó által előírt fejlesztő és rehabilitációs 

foglalkozásokat. Az SNI-s és BTMN-es tanulók beilleszkedését a kéttanáros modell 

alkalmazásával igyekszünk elősegíteni. Az egyéni bánásmód és az egyéni szükségletekhez való 

igazodást, a felső tagozaton, a képesség szerinti csoportbontással biztosítjuk matematika, magyar 

nyelv és irodalom valamint idegen nyelv tantárgyakból. A kéttanáros modellt szükség szerint , a 

humán erőforrásaink figyelembe vételével alkalmazzuk.  

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében keressük és alkalmazzuk azokat a pedagógiai 

eszközöket, amelyek biztosítják mind a lassabban haladóknak, mind pedig a tehetséges 

tanulóknak a megfelelő haladási ütemet és a számukra megfelelő kihívásokat. A differenciálás 

eszközeit alkalmazva igyekszünk biztosítani az egyéni haladást a tanulók számára. 
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A tanítás során törekszünk a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztésére, a lehetőségekhez 

mérten a tanítási órákon használjuk az infokommunikációs eszközöket, és tanítványainkat is 

igyekszünk megtanítani ezen eszközök használatára.   

Nevelési céljaink megvalósítása érdekében a pedagógus feladatai: 

A pedagógus figyeli tanulóinak emberi kibontakozását, szeretettel és diszkrécióval fordul 

feléjük. Rendszeresen kapcsolatot tart diákjai osztályfőnökeivel, fejlesztő tanáraival és szükség 

esetén más segítséget nyújtó szakemberekkel, szülőkkel és a többi tanártársával. 

Minden pedagógus törekszik szakmai munkájának emelésére, önképzéssel vagy 

továbbképzéseken való részvétellel fejleszti szakmai és pedagógiai műveltségét. Évente legalább 

két alkalommal belső hospitáláson vesz részt, módszertani eszköztárának szélesítése érdekében, 

illetve évente egyszer bemutató órát tart kollégái számára. Törekszik arra, hogy szakmailag és 

módszertanilag alaposan felkészült legyen és munkáját pontosság jellemezze.  

Részt vesz a szakmai munkaközösségek munkájában, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás 

feladataiban. Bekapcsolódik az intézmény működési rendjében felmerülő elfoglaltságokban 

(ügyelet, ebédeltetés stb.)  

Tervező munkáját tudatosan végzi. Egész tanévi munkáját tantárgyanként, osztályonként 

illetve tanulócsoportonként megtervezi, tanmeneteket készít, a megvalósulást dokumentálja az 

elektronikus naplóban és tanév közben, módosulás esetén, a tanmenetet reflexiókkal látja el.  

A tanulók ellenőrzését az intézményi dokumentumok előírása szerint végzi, az értékelés 

szempontjait ismerteti a tanulókkal és a szülőkkel. A tanulók értékeléséről a tájékoztató füzeten és 

az elektronikus naplón keresztül rendszeresen értesíti a tanulók szüleit.  

Az iskolai eseménynaptár programjainak megvalósításában aktívan részt vesz, részt vesz a 

tanulmányi kirándulások és egyéb kulturális és sportprogramok szervezésében valamint 

lebonyolításában. 

Biztosítja a tantermek rendjét, részt vesz a tanulók tanórai szünetekben történő felügyeletében. 

A tanulókkal betartatja az iskolai házirend szabályait. Biztosítja a szertárak rendjét, részt vesz a 

leltározásban.  

 

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

Az azonos évfolyamra járó, azon belül közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórák - foglalkozások - túlnyomó többségét az órarend 

szerint közösen látogatják. 

Az osztályközösség élén mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az 

igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. 

Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok értekezletének összehívására. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 
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Az iskola pedagógia elvei és gyakorlata szerint neveli tanítványait. Célzatosan összehangolja 

osztályban a nevelési tényezőket, mindent megtesz azért, hogy osztálya jó közösségé váljon, 

amelyben minden tanuló otthon van. Tanítványai családi hátterének és személyiségének alapos 

megismerésére törekedve, az intézmény nevelési céljainak megfelelően, formálja 

személyiségüket, segíti önismeretük, hivatástudatuk fejlődését. 

Igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődését (szünetekben, 

kirándulásokon, iskolai rendezvényeken való részvételével). 

Az osztályfőnök 

 alaposan ismeri tanítványait 

 az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés 

tényezőit figyelembe veszi 

 segíti a tanulóközösség kialakulását 

 koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és szükség szerint 

látogatja óráikat 

 aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a 

tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő 

személyekkel (pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus, 

szomatopedagógus, szurdopedagógus gyógytestnevelő, gyermekvédelmi feladatokkal 

megbízott pedagógus) 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, 

különös gondot fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítésére 

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti 

 szülői értekezletet tart 

 családot látogat a közösség átvételkor illetve szükség esetén 

  az ellenőrző könyv/tájékoztató füzet illetve az elektronikus naplón útján rendszeresen, 

havonta legalább egyalkalommal, rendkívüli esemény esetén azonnal informálja a szülőket 

a tanulók magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat 

 osztálya tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében 

 az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, és büntetésére 

 részt vesz a munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a kijelölt 

feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 



 

 

10 / 64 

1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét széles körűen fejlessze. Célkitűzéseink 

alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel 

kapcsolatos teendőinket. Az értelmi nevelés területén nagy hangsúlyt fektetünk a 

kulcskompetenciák: anyanyelvi, matematikai, természettudományos és technikai, esztétikai és 

művészeti  valamint digitális kompetenciák fejlesztésére. A kompetenciák fejlődését tudatos 

módszerválasztással segítjük. 

A tanulók személyiségformálásában nagy szerepet kap a hatékony, önálló tanulás képességének 

kialakítása. A tanórákon az adott lehetőségek keretein belül tanulásmódszertani elemeket is 

beépítünk. Ötödik évfolyamon az alsó-felső átmenet megkönnyítése érdekében önálló tantárgyként 

tanulásmódszertant, önálló tantárgyként, oktatunk. Igyekszünk tanulóinkkal olyan módszereket 

elsajátíttatni, amelyek alkalmassá teszik őket az egész életen át tartó tanulás megvalósítására. 

A tanulók szociális kompetenciájának fejlesztése céljából hangsúlyt fektetünk a tanítási módszerek 

megválasztására, a színes közösségi programok szervezésére. A konfliktuskezelés érdekében a 

szülők és a tanulók igényeinek megfelelően lehetőséget biztosítunk a tanulóknak az egyéni és 

csoportos személyiségfejlesztésre. Az osztályfőnöki órákon és alsó tagozaton 

szabadfoglalkozások keretein belül szituációs játékok alkalmazásával igyekszünk csökkenteni, 

megoldani a konfliktus helyzeteket. 

A közösségi aktivitás kialakítása érdekében a tanulókat megismertetjük a szűkebb és tágabb 

környezetünk hagyományaival, iskolai ünnepségek szervezésével, megrendezésével ápoljuk a 

nemzeti hagyományokat. A tanulók aktivitásának elősegítése érdekében diákönkormányzatot 

működtetünk. A közösségi munka elismerésével ösztönözzük a tanulókat az aktív közösségi 

életre. 

 

A) A személyiségfejlesztés területei 

1. Értelmi nevelés 
-önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése 

-céltudatosság kialakítása 

2. Erkölcsi nevelés 

-alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása, meggyőződéssé alakítása 

(becsület, tisztesség, szorgalom, kötelességtudat) 

3. Érzelmi nevelés 

-módszeres önfegyelem, önfejlesztés gyakorlása (rendszeresség, kitartás, elkötelezettség) 

ELVÁRÁSOK 

1. Tisztelettejels, szép beszéd a tanárokkal, társakkal 

2. Házirend felelős betartása 

3. Alapos, redszeres és pontos munka 

4. Kapott feladatok lelkiismeretes elvégzése 
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5. A testi és mentális egészség megőrzése 

 

B) Fejlesztendő értékek 

1. Önfejlesztés: önfegyelem, önmegfigyelés, önvizsgálat, felelősség magunk és mások iránt, 

megfontolt ítélőképesség, mértékletesség. 

2. Társas kapcsolatok: nyitottság, befogadókészség, tisztelet, megbocsájtás, elfogadás, 

szolidaritás, szeretet, tolerancia, szelídség, alázat, türelem, saját akaratunkról való lemondás 

mások érdekében. 

3. Eredményesség: folyamatos tanulás, szorgalom, kitartás, állóképesség, szívósság, 

problémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényesség, alaposság. 

4. Hazaszeretet, hűség, egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. 

5.  Környezettudatos magatartás, tisztaság és rendszeretet. 

 

C) Fejlesztés módja 

Általában: 

1. Osztályok szintjén a gyermekcsoportok dinamikájának megismerése, elemzése, 

fejlesztése 

2. Pedagógusok mentálhigiénés szemléletű megsegítése igény esetén (egyéni, csoportos) 

3. Rendszeres konzultáció a nevelési helyzetek kezelésére  

 

1.4. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, egészségnevelési és 

környezeti nevelési elvek 

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek 

javítását szolgálja, amelynek célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot javítása, 

olyan problémakezelési módszer, amely az iskola közösségének aktív részvételére épít. 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres 

végzését jelenti a nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálójában szereplők ésszerű 

bevonásával: 

 egészséges táplálkozás megismertetése 

 mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak  

 a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával (ének, 

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

 számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, 

balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési tematika 

oktatása. 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: 

 Az egészség fogalma 

 A környezet egészsége 
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 Az egészséget befolyásoló tényezők 

 A jó egészségi állapot megőrzése 

 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata 

 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata 

 Balesetek, baleset-megelőzés 

 A lelki egészség 

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

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

játékszenvedély, internet- és tv-függés) 

 A média egészséget meghatározó szerepe 

 Fogyasztóvédelem 

 Iskola-egészségügy igénybevétele. 

Cél: 

A nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden tanuló részesüljön a teljes testi-lelki 

jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény 

mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

Feladat: 

Az egészséges életmódra nevelést már kisgyermekkorban el kell kezdeni és az életfordulókon - 

serdülőkor - fokozottabban megerősíteni. A nevelési folyamatban nélkülözhetetlen - az alapvető 

értékek mellett – a testi-lelki-szociális egészség közvetítése, az élet egészségvédelme. 

Jelentős szerepet kap benne a szülő, a család, az ifjúságvédő, a civil közösségek, sport- és egyéb 

egyesületek, média stb.  

Fontos része az egészségnevelési programnak az is, hogy segítsen a tanulókban kialakítani olyan 

készségeket, amelyek lehetővé teszik saját magatartásuk kedvező irányú befolyásolását. 

Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat 

 az egészséges életvitel kialakításához, 

 a helyes értékrend felépítéséhez,  

 az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez, 

 az életmóddal kapcsolatos - biológiai-pszichés - tennivalók elsajátításához, 

 a képességek erősítéséhez, fejlesztéséhez, 

 az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez, 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzéséhez, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás alapjainak megismeréséhez, 

 igény a személyi higiéné betartásához. 
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Szűrővizsgálatok 

Iskolánk minden tanulóját a védőnő és a gyermekorvos, egy általuk elkészített, az iskola 

vezetőségével egyeztetett terv szerint szűr a következő területeken: 

 Hallás 

 Látás 

 Gerinctartás 

 Lúdtalp 

 Fogászat 

Ennek eredményeképpen a tanulók időben szakorvosi ellátáshoz jutnak.  

 Színterei:  

 Életviteli feladatok 

 Tanórai feladatok 

 Tanórán kívüli feladatok (szakkörök, egészségnevelési programok, táborok, előadások, 

kirándulások) 

Résztvevők: 

 Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, osztályfőnökök, szaktanárok. 

 Külső partnerek: gyermekorvos, védőnő, családsegítő szolgálat, szakszolgálati intézmény, 

egészségügyi szolgáltatók (pl. fogászati prevenciós csoport), sportlétesítmények 

vezetősége, szakrendelők. 

A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden pedagógusa, 

dolgozója felelős. 

Komplex intézményi mozgásprogram 

1. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően 

épüljenek be az óratervi órákba.  

2. Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – változatos programok 

keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások (tömegsport, sportszakkör, sportkör 

stb.).  

3. Az intézmény együttműködik a településen működő sportegyesülettel és más szomszédos 

településeken működő sportegyesületekkel, a változatos sportfoglalkozások biztosítása 

érdekében.        

4. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a 

mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés.  

5. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a szabadidős 

és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön minden tanévben 

javaslat.  
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A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek: 

A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését beemelték az országos mérések 

sorába (NETFIT). Ennek értelmében kell eljárni a mérésre felkészítés és a mérés elvégzése 

tekintetében. A mérésre előírt időintervallum adott év április-május hónap, tanévenkénti 

időzítéssel. 

A fizikai aktivitás jellemzője az  

 az egészséges testsúly, 

 az állóképesség és az izomerő. 

E képességek szintjének emelését az oktatásnak kell megoldania a megújított iskolai 

testneveléssel és sporttal. A jövőben az alapoknál – a 6-14 éveseknél – kell kezdeni. Az 

intézményünk elsődleges célja, hogy a tanulók megszeressék a mozgást, kialakuljon a megfelelő 

mozgáskultúrájuk.   

1.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység  

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók iskolánkban a hátrányos illetve a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók, a sajátos 

nevelési igényű tanulók valamint a tehetséges tanulók. 

Cél  

 Alkalmassá tenni az érintett tanulókat az együttélésre, együttműködésre;  

 A perifériára szorulásuk, antiszociális helyzetbe való lecsúszásuk megelőzése.  

 A tanulók képességeinek megfelelő fejlesztés biztosítása. 

 

Feladat  
 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulók korai felismerése, szakemberhez irányítása a vezető 

tüneteik kiválasztására, a kiváltó okok felderítésére. 

 Együttműködés a gyógypedagógusokkal, pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel és 

az egészségügyi intézményekkel. 

 A beilleszkedést segítő szükséges feltételeket biztosítása: szakemberek 

(fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus, iskolapszichológus, pszichopedagógus, 

terapeuta, tehetségfejlesztő tanár); tárgyi feltétetelek lehetőség szerinti biztosítása. 

 Kéttanáros módszer alkalmazása tanítási órán, felső tagozaton, gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus közreműködésével. 

 Olyan tanulóbarát környezet kialakítása, amely alkalmas az el- és befogadásra, 

együttműködésre.  

 Az érzelmi kapcsolatok kialakulásának és fejlesztésének, a kapcsolattartási készségek 

elmélyítésének segítése. 

 Az önismeret, az önértékelés, és a pozitív énkép megjelenés igényének kialakítása. 

 Többségi órákon támogató légkör kialakítása, békéltető, konfliktusmegoldó stratégia 

alkalmazása. 
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Módszerek  
 

 differenciált tanulásszervezés;  

 kooperatív technikák, projektmódszer alkalmazása;  

 tevékenységközpontú pedagógiák;  

 szükség szerint a személyre szabott tanítás-tanulás előtérbe helyezése;  

 kéttanítós módszer alkalmazása tanítási órán gyógypedagógus facilitáló 

közreműködésével,  

 fejlesztő értékelés alkalmazása;  

 a tapasztalatszerzés, ismeretszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközök 

használatával;  

 együttműködés a tanuló szűkebb és tágabb környezetében fellelhető segítő erőkkel: szülő, 

, szakértői bizottság, gyermekjóléti szolgálat, gyámhivatal,  ifjúságvédelmi felelős; 

tehetséggondozó hálózatok 

 szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés;  

 közös játék, közös munkavégzés fejlesztő hatásának kihasználása;  

 konfliktushelyzetekben az osztályközösség pozitív erejének alkalmazása.  

 

A megvalósulás színterei  
 

 iskola, osztályközösség, tanórák, osztályfőnöki órák,;  

 iskolaotthon, napközi,;  

 pedagógiai célú egyéni vagy kiscsoportos fejlesztő foglalkozások egyéni fejlesztési terv 

szerint;  

 felzárkóztató jellegű foglalkozások;  

 szakkörök, tehetségkörök;  

 szabadidős foglalkozások;  

 családlátogatás, fogadóórák, szülői értekezletek;  

 félévenkénti kötelező értékelés a nevelésbe vett tanulók számára. 

 

1.5.1. Halmozottan illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
 

A hátrányos helyzetű tanulók nevelése az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés 

pedagógiai rendszere (IPR) módszertani elemeinek adaptációja alapján folyik az iskolában.  

 Az osztályok között a HHH tanulók aránya nem érhet el 25%-nál nagyobb mértékben.  

 

„A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

67/A. § (1) Hátrányos helyzetû az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 

és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülõ vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelõ mindkét szülõrõl, a gyermeket egyedül nevelõ szülõrõl vagy a családbafogadó gyámról – 

önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai 
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végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülõ vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelõ 

szülõk bármelyikérõl vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult 

vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének idõpontját megelõzõ 16 hónapon 

belül legalább 12 hónapig álláskeresõként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlõdéséhez 

szükséges feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetû 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 

aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettõ 

fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülõ és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnõtt. 

 

 

Az iskola igazgatója felveheti a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés programjába 

azt a tanulót is, aki nem halmozottan hátrányos helyzetű.  

 
Cél  
 

 az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink együttnevelését-oktatását 

maradéktalanul megvalósítsuk;  

 olyan HHH-s fiatalok nevelése, akik eredményesen fejezik be az általános iskolát, illetve 

sikeresen tudnak középiskolát választani; akikben erős a motiváció az egészséges 

életvitelre, és akik képessé válnak a társadalom kihívásaihoz való alkalmazkodásra, tudnak 

felelősségteljes döntéseket hozni.  

 

Feladat  
 

Olyan közösségek kialakítása,  

 amelyekben a tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelően fejleszthetik 

alapkészségeiket;  

 gyakorolhatják közösségi szerepüket;  

 személyiségüket sokoldalúan fejleszthetik;  

 kialakíthatjuk a helyes értékítéletüket, a másság elfogadását, a szolidaritást, a kisebbség 

iránti toleranciát;  

 ahol a pozitív szociális magatartás a példamutató.  

 

A halmozottan hátrányos helyzet feltárására irányuló pedagógiai tevékenység:  

 információk gyűjtése a tanulóról, a tanuló körülményeinek megismerése;  
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 folyamatos kapcsolattartás a szülővel, szakértői bizottsággal, Gyermekjóléti Szolgálattal;  

 
A halmozottan hátrányos helyzet megszüntetésére irányuló pedagógiai tevékenység feladatai:  

 törekedni a hátrányos helyzetet kiváltó okok mérséklésére;  

 folyamatosan együttműködni a gyermekvédelmi intézményekkel;  

 megismerni a család gyermeknevelési szokásait s közelíteni azt a társadalmi elvárásokhoz;  

 az iskola egészségnevelési programjának elfogadtatása a tanulóval és szülővel, egyaránt;  

 olyan környezet kialakítása, amely ösztönző hatással lesz a tisztaságra, annak 

megőrzésére, és az egészséges életmód kialakítására;  

 pályázati lehetőségek kihasználása, amelyekkel segíthetjük a rászoruló családokat;  

 felhívni a szülők figyelmét az egészséges iskolai étkeztetés lehetőségére.  

 

Alkalmazott módszerek  
 

 differenciált tanulásszervezés;  

 kooperatív tanulásszervezés;  

 projektmódszer;  

 szükség szerint személyre szabott tanítás-tanulásszervezés;  

 fejlesztő értékelés;  

 IKT eszközök használata;  

 drámapedagógia.  

 

Feltételek, eszközök  
 

 megértő, elfogadó pedagógus magatartás;  

 befogadó környezet;  

 együttműködés a nevelőkkel, szülőkkel;  

 egyéni bánásmód a tanulóval;  

 háromhavonkénti kompetenciaalapú értékelő megbeszélés a gyermekkel, a szülővel és 

szükség esetén a családgondozóval, szakemberekkel;  

 egyéni fejlődési napló vezetése;  

 multikultúrális tartalmak megjelenítése.  

 

 

A halmozottan hátrányos helyzet kezelésének színterei  
 

 tanítási órák;  

 a művészeti iskola tagozatainak foglalkozásai, programjai;  

 iskolaotthonos, napközis foglalkozások;  

 felzárkóztató foglalkozások;  

 tehetséggondozó foglalkozások, tehetségkörök;  

 felvételi előkészítő foglalkozások;  

 szabadidős programok;  

 kirándulások, táborozások. 
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1.5.2.  A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felzárkózását 
segítő lehetőségek  

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő 

viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara. Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzd az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati 

problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 

beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem 

minősül sajátos nevelési igényűnek. 

Cél 

 érzelmi biztonság, az állandóság biztosításának, a biztonságérzet kifejlődésének segítése;  

 a vezető/kezelendő fő tünetekre célzott fejlesztő - oktató – gondozó programok 

megtervezése, a programok végigvezetése és értékelése,  

 elfogadás, elfogadtatás, türelem, tolerancia. 

 

Feladat 

 differenciált, érdeklődési körhöz kapcsolódó tanulásirányítás;  

 kompenzáló, gyógyító tevékenység;  

 hiánypótló, felzárkóztató tevékenység (pl.: iskolai teljesítménybeli probléma);  

 preferáló, megerősítő tevékenység (pl.: önértékelési problémáknál),  

 viselkedésbefolyásoló tevékenység (pl.: alkalmazkodási-, beilleszkedési gondoknál 

félénkség vagy agresszivitás);  

 tanácskozó jellegű tevékenység (szűkebb- tágabb környezetre irányuló),  

 az alapkészségek fejlesztése, megerősítése (kompetenciafejlesztés);  

 önálló tanulás fejlesztése. 

 
Alkalmazott módszerek  
 

 differenciált tanulásszervezés;  

 kooperatív tanulásszervezés;  

 projektmódszer;  

 szükség szerint személyre szabott tanítás-tanulásszervezés;  

 fejlesztő értékelés;  

 IKT eszközök használata;  

 

 drámapedagógia; 

 csoportmunka. 

 

Feltételek, eszközök 

 megértő, elfogadó attitűd, pozitív megerősítés;  
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 azoknak a témaköröknek a beépítése, amelyekkel segíthetjük szocializációjukat 

(egészséges életmód különös hangsúllyal);  

 amennyiben indokolt, tantárgyi, ill. tantárgyrészek alóli mentesítés.  

 
Fejlesztés színterei 
 

 felzárkóztató, képességfejlesztő foglalkozások; 
 

 rendszeresen működő kiscsoportok, csoportok;  

 alkalomszerű, egyéni foglalkozások. 

 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai 
tevékenységekkel kívánjuk elérni: 
 

 fejlesztőpedagógus támogatásával egyéni fejlesztés, tanulmányi támogatás, 

 a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé teszi, 

hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzeteiben bizalommal 

fordulhat tanítójához, tanáraihoz, 

 személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával, 

 teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép kialakulásának 

támogatásával (dicsérettel, biztatással), 

 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással, 

 az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek 

alkalmazásával; 

 az osztályközösség segítő erejének mozgósításával, 

 a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevonásával, 

 következetes – a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer kialakításával, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógussal való együttműködéssel, 

 szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével. 

A tanulók fejlesztése a rendelkezésre álló törvényi óraszámok alapján, az éves 

tantárgyfelosztásban meghatározott módon történik. 

 

Különös figyelmet fordítunk  
 

 a hiányzások, mulasztások mennyiségére, okaira. Különös tekintettel a fejlesztő 

foglalkozásokra, amely hiányzásnak minősül. A napközis hiányzások esetén a napközis 

nevelőnek jelzési kötelezettsége van az osztályfőnök felé. A versenyeken való részvétel 

esetén a hiányzás nem minősül tanórai hiányzásnak. 

 a szabadidő hasznos eltöltésére 

 családi, iskolai sérelmekre, bántalmazásokra 

 tanulási teljesítményére 

 arra, hogy a káros szenvedélyek kipróbálásra kerültek-e? (alkohol, dohányzás, 

drogfogyasztás).  
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1.5.3.  Sajátos nevelési igényű tanulók, tanulásban akadályozottak felzárkóztatását segítő 
program  
 

Iskolánk fogadja a beiskolázási körzet sajátos nevelési igényű tanulóit, kiemelt 

feladatunknak tekintjük az iskola életébe való maradéktalan integrálásukat. 

Az SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások 

szerinti speciális implementációjú tanterv szerint történik. A használt módszerek igazodnak 

hiányosságaikhoz, fogyatékosságukhoz. Értékelésük egyéni elbírálás alapján, a vonatkozó 

szabályozók által megfogalmazott metódusnak megfelelően folyik. 

Azoknak az SNI tanulóknak kerül sor a többségi tanulókkal történő együttnevelésére, akiknek 

nevelését-oktatását a szakértői bizottságok integrált osztályban javasolják a többi tanulóval együtt 

vagy részben együtt. Ezek a tanulók többségi társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a 

szükséges területeken támogatást kapnak. Ez jelenti a fokozott toleranciát, az egyéni fejlesztést, 

más munkaszervezési formák alkalmazását,  az ellenőrzés és értékelés szigorú igazítását a tanuló 

képességeihez, s az egyéni foglalkozásokat.  

