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1. Az iskola nevelési programja  

„Jó szóval oktasd, játszani is engedd…”  

(József Attila)  

  
Intézményünk bemutatása  
  

Városunk négy településrésze közül a legfiatalabb a Halmi-telep, ahol iskolánk található. A 

telep névadója a több ezer holdas Halmi birtok volt, központjában a Felsőhalomban épült 

urasági kastéllyal, körülötte cselédházakkal, béres lakásokkal. A múlt század végén csak két 

tanya állt a településrészen. Az igazi fejlődést a Halmy-Deutsche család hozta meg. A 

mesterséges szőlőhegyen álló présházuk nemcsak gazdasági szerepet játszott, hanem a 

kulturális élet színhelye is lett. Később iskola, illetve napközi-otthon működött itt.  

Az első komolyabb parcellázásra 1931-ben került sor, de az igazi népességrobbanás a 60-as 

években következett be. A főként Szabolcsból, Hajdúból, Békésből érkezett betelepültek a 

budapesti ipari üzemek munkásai lettek. Ekkor a község lakossága kb. 5.000 fővel 

gyarapodott. A letelepedők többsége itt, a Halmi telepen talált otthonra.  

A gyorsan fejlődő településrészen elkerülhetetlenné vált egy iskola építése. 1967. február 1jén 

adták át az első négy tantermes épületet, ami már megnyitásakor szűknek bizonyult. De az 

újabb szárny átadására 10 évet kellett várni. A harmadik épületszárny megnyitásával - 

1992ben - megszűnt a kétműszakos tanítás.   

Jelenleg korszerű körülmények között tanulhatnak diákjaink. Van öltözőkkel ellátott 

tornatermünk, igaz nem versenyméretű. Színvonalas melegítőkonyhás ebédlőben étkezhetnek 

az azt igénylők.  

Iskolánk az 1992. évben átadott új épületrésszel és korszerű tornatermével a jelenlegi tanulói 

létszám mellett el tudja látni feladatait. A három épületben 13 tanterem van. Szaktantermeink 

száma 4.   

Az informatika tárgy oktatását külön gépteremben biztosítjuk. Könyvtárunk tágas, kulturált 

körülmények között fogadhatja tanulóinkat. Orvosi szobánk felújított, korszerűsített, így az 

alapvető követelményeknek megfelel, az iskolaorvosi szolgálat feladatait el tudja látni. 

Iskolaudvarunk nagy, amelyen található egy 2008-ban átadott műfüves focipálya, egy 

bitumenes kézilabdapálya és egy térkővel burkolt színpaddal ellátott udvarrész  

Iskolánk átlagos szinten rendelkezik az oktatáshoz szükséges audiovizuális eszközökkel. 

Intézményünk bútorzata megfelelő, korszerűsítése folyamatos feladatunk.  

A nevelőtestületre jellemző az összetartás, egymás segítése a munkában, a tapasztalatok 

cseréje. Nyitottak az új módszerekre, innovatívak. Minden pedagógus szakképzett.   

Az iskola zavartalan működését megfelelő létszámú technikai személyzet biztosítja.   

Tanulóink összetétele heterogén. A gyermekek képességei, tudásbeli különbségei, 

motiváltsága igen tág határok között mozog, elsősorban eltérő szociokulturális hátterük miatt. 

A hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett tanulóink száma fokozatosan 

növekszik.   

Intézményünkben általános képzés folyik, a nyolc évfolyamon. Első osztálytól bevezetésre 

került az angol nyelv oktatása. A tanulók délutáni felügyeletét napközis és tanulószobai 

csoport látja el. Iskolánk a Nemzeti Erőforrás és a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán 

elnyerte az Ökoiskola címet, melyet 2014. június 30-ig birtokol.  
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Tanulóink számára tanórán kívül is különböző tevékenységeket biztosítunk: verseny 

előkészítés, egyéni fejlesztés, szakkörök, tömegsport, néptánc oktatás, iskolai versenyek és 

hagyományos iskolai programok, ünnepek, kirándulások, színház- és múzeumlátogatások, 

erdei iskola, nyári tábor stb.1   

Iskolánk gyermekközpontú, családias légkörben folyik az oktató-nevelő munka, szoros 

együttműködésben a szülőkkel.  