Iskolánk a nem integrálható, tanulásban akadályozottak programja szerint haladó tanulók részére 

összevont gyógypedagógiai csoportokban végzi a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását-

nevelését. 

A tanulók fejlesztése a törvényben rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és rehabilitációs 

órakeret) és csoportszervezési előírások megtartásával speciális szakemberek igénybevételével 

folyik.  

Az integrált nevelés célkitűzései között első helyen szerepel az SNI tanulók képességfejlesztése, a 

habilitáció, a rehabilitáció, az általános műveltség alapozása az életkoruknak és a képességeiknek 

megfelelően.  

A tanulók különleges gondozási igényét kielégítve fejlesztő és terápiás csoportokat szervezünk. 

Tanácsadással, ügyeik intézésével is segítjük a családokat. A törvényben meghatározott kötelező, 

nem kötelező tanórai és tanórán kívüli, valamint rehabilitációs célú foglalkozásokat az alábbi 

pedagógiai elvek alapján szervezzük: Tanulóink iskolai fejlesztésénél figyelembe vesszük a 

tanulási nehézségeiket, sajátos nevelési szükségleteiket, amelyek kielégítéséhez határozzuk meg 

a célokat, a fejlesztési tartalmakat és eljárásokat. Az egyénesített nevelés – differenciált 

tartalmakban, módszerekben – a tanórákon, a kiscsoportokban, az egyéni fejlesztő és a 

rehabilitációs órákon valósul meg. A speciális nevelési szükségletű tanulóink esetében az átlagos 

nevelés nem hoz kellő eredményt, csak a szükséglethez igazított gyógypedagógiai megsegítés, 

amely figyelembe veszi a testi-lelki állapotokban rejlő nehezítő tényezőket és az életkori 

sajátosságokat.  

Az optimális bánásmód, a szükséges nevelési többletszolgáltatások, a sajátos elvek, célok és 

tartalmak, a szervezeti keretek a különleges gondozást igénylő tanulók eredményes fejlesztését, 

nevelhetőségét szolgálják. A speciális nevelési szükségletű tanulóink esetében tervező munkánk 

fontos része a családok szociológiai szempontú vizsgálata. A kapott információkat, adatokat 

felhasználjuk nevelési céljaink kitűzésével, az egyéni fejlesztő programok elkészítésénél – 
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elsősorban a magatartás- és viselkedészavarokkal kapcsolatban a szociális ellátó tevékenység 

érvényesítésénél, a családok, a szülők megsegítésénél, a gyermekvédelmi munka tervezésénél, 

az osztályfőnöki feladatok kijelölésénél.  

 

Célunk, hogy  

 minden sajátos nevelési igényű tanuló zökkenőmentesen illeszkedjen be a az osztály 

közösségbe, az iskolai életbe;  

 a szakértői vélemény alapján szükséges ellátás megfelelő biztosítása;  

 az egyénhez igazodó tanórai keret alkalmazása;  

 az eredményes tanulási módszerek elsajátíttatása, különböző stratégiák megismertetése, 

egyénre szabott tanulási módszerek alkalmazása;  

 képességfejlesztés egyéni és kiscsoportos formában;  

 differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtás a képességfejlesztés során;  

 a hiányosan működő képességek korrekciója valamennyi területen és osztályfokon;  

 terápiás eszközök, eljárások alkalmazása a tartós tanulási akadályozottságot, magatartási 

zavart mutató tanulók fejlesztésében;  

 az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése;  

 a tanulók felkészítése a továbbtanulásra;  

 az önálló életvezetési technikák elsajátítása, gyakorlása;  

 a személyiség gazdagítása az önelfogadással, a mások elfogadásával, a toleráns 

magatartással;  

 az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása, azonosulás ezekkel az 

értékekkel;  

 reális önismeret és énkép kialakítása.  

Feladat  

 a tanulói teljesítmények megfigyelése és célirányos áttekintése;  

 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás;  

 olyan tanulóbarát környezet kialakítása, ahol mindenki jól érzi magát;  

 minden tanuló sikerhez juttatása valamilyen területen;  

 tehetségazonosítás és –gondozás;  

 olyan hasznos ismeret közvetítése a tanuló felé, amelyet a gyakorlatban magától is 

alkalmazni tud;  

 egyéni képességeikhez igazodó aktív, cselekedtető, korszerű információhordozó 

alkalmazása;  

 a pozitív szociális magatartásminták közvetítése minden helyzetben.  

 

 

A fejlesztés színterei: 

 

 Pedagógiai célú habilitációs/rehabilitációs célú foglalkozások  

A szakértői bizottság javaslata alapján:  

 a törvény által biztosított heti óraszámban,  
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 egyéni fejlesztési terv alapján,  

 egyéni vagy kiscsoportos szervezeti formában végezzük.  

A sajátos nevelési igény típusa szerint logopédus, gyógypedagógus, fejlsztő pedagógus, szomato 

pedagógus,szurdopedagógus, pszichológus,pszichopedagógus,  gyógytestnevelő szakember 

bevonása a fejlesztő tevékenységbe.  

 

 Szabadidős tevékenységek  

 

 a művészeti iskola tanszakainak igénybe vétele;  

 napi képességfejlesztő tevékenységek rendszeresítése 1-4. osztályban: mesehallgatás, 

ritmikus tevékenységek, szituációs játékok alkalmazása a napi, heti aktualitásnak 

megfelelően, beszélgető-kör tartása;  

 az iskolai szünetek, délutáni szabadidő hasznos eltöltése;  

 személyiség- és készségfejlesztő beszélgetések, játékok, tevékenységek szervezése;  

 a szülő és a gyermek igénye szerinti szakkörökön, tehetséggondozó programokon való 

részvétel.  

 

 Iskolán kívüli keretek  

 

 Amennyiben szükséges a sajátos nevelési igényű tanuló speciális szakemberekhez történő 

irányítása (szakértői bizottság, gyermekorvos). 

 Egészségügyi rehabilitáció: gyermekneurológiai-, fül-orr-gégészeti-, szemészeti 

szakrendelés-érszervi gyógyítás, gyógytestnevelés, gyógyúszás. 

 Folyamatos kapcsolattartás a szakemberekkel (gyermekorvossal, védőnővel, szakértői 

bizottsággal), a szülővel.  

 

 Egyéb keretek  

 

 a többségi pedagógusok ismereteinek bővítése továbbképzésekkel;  

 szükség esetén utazó szakemberek igénybevétele;  

 a közvetlen környezet szemléletváltása, megnyerése (tanulótársak, családok, más szülők);  

 tankönyvek, segédanyagok körültekintő megválasztása;  

 minden lehetséges eszközzel, játékkal, felszerelt, ízléses fejlesztő termek berendezése. 

 

 

 

 

1.5.4. Magatartási nehézségekkel küzdő tanulókat segítő programok  
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1.5.4./1.Arizóna Program 

 

Az iskolákban gyakori probléma a tanórák megzavarása – tanár, diák szenved a 

rendetlenkedőktől. Az Arizona Program ezt a problémát próbálja orvosolni, hiszen célja a 

tanárok számára a zavartalan tanítás, a tanulóknak a zavarásmentes, nyugodt tanóra 

biztosítása, valamint a felelősségteljes gondolkodás kialakítása a tanulókban. 

 

A program alkalmazása 1.-8. évfolyamon a délelőtti tanórákon; a tanítási órák védelmében 

játszik szerepet. 

Minden osztályteremben és minden más olyan teremben, ahol oktatás folyik (pl. könyvtár, 

tornaterem, stb.), jól látható helyen kifüggesztésre került a program 3 alapelve: 

 

1. Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz. 

2. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz. 

3. Mások jogait mindig tiszteletben tartom. 

 

Aki ezen elvek ellen vét, és nem akar, vagy nem tud viselkedésén változtatni, lehetőséget 

kap, hogy az órát elhagyja, s az Arizona szobába távozzon. 

 

Mi az Arizona szoba?  

Egy olyan terem, ahol mindig tartózkodik egy felügyeletet ellátó tanár (általában az Arizona 

csoport egyik tagja, de akad felügyeletet vállaló nem csoport tag kolléga is), aki nyugodtan, 

higgadtan fogadja az odaérkező gyereket (gyerekeket).  

A helyiség felszerelése egyszerű, berendezése eltér a tantermekétől. A 3 alapelv itt is 

látható a falon. 

 

Az óraelhagyás menete: 

Ha a tanórát zavarja egy tanuló (vagy akár egy csoport), akkor az ott tartózkodó pedagógus 

megállítja az órát. Felszólítja a renitens gyereket vagy a csoport hangadóját, hasonlítsa 

össze viselkedését a 3 alapelvvel. Ezt egy tanári kérdés követi: tud-e, akar-e tovább 

dolgozni az osztály többi tagjával. Ha igen, folytatódik az óra. 

Ha az előző kérdésre nemleges a válasz, a diák dönthet az Arizona szobába való távozás 

mellett.  

 

Ebben az esetben a nevelő az osztálynaplóban található „Információk a tréningszoba 

felügyelője számára” c. űrlapot kitölti, a tanuló elhagyja az órát és köteles a legrövidebb 

úton az Arizona szobába menni. 

Amennyiben az igen választ követően újra rendetlenkedik ugyanaz a tanuló, felszólításra el 
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kell hagynia az osztálytermet, már nem választhat, hiszen megszegte ígéretét. Ezután az 

eljárás megegyezik az előző bekezdésben leírtakkal. 

 

Érkezés az Arizona szobába: 

A tanuló kopogtatás, illendő köszönés után lép be az Arizona szobába. Átadja az osztályból 

hozott lapot, majd a teremben felügyelő nevelőtől kap egy másikat, a „Felelősségteljes 

gondolkodás és cselekvés” címűt. A gyermek leül egy szabad asztalhoz és kitölti a 

nyomtatványt, ami arra szolgál, hogy egy cselekvési tervet készítsen a saját viselkedésével 

kapcsolatban. Közben segítséget kérhet a pedagógustól, de önállóan is dolgozhat. 

Ha végzett a lap kitöltésével, megmutatja válaszait az Arizona szoba felügyelőjének, aki – 

ha valamelyik válasszal nem ért egyet – újabb gondolkodásra kérheti a tanulót. Ha 

megtörtént a nyomtatvány válaszainak elfogadása, a gyerek eldöntheti, hogy vissza akar-e 

térni az osztályba. Ha igen, a felügyelő nevelő kitölti az „Információs lap az osztályba való 

visszatéréshez” című papírt, és a diák elhagyja az Arizona szobát. Szó nélkül bemegy az 

osztályterembe, leteszi a hozott lapot a tanári asztalra, és csendben leül a helyére, 

bekapcsolódik a munkába. 

Ha nem akar visszatérni az osztályba a tanuló, a tanóra végéig az Arizona szobában 

maradhat. 

 

Néhány fontos szabály: 

 

 az Arizona Program nem kiküldő program, az óraelhagyás kizárólag a gyerek döntése; 

 a tanulónak mindig pótolnia kell az órai munkát; 

 az Arizona szobában való tartózkodás nem mentesít a következő órai felelés vagy 

dolgozatírás alól; 

 témazáró alatt is elhagyható az osztályterem, de a dolgozatot a megoldott feladatok erejéig 

értékeli a pedagógus; 

 egy tanórán akár több tanuló is elhagyhatja a termet, de nem egy időben; 

 az óra utolsó 10 percében nem engedhető ki gyerek az Arizona szobába; 

 ha az osztályba visszatért gyerek ismét rendetlen, újra kimehet az Arizona szobába  

 az Arizona szobába távozott gyerek kérhet segítséget az órát tartó pedagógustól a 

tananyag pótlásával kapcsolatban – természetesen csak órán kívül; 

 az Arizona szobába távozó tanuló döntéséért nem kaphat büntetést; 

 az Arizona szobát látogató gyermek köteles egy beszélgetés erejéig megkeresni azt a 

nevelőt, akinek az óráját elhagyta; 

 óraközi szünetben nincs nyitva az Arizona szoba; 
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 az Arizona szobában tartózkodó gyermekek egymással nem, csak a felügyelő nevelővel 

kommunikálhatnak (hiszen ugyanabban az időben több osztályból is tartózkodhat ott 

tanuló). 

 

A segítő beszélgetéseknek fokozatai vannak: 

 

 a./ 1-4. tartózkodás után a beszélgetés résztvevői: tanuló + az adott órákat tartó nevelők 

 b./ 5. alkalom után: diák + osztályfőnök + az Arizona csoport tagjai közül a tanuló által 

választott nevelő 

 c./ 10. alkalom után: az előbb említett szereplők + az egyik szülő (előzőleg erről a 

megbeszélésről hivatalos értesítést kap) 

 d./ 15. alkalom után: kibővül az előző kör az iskola igazgatójával 

 e./ 20. alkalom után: bevonják a Családsegítő Szolgálatot 

 f./ 25. alkalom után: a Rendőrség Ifjúságvédelmi Osztálya is bekapcsolódik (Erre ritkán 

kerül sor!) 

 

Ha a szülő nem hajlandó az együttműködésre, azt azonnal jelezzük a Családsegítő 

Szolgálat felé. Minden beszélgetésről – az érintettek hozzájárulásával - hangfelvétel készül. 

 

Az Arizona csoportról: 

Tagjai önkéntes pedagógusok, akik munkájukat a szabad idejükben végzik. (lyukas 

órákban, tanórák után, stb.) 

   Feladatuk: 

 

 a program indításakor a helyi szabályok kidolgozása, az Arizona szoba kialakítása; 

 űrlapok szerkesztése, majd folyamatos biztosítása a zavartalan működéshez; 

 az Arizona szoba felügyeletének biztosítása; 

 a programmal kapcsolatos dokumentáció vezetése, rendszerezése, azok rendszeres 

értékelése 

 alkalmankénti összejöveteleken összegzés, tapasztalatcsere a csoport tagjai részvételével, 

esetleg meghívott vendégekkel 

 kapcsolattartás az iskola vezetésével, a tantestület többi tagjával, szülőkkel, gyerekekkel, 

külső személyekkel, szervezetekkel 

 programok szervezése 

 kérdőívek szerkesztése a programmal kapcsolatban azok szétosztása, eredményeinek 

értékelése 

 az Arizona verseny koordinálása 

 segítő beszélgetések lebonyolítása 
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 tájékoztató tartása az újonnan beiratkozott gyerekeknek és szüleiknek a programról minden 

ősszel 

 információk bizalmas kezelése 

 

Arizona verseny 

Osztályok közötti verseny. Az iskolai hirdető táblán hetente összesítjük osztályonként az 

Arizona szobába távozó gyerekek számát.  

Egy-egy félév végén a legkevesebb pontszámmal rendelkező osztály (ok) pénzjutalomban, 

oklevélben részesül(nek.). 

 

 

1.5.4./2. Fejlesztő mesefoglalkozás- Meseterápia 

 

Településünkön a nevelésbe vett gyermekek többsége traumatizált, különleges 

bánásmódot igényel. Ennek következménye, hogy megváltozik a település és az 

intézmények arculata, valamint állandósulnak a konfliktusok és gyakoriak lesznek az 

agresszív megnyilvánulások. 

Feladata 

A mesékben a tehetséges, az átlagos és a sérült gyerekek is megtanulhatják, felismerhetik 

az univerzális értékeket, szerepeket. Jung fogalmával élve megtapasztalhatnak olyan 

archetípusokat, amik mindannyiunkban ott vannak tudattalanul (anya, apa, boszorkány, 

sárkány, mostoha, stb.), s valamiért ugyanazt jelenti mindannyiunknak. Ezek persze nem 

tudatos tartalmak, így fontos, hogy amit megélünk a mesében, nem kell tudatosítanunk, 

főképp gyerekeknél nem! Pont attól van meg a varázsa, hogy nem tudjuk miért, de 

működik. Nem tudjuk miért, de gyógyít az a mese, amit a gyerek magának választ. És itt 

jön be a képbe a terápia. Nem feltétlenül csak gyerekek, hanem felnőttek esetében is 

nagyon működik, hogy egy mesén keresztül gyógyuljon meg valaki. Elsődlegesen itt sem a 

tudatosítás a cél, hanem a szimbólumok talaján, a mesében történik meg a megoldás. 

Aztán később tud tudatosulni is, a maga tempójában. 

Célja 

A fejlesztő mesefoglalkozás során a gyermek vidám, kötetlen formában találkozik a 

mesével. A meseélmény által pozitív irányba formálódik, és számos pedagógiai, 

pszichológiai értékkel gazdagodik a személyisége.  

 

Segíti az individuális fejlődést, az egyéniség, az egyéni képességek kibontakoztatását, az 

önmegvalósításra való képességet. Oldódnak és kezelhetővé válnak a gyermek számára a 

szorongások, félelmek, feszültségek, s egyfajta pozitív megoldó kulcsot kap életének nehéz 

helyzeteihez. 
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A fejlesztő mesefoglalkozás hatására személyisége komplex módon fejlődik. Fejlődik a képi 

látásmódja, ábrázoló képessége, testséma tudata, koncentráltabbá válik a figyelme, fejlődik 

a finommotorikája, ritmusérzéke, bővül a szókincse. Erősödik biztonságérzete, csökken a 

szorongása, átélhet olyan krízishelyzeteket, mint veszteségek, gyász, szülők válása, 

magány, átmeneti vagy tartós egyensúlyvesztés, elhagyattatás, elengedni nem tudás stb.  

A fejlesztő mesefoglalkozáson a gyermek nem egy olyan világot ismer meg, ahol minden 

rendben van, hanem egy olyat, ahol mindent rendbe lehet hozni, ha mindent megteszünk 

érte, a rendelkezésünkre álló eszközökkel. Megtanulhatja az önelfogadást, bátorságot, 

továbbá azt, hogy nincs kívülről jövő megváltás, mindenért meg kell dolgozni. 

 

Nagyon fontos, hogy a gyermek tudja használni a saját érzéseit, fel tudja őket 

ismerni, nemcsak önmagában, hanem egy másik emberben is. Hiszen akkor tud jó 

kapcsolatot kialakítani a világgal, hogyha az érzelmeit tudja kezelni és tud arról, hogy egy 

emberben milyen érzések keletkeznek bizonyos történések kapcsán. A mese gyermekek 

és (felnőttek) számára pozitív asszociációkat kellő melegséggel eltöltő fogalom. Mesét 

hallgatni, mondani, egy mesébe belefeledkezni, történeteket szőni jó, gyerekeknek, 

felnőtteknek egyaránt.  

 

Hogyan, mi mindenre hat a mese?  

A mesék tele vannak rítusokkal, hagyományokkal, szimbólumokkal, amelyek segítik az 

elmélyülést, a hangolódást, egy kicsit el is ringatnak, meg is nyugtatnak bennünket. Ez 

önmagában már terápiás hatás: az elcsendesülés, a vágy és a szándék, hogy az ember, 

gyermek átadja magát valaminek, valami végtelenül egyszerű dolognak, amikor nem kell 

semmi mást csinálni, csak figyelni belülre. A meseterápia során nem kell megmagyarázni 

szóban, vagy írásban semmit. A mesemondó visz el ebbe a világba, segít, hogy a mesében 

a gyermek, vagy felnőtt megtalálja saját magát.  

 

A képekkel való kapcsolódás indítja a folyamatot, a mese képei a lélek nyelvén 

szólnak. Nem a tudatos szándékos cselekvésé a főszerep, hanem az ösztönös, lélek 

mélyéből fakadó belső működésé. 

A mesének nagyon erős, sajátos rendező elve van. Nem igényli az intellektuális 

megközelítést, az okos magyarázatokat, a boncolgatást, mégis eredményes.  

A népmese a világ leghatékonyabb pszichiátere. Egy univerzális segítő, amely olyan, mint 

egy táltos paripa, tudása végtelen. Segít, felemel, serkent, fejleszt és legfőbbképpen: 

mindenkié.  
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1. Elrepít:  

A népmese varázsszer, verbális bájital. Ha meghalljuk: ,,Egyszer volt, hol nem volt, az 

Óperenciát tengeren is túl,vagy az Üveghegyen is túl…” Önkéntelenül indulunk a mesélővel 

arra a vidékre, ahol a madár se jár. 

2. Nyugtat, gyógyít:  

Mesehallgatás közben (ha jó a mese és a mesélő) történethallgatási transzállapotba 

kerülünk a jobb és a bal agyféltekénk egyensúlyba kerül, légzésünk lelassul, testünk 

mozdulatlan, szemünk csillog. Ez a teljes nyugalom gyógyít állapota.  

3. Kapcsolatot teremt:  

A meséléshez legalább két ember szükséges, a mesélő és a mese hallgatója. A mese élő 

kapcsolatot, közösséget teremt, olyan burkot, amelyben mindenki védetten barangolhat egy 

birodalomban, ahol minden lehetséges. Mesélni és mesét hallgatni mindenki tud, ha 

azonban mégis elfelejtett, gyorsan újra előhívhatja ezt a tudást.  

4. Serkenti a fantáziát:  

A mese belső képek alkotására ösztönöz, a szó szoros és átvitt értelmében is képessé 

tesz. Akinek elindul a képzelete, az képes lesz arra, amit eltervez, akinek nem, az sajnos 

képtelen tervezni, cselekedni, változtatni.  

5. Segíti a gondolkodást:  

A mese fejleszti a gondolkodást, az elemző, rendszerező képességet, gyerekeknél a 

szókincset, a szövegértést.  

6. Segít értelmezni a valóságot:  

A népmese a valósághoz visz közelebb, segít megérteni egy-egy élethelyzetet, kérdést, 

gondot, sőt, megoldási módokat és kódokat ad, ha képesek vagyunk a mesék ősi, mágikus 

nyelvén gondolkodni és megtaláljuk a történetben a nekünk címzett profán, vagy titkos 

tanítást.  

7. Jobb emberré tesz:  

A mese felemel, segít, reményt ad, mindig azt a részünket szólítja meg, ami a legjobb, azt 

a mesehőst, akik mindannyian lehetnénk.  

 

1.5.5. Tehetséges tanulók fejlesztése - tehetséggondozása 
  

A tehetséggondozás alapja a tehetségazonosítás. Alsó tagozaton a tanítók jelzése alapján 

azoknál a gyerekeknél akik kiemelkednek a többiek közül, pszichológiai méréseket végzünk az 

iskolapszichológus által. A negyedik évfolyam végén minden tanulónál végzünk kognitív és egyéb 

pszichológiai méréseket, amely az ötödik évfolyam csoportbontásának alapjául is szolgál.  
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A tanulók azonban nem csak akkor kerülhetnek be egy-egy tehetséggondozó projektbe, ha a 

mérések alapján tehetségesnek bizonyulnak, hanem bárki bekerülhet, akit a pedagógusok a 

végzett tanulmányi munkájuk alapján javasolnak. 

 

Iskolai tehetséggondozó munkánk három nagy területen valósul meg. Az első terület a délelőtti 

tanórákon megvalósuló tehetségfejlesztés. A második terület a tanórán kívüli foglalkozásokon, 

tehetséggondozó körökön valósul meg. A harmadik terület pedig a tehetséges gyerekeknek 

szervezett projektek keretein belül zajlik.  

A délelőtti tanórák keretein belül mind képesség szerinti csoportbontásban magyar, matematika 

és angol nyelv tantárgyakból, mind integrált keretek között alkalmazott differenciálással illetve 

kooperatív tanulásszervezés módszerével fejlesztjük a tehetséges tanulókat. Ezen túl fontos 

elemnek tekintjük, ezért a délelőtti tanórák tantervében is szerepel a tanulás tanítása tantárgy. 

A tanórákon alkalmazott módszerek szükségszerűek, de messze nem elegendők a tehetséges 

gyermekek számára. Mindenképpen szükség van a tanórán kívüli keretek között tehetséggondozó 

foglalkozások megszervezésére. Ezeknek a foglalkozásoknak a célja összetett.  Mint tudjuk a 

tehetséggondozás elsődleges célja a képességfejlesztés, amit mindenképpen szem előtt tartunk. 

Ezen kívül a diákok tudásvágyát szeretnénk kielégíteni, érdeklődésüket egy-egy téma iránt 

felkelteni, illetve motivációjukat fenntartani, de mindenképpen és elsősorban a személyiségüket 

fejleszteni. Ezeken a foglalkozásokon van lehetőség felkészülni egy-egy tanulmányi versenyre is. 

 

 

 

 Célok 1-2. évf. 3-4. évf. 5-6. évf. 7-8. évf. 

Speciális mentális 
képességek 

Felismerő képességek x x x  

Következtető képességek  x x x 

Strukturáló képességek  x x x 

Átstrukturáló képességek   x x 

Alkotó képességek x x x x 

Kifejezőkészség Beszédkészség x x x x 

Írásbeli kifejezőkészség  x x x 

Általános mentális 
képességek 

Figyelem x x x x 

Emlékezet x x x x 

 Kreativitás x x x x 

 Kritikai gondolkodás   x x 

 Önismeret  x x x 

 Szociális készségek  x x x 
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Felső tagozaton biztosítjuk a  tanulók számára az Útravaló programban való  mentorálást. A    

tanulók érdeklődésüknek megfelelően választhatnak mentort, akinek a feladatai a következők: 

 tervezés, a feladatok ütemezése 

 a tanuló megismerése: beszélgetés, interjú, kikérdezés, kérdőívek, megfigyelés 

 csoportközi viszonyok feltárása: szociometria 

 család szociokulturális helyzetének feltárása személyes találkozások, rendezvények, kérdőív 

(Ez különösen fontos hátrányos helyzetű tehetségígéretek esetén.) 

 a tanuló erősségeinek kiemelése, gyengeségek fejlesztése 

 tanulási stratégiák kialakítása 

 a tanuló személyiségének, énképének fejlesztése 

 az iskolai előmenetel figyelemmel kísérése. 

A 7-8. évfolyamon igény szerint középiskolai előkészítőket szervezünk magyar, matematika és 

idegen nyelv tantárgyakból.  

Iskolánkban, ha lehetőség adódik rá, szívesen alkalmazzuk a projekt módszert. A projekt 

módszer olyan metodikai eljárás, amely a gyermekeket az oktatás során teljes emberként 

kezeli, érzelmi, értelmi adottságaikat is figyelembe véve, lehetőséget adva ezzel a 

kíváncsiságból fakadó céltudatos tevékenységre, alkotó munkára. 

A projektmódszer pozitívumai: 

 A tanulók kezdeményező, aktív szerephez jutnak. 

 Saját érdeklődésük vezeti őket, így a motiváció igen erős. 

 Fejleszti a kommunikációs és szociális képességeket, a kreativitást, az ismeretszerzési 

képességet, a problémamegoldó és analitikus gondolkodást, az önállóságot, a kooperációt, a 

tervezést, az alkalmazkodást, az időbeosztást, az információk megosztását. 

 Az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását indirekt úton biztosítja. 

 Saját képességeiknek megfelelően tudnak részt venni egy-egy probléma megoldásában. 

 Konkrét, hasznosítható, gyakorlati tudást nyújt. 

 Lehetőség nyílik újfajta tanár-diák kapcsolat kialakítására. 

 Örömteli, stressz mentes együttműködést biztosít. 

 Előmozdítja a pedagógusok szakmai együttműködését, így javítja a tantestület összetartását. 

 Megvalósul az egymástól történő tanulás elve. 

 

Iskolánk bekapcsolódott az országos tehetséggondozó hálózatba, amely révén a kiemelkedő 

tehetséges tanulóinkat hozzásegíthetjük ahhoz, hogy tehetségük kibontakoztatásához más 

szervezetektől is segítséget kapjanak. 
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1.6. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok  

A közösségi nevelés területei iskolánkban: tanórák (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák) egyéb 

foglalkozások (napközi, tanulószoba, szakkörök, kirándulások, erdei iskola, hittancsoportok, 

sportkörök), diákönkormányzati munka és egyéb közösségi programok.. 

1.6.1. A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a 

munkaerkölcs erősítésével.  

 A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére. Az SNI tanulók 

beilleszkedésének segítése és a másság elfogadása a tanulói közösségben. 

 A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek a támogatása. 

 A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése kooperatív együttműködéssel. 

 Szociális kompetencia (empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, 

alkalmazkodóképesség) fejlesztése. 

 Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, kísérlet, 

verseny, projekt) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése. 

 Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt elvárásaival és nevelési 

eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja. 

1.6.2. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 A tanulók önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére való nevelése. 

 Átgondolt játéktervvel és a játéktevékenység pedagógiai irányításával a közösséghez való 

tartozás érzésének erősítése. 

 A sokoldalú és változatos foglalkozásokkal (sportfoglalkozások, tánc, zene, 

képzőművészeterdei iskola, osztálykirándulások, színházlátogatás, sítábor stb.) járulunk 

hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

 A Tükörys túrák, a kirándulások, erdei iskolák tevékenységeivel a természetszeretetet és a 

környezet iránti felelősség elmélyítése. 

 A közösségben végzett munka, a közösség szabályainak megismerésével a tanulók 

értékek iránti fogékonyságának erősítése. 

1.6.3. A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai: 

 Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, amellyel 

nem sérti az egyéni érdekeket. 

 Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket. 

 Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

 Alakítsa ki a tanulóban a felelősségteljes közszereplés igényét, a demokratikus 

kommunikáció rutinját. 
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1.6.4. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

A tanulót megilleti az a jog, hogy életkorának megfelelő mértékben részese legyen az őt érintő 

döntések meghozatalának. Ezt a jogát személyesen, illetve választott képviselőin, valamint 

szülőjén/gondviselőjén keresztül gyakorolhatja. Joga van megismerni az őt érintő döntés tartalmát, 

okát, következményeit. A döntési folyamat során joga van véleményét elmondani.  

A nevelési-oktatási intézmény a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott 

esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. A tanuló ezen jogai gyakorlásának 

módját a házirend tartalmazza. 

1.7. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

Iskolánk fontosnak tartja egy partnerközpontú hálózat kiépítését és működtetését, amelynek tagja 

a szülői munkaközösség, az általános művelődési központ, a családsegítő szolgálat,a 

gyermekorvos és a védőnői szolgálat, az önkormányzat, a nevelő szülői hálózat és a fenntartó. 

Természetesen a gyerekek után az iskola első számú partnere a szülő. Ezért nagyon fontos a 

szülőkkel kialakított kapcsolat. 

1.7.1 Kapcsolattartás a szülőkkel 

Cél: 

 Ismerjék meg a szülők az iskola helyzetét, céljait, feladatait, terveit és az elért 

eredményeket. 

 Szülői közösségek kialakítása és fejlesztése. 

 A szülők szervezett együttműködése törvény adta jogaik és kötelességeik érvényre 

juttatására. 

 A szülők nevelő munkájának intenzívebbé tétele. 

 Az iskola és a család pedagógiai törekvéseinek összehangolása. 

 A tanulók körülményeinek objektív megismerése. 

 Közvetlen kapcsolat kialakítása pedagógus és szülő között. 

 Az iskola és a család közti állandó naprakész kapcsolattartás. 

 Oldott hangulatú találkozások megteremtése a tanulók, a szülők és a nevelőtestület 

között. 

Feladat, eszköz: 

 A szülői munkaközösség működtetése. 

 Igazgatói tájékoztatás a szülői összejövetelek alkalmával (tanévnyitó ünnepély, 

tájékoztató szülői értekezletek, tanévzáró ünnepély). 

 Szülői értekezlet évente minimum 2 alkalommal. 

 Családlátogatások szervezése. 

 Fogadóórák tartása. 
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 Szülők tájékoztatása tájékoztató füzeten, elektronikus naplón illetve telefonon keresztül. 

 Közös programok szervezése (családi sportnap, farsang, karácsony,anyák napja, 

játszóházak stb). 

A szülői munkaközösség működése  

 Dönt saját szervezeti és működési rendjéről. 

 Feladata az iskola és a családi nevelés összehangolása, vélemények és javaslatok az 

iskola felé. 

 Feladata az intézményt segítő kezdeményezések, munkák szervezése. 

 Mozgósít az iskolai rendezvényekre. 

 Tartja a szülőkkel a kapcsolatot. 

 Az igazgatóval tartott kapcsolattartás során tájékozódik az intézmény feladatairól, 

terveiről és az aktuális problémákról. 

 

1.7.2 Kapcsolattartás az óvodával 

Az óvoda és az iskola közötti átmenet alakulása nagyon fontos, hiszen egy életre meghatározza, a 

kisgyermekek tanuláshoz való viszonyát. Iskolánk ezért, az óvodai-iskola átment problémáinak 

enyhítésére- a helyi óvodával karöltve- egy közös programot dolgozott ki. Fontosnak tartjuk, hogy 

milyen lesz az óvodás beilleszkedése az első osztályba, hogyan felel meg az iskola elvárásainak, 

sikerrel, vagy kudarccal indul-e iskolai pályafutása?  

Az óvoda- iskola átmenet program célja: 

 Az iskolába átlépés könnyed, szorongásmentes legyen, a kisgyermek örömmel, tele 

kíváncsisággal kezdje meg első osztályos tanulmányait. 

 A gyermekbarát környezet kialakítása az iskolákban, ahol a kisgyermekek 

felszabadultabbak, magabiztosabbak. 

 Egyenletes leterheltség miatt, megfelelő munkarend kialakítása. 

 A képességek minél szélesebb körű kibontakoztatása. 

 Egyéni fejlődési ütem maximális figyelembe vétele. 

 

 Az óvoda-iskola átmenethez kapcsolódó feladataink:  

 

 Leendő elsős gyerekekről készült feljegyzések betekintésének biztosítása az iskola 

pedagógusai részére. 

 Nyíltnapokon való részvétel. 

 Speciális szülői értekezlet megtartása. 

 Rendszeres szakmai konzultáció óvodapedagógusok – tanítók között. 

 Közös programok szervezése. /A megrendezett programokat az éves munkaterv 

tartalmazza./ 
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Az átmenet megkönnyítése érdekében szem előtt tartjuk: 

 A kisgyermek meglátogatása a saját otthonában, a saját szobájában. 

 Egyéni bánásmód elvének érvényesítése. 

 Elfogadó, befogadó légkör, kellemes, esztétikus környezet kialakítása. 

 A gyermek szükségleteire figyelő iskolai szokásrend kialakítása. 

 A biztonságot nyújtó személyhez kötődés elősegítése. 

 Az önálló munkavégzés algoritmusának elsajátítatása. 

 Nyugodt tanulási feltételek és haladási tempó kialakítása. 

 Odafigyelés az egészséges terhelésre. 

 Folyamatos ellenőrzés, fejlesztő értékelés, önértékelés. 

 Partneri együttműködés a szülőkkel. 

 

1.7.3.  Kapcsolattartás a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal és a Gyámhatósággal 

Az iskola tanulói összetétele kiemelten szükségessé teszi a kapcsolattartást a fent nevezett 

intézményekkel.  

A gyermek- és ifjúságvédelem mind a három rendszer alapvető célja, feladata. A 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó intézmények egységes rendszert alakotnak abból a 

célból, hogy elősegítsék a gyermek családban történő nevelkedését, továbbá a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését és megszüntetését.  

 

Intézményünknek feladata:  

 a veszélyhelyzet felismerése 

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős bevonása 

 esetmegbeszélés lefolytatása 

 a tanulót veszélyeztető okok feltárása 

 jelzés a hatóságok felé 

 esetmegbeszélés  a Gyámhatósággal illetve a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal   

 az esetek nyomonkövetése, a szervekkel való folyamatos kapcsolattartás 

 

 

 

 

 

 

1.8. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

1.8.1. Tanulmányok alatti vizsgák  

Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt esetekben szervez az 

iskola egyéni tanulói munkarend, tantestületi döntés alapján kötelezettek esetében).  
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 A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő jelentkezéskor írásban 

kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal a vizsga kezdő időpontja előtt. 

Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független 

vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a 

tanuló jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a 

vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását. A bizottság 

az összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről. 

 Gyakorlati vizsgát kell tenni, szóbeli vizsgával együtt a készségtárgyakból: ének-zene, 

vizuális kultúra, testnevelés és sport, informatika. 

 Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a 

halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna. 

 A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) 

követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. A 

vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült, a 

Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó 

követelményeivel. Az intézmény két időszakot biztosít a tanulmányok alatti vizsgák 

lebonyolítására: január és június folyamán.  A vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi 

rendjében meghatározott – közzétételre kerül az intézmény honlapján. 

 

 

1.8.2. Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, ha: 

 tanulmányait   egyéni tanulói munkarend alapján végzi, 

 hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket 

meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy 

osztályozó vizsgát tegyen.  

 

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a tantárgyból 

osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a nevelőtestület dönthet az 

osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, ha az elégséges számú. Ha a 

hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem osztályozható, 

magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozó vizsga tétele mellett lehetséges.   
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 Egy osztályozó egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszerezni. 

1.8.3. Javítóvizsga 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 

osztályzatot kapott a nevelőtestület dönt. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a 

meghatározott követelményeket, vagy nem jelenik meg, köteles évet ismételni. A javító vizsga 

időpontjáról a tanulót a  szorgalmi időszak lezárása után levélben értesítjük. 

A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs 

lehetőséget biztosíthat. (június-augusztus).  

A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet. 

1.8.4. Pótló vizsga 

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele 

előtt távozott, a vizsgát megismételheti. 

 Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad, 

– megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik (pl. rosszul lesz). 

 Pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által 

megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 

1.8.5. Az iskola egyéni vizsgarendszere: 

Iskolánkban a felsős évfolyamokon év végén,  tanulói mérést végzünk. A mérés egyik  célja, hogy  

a végzős tanulók motivációját fenn tudjuk tartani, a többi évfolyamon a csoportbontás alapjául 

szolgál. A mérés során  szerzett jegy az adott tantárgy év végi osztályzataiba  témazáró jegyként 

jelenik meg.   

A tantárgyak a következők: 

 matematika,  

 magyar nyelv és irodalom 

 idegen nyelv  

 

1.9. A felvétel és az átvétel szabályai   

Az iskola első évfolyamára felvételt nyer minden olyan tanköteles és iskolaérett gyermek, aki:  

 az iskola beiskolázási körzetében állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakásban él 
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 illetve a fenntartó által előírt létszámkeretig minden gyermek, akinek szülei az 

intézményünket választották. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a hátrányos 

helyzetű tanulók.  

 

 

 

Magasabb évfolyamon felvételt nyerhet minden tanuló, 

 aki beiskolázási körzetünkbe költözött 

 körzeten kívüli tanuló abban az esetben, ha az osztályok létszáma ezt lehetővé teszi. 

1.10. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

Cél: 

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;  

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket;  

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;  

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;  

  sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.  

Feladatok:  

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és  

 jártasságokkal rendelkezzenek az elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;  

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit;  

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások keretében 

– foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében:  

 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar  Vöröskereszttel  

 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe;  

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják, így a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó 

elsősegély-nyújtási ismeretek a következő tantárgyakba épülnek be: 

 Biológia: rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés, komplex újraélesztés.  

 Kémia: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, savmarás, égési sérülések, forrázás, 

szénmonoxid mérgezés. 

 Fizika: égési sérülések, forrázás.  

 Testnevelés: magasból esés.  

 

Színterei: 

 tanítási órák (kiemelten biológia, kémia, fizika, testnevelés) 
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Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti 

megjelenését a pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák.  

 szakkörök, 

 minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az 

Országos Mentőszolgálat, Magyar Vöröskereszt bevonásával 

  évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 

(„Egészséghét”/projektnap/témanap) szervezése a tanulók számára. 

 

2. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 

2.1. A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői  

Az iskola általános tantervű osztályaiban a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben a miniszter által kiadott kerettantervet választotta. A 

kerettanterv alapján készített helyi tanterv az 2012/2013 tanévtől felmenő rendszerben, az első és 

ötödik évfolyamon lépett életbe. 

A kerettanterv által meghatározott kötelező tantárgyak és azok minimális heti óraszámai az egyes 

évfolyamokon az alábbiak: 

Alsó tagozat 

Óraterv – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek - - - 2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Összes heti kötelező tanóra 25 25 25 27 

 

 

 

 

A módosított Nemzeti Alaptanterv tantárgyai és kötelező óraszámai: 
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Felső tagozat 

Óraterv – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Történelem 2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2 
  

Biológia-egészségtan 
  

1,5 1,5 

Fizika 
  

1,5 1,5 

Kémia 
  

1,5 1,5 

Földrajz 
  

1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1 
   

Informatika - 1 1 1 

Technika, életvitel 1 1 1 
 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 
órakeret 

2 3 3 3 

Összes heti kötelező óra 28 28 31 31 

 

A választott kerettantervet az alábbi módon igazítjuk nevelési-oktatási céljainkhoz, feladatainkhoz: 

Idegen nyelvként az angol illetve a német nyelvet tanítjuk, a  4.évfolyammal kezdődően. 

A mindennapos testnevelés megvalósítása heti 5 tanórán történik. 

 

 

 

Mindezeknek megfelelően az iskola helyi óraterve az alábbi:  
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Alsó tagozat 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 8 8 7 7 

Idegen nyelvek - - - 2 

Matematika 4 4 5 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 2 2 2 2 

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 

Informatika  - - - 1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

A szabadon tervezhető órakeretet 1 – 2. évfolyamon magyar nyelv és irodalom és 

környezetismeret tantárgyakra, 3. évfolyamon magyar nyelv és irodalom, matematika és 

környezetismeret valamint 4. évfolyamon magyar nyelv és irodalom, környezetismeret és 

informatika tantárgyakra fordítjuk. 

Az R.5. § (1) bekezdésében módosult a kerettantervek által meghatározott tantárgyi 

követelményekre, illetve a rendelkezésekre álló időkeretre vonatkozó helyi óraterv meghatározása, 

mely 2020. szeptember 1-től az 1. évfolyamon kerül bevezetésre, majd a többi évfolyamon 

felmenő rendszerben fokozatosan vezetjük be. 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

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

Idegen nyelvek - - - 2 

Matematika 4+1 4+1 4 4 

Etika/ Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret - - 1+1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Digitális kultúra - - 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 
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A szabadon tervezhető órakeretet a táblázatban piros színnel jelenik meg. 

 

A gyógypedagógiai tagozaton kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. 

évfolyamon: 

 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 

Matematika 4 4 3 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 2 2 2 2 

Ének-zene 2 1 2 2 

Vizuális kultúra 1 2 2 2 

Informatika - - 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 
A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret kilencven 

százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy kerettanterve tehát 

heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a pedagógusnak, melyet 

a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg. 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 

Matematika 4 4 3 4 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret - - 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Digitális kultúra - - 1 1 

Technika és tervezés  1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 
 

A kerettantervek által előírt tartalmakra jelzett javasolt óraszámok az adott tantárgyon belül a tanulók egyéni 

képességeinek megfelelően átcsoportosíthatóak. 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok 5-8.évfolyamon  

A gyógypegagógiai tagozaton kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 5–8. 

évfolyamon 
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Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelv  - - 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek  

2 2 2 2 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természetismeret 2 2 4 4 

Földrajz  - 1 1 2 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 2 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 
A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret kilencven 

százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy kerettanterve tehát 

heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a pedagógusnak, melyet 

a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg. 

 

 

 

Tantárgyak 

5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

2 tanéves 

óraszám 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

2 tanéves 

óraszám 

Heti óraszám Heti óraszám 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 288 4 4 288 

Idegen nyelv  - - - 2 2 144 

Matematika 4 4 288 4 4 288 

Etika 1 1 72 1 1 72 

Történelem  2 2 144 2 1 108 

Hon- és népismeret 1 - 36 - - - 

Természettudomány 2 3 180 5 5 360 

Állampolgári ismeretek - - - - 1 36 

Ének-zene 2 2 144 1 1 72 

Vizuális kultúra 2 2 144 1 1 72 

Digitális kultúra 1 1 72 1 1 72 

Technika és tervezés 1 1 72 1 1 72 

Testnevelés 5 5 360 5 5 360 

Osztályfőnöki óra  

(közösségi nevelés) 

1 1 72 1 1 72 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 144 2 2 144 

Heti órakeret 28 28  30 30  
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A kerettantervek által előírt tartalmakra jelzett javasolt óraszámok az adott tantárgyon belül a tanulók egyéni 

képességeinek megfelelően átcsoportosíthatóak 

Felső tagozat 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4,5 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 4,5 4 4 

Történelem 2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2 
  

Biológia-egészségtan 
 1 

2 2 

Fizika 
  

2 2 

Kémia 
  

1,5 2 

Földrajz 
  

1,5 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon- és népismeret/Dráma  1 
   

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel 1 1 1 
 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Tanulásmódszertan 1 - - - 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

Az 5. évfolyamon a szabadon választott órakeretet informatika és tanulásmódszertan, 6. 

évfolyamon magyar nyelv és irodalom, matematika és egészségtan, 7. évfolyamon magyar nyelv 

és irodalom, matematika, kémia és földrajz, 8. évfolyamon matematika, fizika és biológia 

tantárgyakra fordítottuk.  
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Az R.5. § (1) bekezdésében módosult a kerettantervek által meghatározott tantárgyi 

követelményekre, illetve a rendelkezésekre álló időkeretre vonatkozó helyi óraterv meghatározása, 

mely 2020. szeptember 1-től az 5. évfolyamon kerül bevezetésre, majd a többi évfolyamon 

felmenő rendszerben fokozatosan vezetjük be. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4+0,5 3+1 3+1 

Első élő idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4+0,5 3+1 3+1 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek - - - 1 

Etika/ Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Természettudomány 2 2 
- - 

Biológia 
- - 

2 1 

Fizika 
- - 

1 2 

Kémia 
- - 

1 2 

Földrajz 
- - 

2 1 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1 
- - - 

Dráma és színház - 
1 - - 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 
- 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Tanulásmódszertan - - - - 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 30 30 
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A szabadon tervezhető órakeretet a táblázatban piros színnel jelenik meg. 

 

2.2. A helyi tanterv tantárgyai, tartalmai  

A helyi tanterv tantárgyait és azok tartalmait a  CD melléklet tartalmazza. 

2.3. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Iskolánkban alkalmazható az osztályokon belüli csoportos oktatásszervezés, ahol a nevelési-

oktatási szakaszoknak megfelelően nem szakrendszerű (alsó tagozat) és szakrendszerű (felső 

tagozat) oktatás szerint tanulnak a diákok. A csoportbontást  matematika, magyar nyelv és 

irodalom, idegen nyelv oktatásánál alkalmazzuk a szaktanár által kialakított racionális elvek 

mentén. A csoportok között átjárhatóságot biztosítunk a szaktanárok véleményének 

figyelembevételével a tanév folyamán a tanév bármely időszakában. 

Az egyéb foglalkozások esetén a foglalkozás jellegének és pedagógiai tartalmának megfelelő 

képességalapú differenciált csoportbontást alkalmazunk, a szubjektív ás objektív lehetőségekhez 

mérten.  

2.4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei  

Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének 

kikérésével választják 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.  

Tájékoztatást kapnak a szülők a kölcsönözhető tankönyvekről, illetve arról, hogy milyen feltételek 

mellett kaphatnak ingyenesen tankönyvet, illetve támogatást a tanulók (szüleik) a tankönyvek 

megvásárlásához.A következő tanévben szükséges taneszközökről a bizonyítvány kiosztásakor 

írásban tájékoztatjuk a szülőket.  

2.5. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása  

Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

fejlődésbeli különbségeket pedagógiai szempontból kezeljük. 

 Fokozatosan átvezetjük a tanulót az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. 

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

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.  
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 Törekszünk a mozgásigény kielégítésére, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésére, a koncentráció képességének alapozására. 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.  

 Fokozatosan előtérbe helyezzük a Nat elveiből következő motiválási és tanulásszervezési 

folyamatokat. 

 Fontosnak tartjuk az önismeret alakítását, a fejlesztő értékelés és önértékelés 

képességének fejlesztését, az együttműködés értékének tudatosítását a családban, a 

társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. 

 A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempontnak tekintjük: az életkori 

jellemzők figyelembevételét, az ismeretek tapasztalati megalapozását és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatását. 

 Kiemelt feladatként kezeljük a kreativitás fejlesztését, az írásbeliség és a szóbeliség 

egyensúlyára való törekvést, a tanulók egészséges terhelését, érési folyamatuk követését, 

személyre szóló, fejlesztő értékelésüket. 

 

 

A felső tagozat 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 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 Fontosnak tartjuk a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozását, helyes 

magatartásformák megismertetését és gyakoroltatását.  

 Fejlesztjük a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot, az alapvető képességek, 

készségek elsajátítását, a mentális képességeket, az önálló tanulás és az önművelés 

alapozását. 

 Bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és a 

tanulásszervezési módokat. 

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. 

 Célunk az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása.  

 Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra. 
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2.6. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók fizikai 

állapotának mérése  

Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló 

célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át lehetőséget ad a 

rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható iskolán kívüli 

lehetőségeket is. 

Célunk: 

 Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, 

elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket. 

 Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú 

tudnivalóit. 

 A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges 

alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, 

szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és 

fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb. 

 A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza. 

 

 

A tanulók fizikai állapotának mérése 

A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem az 

egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. A fizikai aktivitás jellemzője az 

egészséges testsúly, az állóképesség és az izomerő. 

A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését tanévenként április-május hónapra 

írják elő. A mérésre egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket használunk. 

El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése 

motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon 

a rendszeres fizikai aktivitás is. 

2.7. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése  

Az ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó tevékenységekről, 

illetve a tevékenységek által elért eredményekről. 

Az ellenőrzés célja, hogy a feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket lehessen hozni, 

amelyekkel az esetleges hibák, problémák kijavíthatóak. Ehhez kapcsolódik az értékelés, amely az 

ellenőrzés eredményeinek elemzését jelenti. 

Az ellenőrzés módszerei: 

 Írásbeli felelet 



 

 

49 / 64 

 Szóbeli felelet 

 Tanulók által készített produktumok vizsgálata 

 Témazáró dolgozatok 

 Dokumentumok elemzése 

 

Az értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára kihat. A pedagógusok értékelő 

magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra való támaszkodás, az 

elért sikerek, eredmények megerősítése.  

A pedagógiai program értékelési koncepciójának célja, hogy az értékelés:  

 ne csak minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be.  

Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg: a minősítő értékelést 

(teljesítménymérést), a diagnosztikai értékelést és a fejlesztő értékelést.  

A jutalmazás formái 

Egyéni jutalmazási formák – Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

 szaktanári, napközis nevelői 

 osztályfőnöki, 

 igazgatói, 

 nevelőtestületi. 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét 

a bizonyítványba kell bevezetni. Erről az adott tanév végén az osztályozó értekezleten az érintett 

munkaközösség dönt. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel, oklevéllel jutalmazhatók, amelyet a 

tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan vehet át.  

A nyolc éven át kimagasló tanulókat Tüköry díjban részesítjük, amelyet a ballagási ünnepélyen 

vehetnek át. A díjazottakról a nevelőtestület határoz.  

Hugyák Istvánné díjban részesül az az alsó tagozatos tanuló , aki az adott tanévben kiszámolt 

tanulmányi átlaga álapján a legtöbbet javított az előző tanévhez viszonyítva. Erről az alsó 

tagozatos munkaközösség tagjai tesznek javaslatot és döntenek. 

A több éven át a sportolásban és a tanulásban is jól teljesítő nyolcadikos tanulókat „Jó tanuló és jó 

sportoló” díjban részesítjük, amelyet a ballagási ünnepélyen vehetnek át. 

2.7.1. Az írásbeli és szóbeli feladatok, az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez 

előírt feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 Folyamatos megfigyelés eredményeként a helyes tanulási technikák kiválasztása, 

fejlesztése. Minden tanuló számára a legoptimálisabb – életkori szintjének és aktuális 

szükségletének megfelelő – tanulási módszerek megismerése, az egyéni tanulásban az 

önállóság fokozása. 

 A figyelem, akarat fejlesztése, irányítása. 
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 A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmélyítése, az egyéni 

érdeklődés és az egyéni képességek kibontakoztatása. 

 Az önművelési igény felkeltése, az önművelés legfontosabb jártasságainak, készségeinek, 

képességeinek kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre ösztönzés. 

 A tanórai keretben folyó nevelő-oktató munka speciális foglalkozások keretében történő 

megszilárdítása, kiegészítése, bővítése. 

 A hátránnyal induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a gyengébb 

képességűekkel való differenciált foglalkozás. 

 A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése. 

 Segédkönyvek, kézikönyvek, lexikonok használatának megismertetése, segítségnyújtó 

szerepének, hasznosságának felismertetése. 

 Önképzésre nevelés. 

 Önálló gyűjtőmunka végzése. 

 Csoportos feladat elvégzése a tanítási időn kívül. 

 Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés. 

 A tantárgyakhoz kötődő, differenciált képességfejlesztést szolgáló feladatok. 

 

Hétvégére és az iskolai szünetekre csak annyi házi feladat adható fel, mint általában egyik 

tanóráról a másikra. 

2.7.2. Az írásbeli beszámoltatás formái  

A tanulókkal az év eleji ismétlések után az elméleti tantárgyakból szintfelmérő dolgozatot íratunk. 

Az 5. évfolyamon a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében az év eleji szintfelmérő dolgozat 

anyagát magyar nyelvből és matematikából a negyedik és ötödik évfolyamon tanító szaktanárok 

együttesen állítják össze. A szintfelmérő dolgozat eredményét felső tagozaton érdemjegy 

formájában fejezzük ki, és tekintetbe vesszük a félévi, év végi osztályzat kialakításánál. 

A témazáró dolgozat megíratására egy teljes tanórát biztosítunk. A tanulók egyenletesebb 

terhelése érdekében a felső tagozaton a témazáró dolgozatok időpontját a tanári szobában 

kifüggesztett táblázat segítségével egyeztetjük. Egy napon maximum két témazáró dolgozat 

íratható. 

A kisdolgozatok, szódolgozatok nem vesznek igénybe egy teljes tanórát, általában 10–20 

percesek, bármelyik tanítási órán írathatók. 
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2.7.3. Oktatási eredményvizsgálatok 

 „Bemenetkor” az első osztályosok ismeretanyagának, képességeinek felmérése, a 

feladatok meghatározása, szükség esetén fejlesztőpedagógus segítségével. Bemenetkor a 

DIFER anyagot  az Óvoda –iskola átmenet munkacsoport tagjai veszik át, a mérést az 

óvónők végzik az iskolapszichológus irányításával. 

 „Átmenetkor” a 4. és 5. osztályban tanítók és a szaktanárok közösen összeállított anyagon 

mérik az alapkészségek helyzetét (hangos és szövegértő olvasás, helyesírás, matematika). 

 Országos mérések: 

-  kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon, matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen 

nyelvi mérés  minden tanév májusában. 

 

2.7.4. A tanulók teljesítményének értékelése 

A tantárgyi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. Az értékelésnél figyelemmel kell lenni 

a tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire.  

 A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alsó tagozaton első évfolyamon és a második 

évfolyam első félévében szöveges értékelést végzünk, majd az ötfokozatú érdemjegy az 

osztályozás eszköze. A későbbiekben és a felső tagozaton a tanulók teljesítményének értékelése 

tanév közben és félévkor érdemjegyekkel, tanév végén osztályzatokkal (kitűnő, jeles, jó közepes, 

elégséges, elégtelen) történik.  

A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti 1 vagy 2 órás tantárgyaknál félévenként 

minimum 3, a heti 3 vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyaknál félévente legalább 5 érdemjegy 

alapján osztályozható a tanuló. 

2.7.5. Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig 

Értékelés az 1. évfolyamon  

Kiválóan teljesített / Kiválóan megfelelt 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az évfolyam 

követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes gondolatai, 

véleménye és a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten képes az 

összefüggések meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani. 

Jól teljesített / Jól megfelelt 

A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé 

bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés 

segítséget igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni. 
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Megfelelően teljesített / Megfelelt 

A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, alkalmazása 

során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Összefüggések 

meglátására csak segítséggel képes. 

Felzárkóztatásra szorul 

A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló alkalmazására 

is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud megnyilvánulni, 

fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni. 

Az első évfolyam értékelésénél alkalazott százalékhatárok: 

0 - 50 %  - felzárkóztatásra szorul 

                                          51 - 75 % - megfelelt 

                                         76 - 90 %  - jól megfelelt 

                                    91 – 100 % - kiválóan megfelelt 

Értékelés a  2. évfolyam 1. félévében 

Kiválóan teljesített / Kiválóan megfelelt 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az évfolyam 

követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes gondolatai, 

véleménye és a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten képes az 

összefüggések meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani. 

 

Jól teljesített / Jól megfelelt 

A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé 

bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés 

segítséget igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni. 

 

Megfelelően teljesített / Megfelelt 

A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, alkalmazása 

során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Összefüggések 

meglátására csak segítséggel képes. 

 Gyengén teljesített/ Gyengén felelt meg 
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A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló alkalmazására 

is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud megnyilvánulni, 

fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni. 

Nem teljesített /Nem felelt meg 

A tantervi követelményeket nem teljesítette. 
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A 2. évfolyam  értékelésnél alkalmazott százalékhatárok: 

 

                                            0 – 33 % - nem felelt meg 

                                          34 – 50 % - gyengén felelt meg 

                                          51 – 75 % - megfelelt 

                                          76 – 90 % - jól megfelelt 

                                        91 – 100 % - kiválóan megfelelt 

 

2.7.6.  A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai 

Jeles 

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel. 

Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot. 

Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz. 

Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja. 

A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni képes a 

megoldáshoz. 

Jó 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. 

Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan. 

Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat. 

Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.  

Közepes  

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti. 

Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt. 

Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel. 

Elégséges 

A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz 

feltétlenül szükséges. 

Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.  

A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul. 

Elégtelen 

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni. 

Az osztályzatok kialakítása a tanév végén az év közben kapott érdemjegyek alapján történik. 
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A témazáró dolgozatok értékelésnél alkalmazott százalékhatárok: 

 

0 – 33 % - elégtelen 

  34 – 50 % - elégséges 

51 – 75 % - közepes 

                                                              76 – 90 % - jó 

                                                              91 – 100 % - jeles 

 

 

Az elektronikus naplóban (KRÉTA) az érdemjegyek különböző színnel jelennek meg. A témazáró 

dolgozatok jegyei vastagított pirossal,írásbeli röpdolgozat pirossal,szóbeli felelet zölddel, gyakorlati 

feladat kékkel, míg az órai munka értékelése fekete színnel jelenik meg. A  témazáró dolgozatok a 

nevelőtestület döntése alapján súlyozás nélkül kerülnek beszámításba. 

2.8. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

Hagyományosan tanulóink kimagasló teljesítményeit a tanévzáró ünnepélyeken értékeljük. Ennek 

formája bizonyítvány, oklevél, könyv, szóbeli dicséret. Itt tanulói közösségeket is kiemelhetünk.  

Ennek szempontjai a tantestület döntése szerintiek: 

 tanulmányi munka 

 sportteljesítmények 

 közösségi munka 

 kulturális és közéleti tevékenység 

 

A jutalmazás formái 

Egyéni jutalmazási formák:  

Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

 szaktanári, 

 osztályfőnöki, 

 igazgatói, 

 nevelőtestületi. 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók, tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét 

a bizonyítványba kell bevezetni. Az osztályfőnökök és a munkaközösségek javaslatára a 

legkiemelkedőbb – megyei, országos eredményekkel rendelkező – tanulók oklevélben és 

könyvjutalomban részesülnek. 

Közösségi munkáért a DÖK is javasolhat tanulókat az elismerésre. 
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Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi és kulturális 

versenyek győztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi 

munka részese), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. 

A magatartási és szorgalmi elvárásokat a házirend tartalmazza. Az igazolatlan hiányzás esetén a 

magatartás jegyben való realizálódást a nevelőtestület megbeszéli. A felső tagozaton az 

osztályfőnök, az osztályokban tanító pedagógusoktól havi szinten jegybeli értéklést kér, ezeket 

összesíti, átlagolja. Ugyanez érvényes a félévi  és az év végi magatartás és szorgalom értékelése  

esetén is. Ezen elvárások teljesítése alapján az értékelési szempontok a következők: 

Példás  

 A házirendet  között betartja, és másokkal is betartatja. 

 Órai és órán kívüli magatartása kifogástalan. 

 A közösség alakításában aktívan részt vesz. 

 Iskolai feladatokat önként vállal, és maradéktalanul teljesít. 

 Megnyilvánulásaiban őszinte, társaival, tanáraival szemben tisztelettudó, együttműködő és 

segítőkész.  

 Fegyelmező intézkedés nem volt ellene. 

Jó 

 A házirendet betartja, apróbb hibáit törekszik javítani. 

 A közösségben a rábízott feladatokat ellátja. 

 Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő. 

 Fegyelmi fokozata: legfeljebb szóbeli figyelmeztető. 

Változó 

 A házirendet több ízben megsérti, vét a közösségi szabályok ellen. 

 A közösség alakításában nincs szerepe, munkájában vonakodva vesz részt. 

 Társaival szemben közönyös, megnyilvánulásaiban durva, tanáraival szemben tiszteletlen. 

 Fegyelmi fokozata: legfeljebb osztályfőnöki figyelmeztetés. 

Rossz 

 A házirendet nagyon hiányosan tartja be. 

 A közösség munkáját hátráltatja, szándékosan árt a közösségnek.  

 A nevelésére tett erőfeszítéseket rendre elutasítja. 

 Társaival szemben durva, goromba. 

 Tanáraival szemben tiszteletlen, udvariatlan, elutasító. 

 Ha igazgatói figyelmeztetésben részesült, akkor rossz magatartásnál jobbat nem kaphat. 
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A szorgalom értékelésekor a tanuló iskolai és tanulmányi munkához való hozzáállását értékeljük. A 

szorgalom értékelése nem feltétlenül függ össze az eredményes, jó jeggyel értékelt tanulási 

eredménnyel, hiszen gyenge képességű tanuló is lehet kiemelkedően szorgalmas. 

Példás 

 Aki tanulmányi munkájában kitartó, a tanítási órákra képességeihez mérten pontosan és 

rendben, maximálisan felkészül. 

 Tanulmányi munkájában többletfeladatokat végez, részt vesz versenyeken, pályázatokon. 

 Az órai munkát érdeklődésével, aktivitásával segíti. 

Jó 

 A tanítási órákra lelkiismeretesen felkészül, feladatait elvégzi, de többletfeladatokat nem 

végez. 

 Órai aktivitása a tőle elvárható.. 

 Érdeklődése csak az iskolai tananyagra korlátozódik. 

Változó 

 Iskolai és otthoni munkájában csak időnként teljesít képességeihez mérten. 

 Órai aktivitása hullámzó teljesítményt mutat. 

 Házi feladatait hiányosan készíti el, felszerelése is többször kifogásolható. 

 Gyakran szétszórt, figyelmetlen. 

Hanyag 

 Tanulmányi munkájában gyakran képességei alatt teljesít, megbízhatatlan, feladatait nem 

végzi el. 

 Felszerelése hiányos, így az órai tanulmányi munkát hátráltatja. 

 Munkafegyelme rossz, érdektelenség, közömbösség jellemzi 

 Ha félévi érdemjegye 1-es vagy az év végi osztályzata valamely tárgyból elégtelen. 

2.9. A tanulók továbbhaladása  

2.9.1. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei  

Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a 

továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek 

meglétét és az elvárt kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból.  

Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a tanulónak 

osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

 egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott, 
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 ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja,  

 egyéni tanulói munkarendű volt. 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 

osztályzata.  

Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javítóvizsgán nem felelt 

meg. 

Az első évfolyamot megismételheti a tanuló szülői kérésre, ilyenkor bizonyítványt a tanuló a 

megismételt évről kap. 

A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a 

tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta 

teljesíteni, vagy a szülő írásban ezt kéri.  

2.10. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 Esélyteremtést segítő program 

Intézményünk esélyteremtő programjának feladata a befogadó nevelés támogatása, a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás és lemorzsolódás kezelésében történő részvétel, a hátrányos helyzetű 

tanulók oktatási és munkaerő-piaci esélyeinek növelése, társadalmi beilleszkedésének elősegítése 

és ezáltal a köznevelési rendszer méltányosságának, valamint a gazdaság versenyképességének 

növelése. 

Olyan iskolát szeretnénk, mely megoldást talál a különleges bánásmódot igénylő, nevelt 

gyermekek problémáinak megoldására, ahol pedagógusaink hatékony módszerekkel felvértezve 

oldják meg a felmerülő magatartási és tanulási problémákat, és a tanulók az iskolából kikerülve a 

társadalom hasznos tagjaivá válhatnak. 

Célunk, hogy az iskolában a pedagógusok és a szülők a gyerekek érdekében partnerként 

működjenek együtt, legyen mindenki egyformán fontos, kapjon segítséget a lemaradó, vagy 

hátránnyal küzdő diák a felzárkózásban, továbbá biztosítsuk mindenki számára az esély 

egyenlőséget, az egyenlő hozzáférést. Színes, változatos módszerekkel, programokkal keltsük fel 

és tartsuk fenn a tanulók motiváltságát, mindezt annak érdekében, hogy otthonuknak érezzék 

iskolánkat. 
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A protokoll kidolgozásának indokoltsága 

 

Feladatunk egy olyan program kidolgozása intézményi szinten, mely megkönnyíti az intézménybe 

érkező gyermekek zökkenőmentes befogadását. A protokoll részleteiben kidolgozza az iskolába 

érkező, átmeneti nevelésbe vett gyermekek beilleszkedését. Fontosnak tartjuk az új nevelőszülők 

bekapcsolását az iskola életébe. 

Szükségessé vált egy olyan egyedülálló protokoll kidolgozása, mely a nevelt gyermekek 

befogadására készíti fel az intézményt és segíti a hozzánk érkező tanulók beilleszkedését. Ez 

indokolt, hiszen 2007 óta a nevelőszülőknél élő gyermekek száma folyamatosan emelkedik a 

településen. 2016/2017. tanévben október 1-től február 1-ig 11, 6 %-kal emelkedett a nevelt 

gyermekek száma az intézményben. 

A nevelt gyerekek érkezési protokolljának kidolgozása mint hiánypótló módszertani eljárásrend 

létrehozásával az iskola hosszú távú megoldási javaslatot kíván nyújtani a gyermekvédelmi 

szakemberek és pedagógus kollégák részére az átmeneti nevelésbe vett gyermekek 

beilleszkedési nehézségeinek megkönnyítése érdekében. A nevelt gyermekek fogadási 

protokolljának kidolgozásával a gyerekek befogadó légkörrel találkoznának, nőne 

biztonságérzetük, ezáltal a pedagógusok számára könnyebbé válna az osztálytermi munka, az 

iskolai életben redukálódnának a magatartási problémák és minden bizonnyal Körösladány város 

számára is pozitív hozadékkal járna, ha a településhez kötődő, magukat otthon érző, 

közösségükért felelősséget vállaló gyermekeket nevelnénk. A befogadási protokoll mint jógyakorlat 

beépül az iskola életébe intézményi szinten. Ebben a munkában  kulcsfontosságú szerep jut az 

osztályfőnököknek, akiknek mentorként feladata olyan összetartó csoport kialakítása, ahol minden 

gyermek otthon érzi magát.  

A befogadási protokoll pozitív hatással lesz a gyermekekre, ezáltal az őket befogadó osztályra, 

iskolára, sőt még a város egészére is. 

2.11. Lázár Ervin Program 

 

A nemzeti identitás erősítését célzó kormányprogramokról szól 1042/2019. (II. 18.) Korm. 

határozat alapján Magyarország Kormánya egyetért azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen 

állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, 

valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőség érték, 

ennél fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége. 

 

Ennek jegyében a 2019/2020. tanévben Kormány életre hívta a Lázár Ervin Programot, amely 

szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolás 

diák részére tanévenként egy alkalommal biztosítja a színházi-, tánc-, és cirkuszi előadások, 

komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét. 

 

Mindezek jegyében a program az alábbi célokat fogalmazza meg: 
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- megteremteni az ország teljes lefedettségét a diákok kultúrafogyasztása tekintetében, 

- csökkenteni a szociális, gazdasági és területi különbségeket a gyermekek művészethez 

jutásával kapcsolatban, 

- felszámolni a kulturális esélyegyenlőtlenséget, 

- ösztönözni az előadó-művészeti szervezetek aktív részvételét kulturális értékeink 

megóvásában, minél szélesebb körű megismertetésében és átörökítésében, valamint az új 

értékek létrehozásában, 

- elősegíteni a diákok életkori sajátosságainak megfelelő, tanulmányaikhoz kapcsolódó, az 

oktatási-nevelési célokkal összhangban levő művészeti élményben részesedését, 

- megalapozni a felnövekvő generációk felnőttkori színház-, illetve kulturális intézmény 

látogatási szokását, 

- erősíteni a fiatal generációk nemzeti identitástudatát. 

 

A Lázár Ervin Programra a jelentkezés a KRÉTA felületen történik. 
 

 

 1. Az osztályfőnök és a nevelőszülő találkozásának rendje 

Rendszeres kapcsolattartás a nevelőszülő és az osztályfőnök között. Az első találkozás során sor 

kerül az érkezett gyermek anamnézisének felvételére, előéletének megismerésére. 

Az osztályfőnök és a nevelőszülő közti rendszeres kommunikáció formái: 

- családlátogatás 

- értékelő dokumentum elkészítése és megismertetése a nevelőszülővel (tanulmányi 

eredmény, fejlesztési terv, magatartás értékelése, mulasztások száma, továbbtanulás) 

félévenként 

- kapcsolattartás, kommunikáció a gyámmal 

- fogadóóra 

- szülői értekezlet 

- osztályprogramok, kirándulások, csapatépítő események 

- szükség esetén személyes, telefonos, íméles konzultáció 

 

2. Tanuló bevezetése az osztályba, iskolába 

Az osztály felkészítése az új tanuló érkezésére: 

- barátságos, befogadó légkör kialakítása 

- közösségépítő játékok, programok (ld. 2. sz. melléklet)  

- korosztálynak megfelelő ismertető anyagok átadása a gyermek számára (színezők, puzzle, 

oklevél, játékos leírás az iskoláról, az intézmény bemutatása, „idegenvezetés”). (ld. 3. sz. 

melléklet) 

 



 

 

61 / 64 

A tantestület felkészítése az új tanuló érkezésére: 

- a tanuló tanulmányi adatainak, anamnézisének továbbítása a kollégák részére 

Az osztály, intézmény felkészítése az „új” tanuló elengedésére: 

- az elengedés folyamatához illeszkedő játékok, feladatok alkalmazása osztály és intézmény 

szintjén akár iskolapszichológus bevonásával 

- emlék az iskoláról, melyet a diák magával vihet (ld. 3. sz. melléklet) 

3. A tanuló nyomon követésének lépései, beilleszkedése a mindennapokba 

 - tanulmányi eredményének ellenőrzése, lemorzsolódás megakadályozása 

 - szükség esetén tanulási képesség vizsgálata 

 - magatartási vonásainak, személyiségének feltérképezése 

 - konfliktuskezelés 

- szociális kapcsolatrendszerének nyomon követése, peremhelyzetbe kerülés 

megakadályozása 

 - motiválás az iskolai programokon való részvételre 

 - rendszeres kommunikáció, lelki gondozás, pszichés megsegítés 

- esetmegbeszélések 

 

Valamennyi tanulónak joga van képességei minél maradéktalanabb kibontakoztatására, 

személyiségfejlődésének támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos 

helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, amely biztosíthatja 

iskolai sikerességüket.   

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

megteremtése érdekében:  

 kulcskompetenciák fejlesztését,  

 az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazását, a digitális 

tananyagok felhasználásának elősegítését,  

 méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítást,  

 a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését,  

 tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulást,  

 a differenciáló módszerek alkalmazását,  

 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelését,  

 a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítását,  

 környezettudatos szemléletű oktatás-nevelést,  
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 egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítását,  

 hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatását és alkalmazását a tanórákon,  

 a tanulói aktivitás növelésévt a tanítási órákon,  

 a tanulási attitűd pozitív átformálását,  

 a továbbtanulás támogatását,  

 személyiségfejlesztést és közösségépítést,  

 a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését,  

 partnerközpontú nevelést. 
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3. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

3.1. A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata 

Iskolánk nevelői közössége a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

módosította. A módosítások bevezetése 2021. év szeptember hónap 01. napjától történik. A 

pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: a dokumentumot a fenntartó székhelyén, az 

intézményvezetői irodában lehet elolvasni, valamint megtekinthető az iskola honlapján és a 

Köznevelés Információs Rendszerének elektronikus felületén. 

3.2. A nevelőtestület elfogadó nyilatkozata 

A Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete az intézmény 

pedagógiai programjának módosítását a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

 

Körösladány, 2021. augusztus 25. 

 

……………………..……… 

                 igazgató 

 

3.3. A diákönkormányzat véleményezési nyilatkozata 

A Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákönkormányzata az 

intézmény pedagógiai programjának módosításával kapcsolatos véleményezési jogát gyakorolta. 

 

Körösladány, 2021. augusztus 25. 

 

……………………………… 

a diákönkormányzat vezetője 

 

3.4. A szülői szervezet véleményezési joga intézményi szék nem működése esetén 

A Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szülői szervezete az intézmény 

szervezeti és működési szabályzatának módosításával kapcsolatos véleményezési jogát a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint gyakorolta. 
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Körösladány, 2021. augusztus 25. 

 

……………………………… 

a szülői szervezet vezetője 

 

3.5. Az intézményvezető jóváhagyó nyilatkozata 

 

A Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programjának 

módosítását a mai napon intézményvezetői jogkörömben jóváhagyom. 

 

Körösladány, 2021. augusztus 25. 

 

……………………..………. 

                 igazgató 

 

3.6. A fenntartó jóváhagyó nyilatkozata 

Jelen pedagógiai programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) 

bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő rendelkezések  

……………………………………… 

……………………………………... 

……………………………………... (fejezet és címmegjelölések) 

vonatkozásában a(z) …………………………………………………….. (fenntartó hivatalos 

megnevezése) mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal 

tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult szerve/vezetője a pedagógiai program fenti 

rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja. 

Kelt: …………………………, 2021. augusztus 25. 

 

……………………..………. 

     a fenntartó képviselője 