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

Alapelvek  

• Iskolánkban olyan általános műveltséget nyújtunk, amelyet tanulóink az életük során 

a változó körülmények között is tudnak alkalmazni.  

• Segítjük tanulóinkat abban, hogy felfedezzék a bennük rejlő értékeket, és képesek 

legyenek együttműködni a többi emberrel.  

• Következetes munkával segítjük tanulóink harmonikus testi- és szellemi, lelki 

fejlődését.  

• Segítjük gyermekeink tehetségének kibontakoztatását és tovább fejlesztjük azt.   

• Tanulóinkkal megismertetjük a kultúra és a természet értékeit, ezek tiszteletére és 

védelmére neveljük őket.  

• Biztosítjuk az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség elvének betartását.  

• Érvényesítjük a képesség szerinti differenciálást a tanítási-tanulási folyamatban.   

• Pedagógiai tevékenységünkkel megalapozzuk az egész életen át tartó tanulást.  

• NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák fejlesztésével megalapozzuk tanulóink 

továbbtanulását és aktív állampolgári szerepvállalását.  

  

Célok  

• A tanulók személyes fejlődéséhez, boldogulásához, helytállásához szükséges 

kulcskompetenciák fejlesztése.  

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

tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése.  

• Kompetencia alapú oktatás elterjesztése az iskola valamennyi évfolyamán, biztosítva 

ezzel a felzárkózás lehetőségét, az esélyegyenlőséget.  

• A gyerekek személyiségének megismerése után olyan harmonikus személyiségjegyek 

kialakítása, amely felkészíti őket az állandóan változó világra.  

• A gyerekek önismeretének a fejlesztése, helyes énkép kialakítása, valamint reális 

továbbtanulási irány kiválasztása.  

• A gyerekek tanulási kedvének, tudásszomjának és a megismerés örömének a 

felébresztése.  

• A  haza  felellős  állampolgárává  váljanak,  kifejlődjék 

 bennük  a  hazafiság érzelemvilága.  

• Megtanítjuk őket a kommunikáció modern eszközeinek megfelelő felhasználására.   

• A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi sebezhetőségének 

csökkentése, esélyegyenlőség biztosítása.  

• Az anyanyelv helyes használatának megtanítása.  

• A matematikai gondolkodás fejlesztése.  

                                                           
1 Amennyiben a felmerülő költségeket a szülő vállalja.  
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• A gyerekek egészséges életmódra nevelése, és környezettudatos magatartásuk 

megalapozása.  

• Az idegen nyelvismeret fontosságának tudatosítása, egy idegen nyelv megalapozása.  

• Digitális kompetencia fejlesztése, a digitális írástudás, információtechnikai kultúra 

iskolai gyakorlattá formálása.  

  

Feladatai:   

A nevelő-oktató munka mindennapos feladatai a kitűzött célok megvalósításából adódnak:   

- személyre szóló fejlesztés  

- a tanulási nehézségekkel küzdők segítése  

- a humánus magatartás minták, szokások erősítése  

- azon képességek, készségek fejlesztése, amelyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek  

  

Eszközei, eljárásai:   

  

Igazodnak:  

- a tanulók életkori sajátosságaihoz,  

- értelmi fejlettségéhez,   

- képességeihez,  

- a nevelők személyiségéhez,  

- pedagógiai kulturáltságához,  -  felkészültségéhez,  -  vezetői stílusához.  

  

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

  

Az iskolai nevelés feladatai az iskolai élet valamennyi megnyilvánulásában, késztetésében, 

tevékenységében érvényesítendők. Helyi tantervünkben is kiemelkedő helyet kell, hogy 

kapjon a személyiségfejlesztés, melynek hagyományos színterei: tanórai nevelés, a tanórán 

kívüli nevelés, az iskolán kívüli nevelés. Intézményünk feladata:  

- a pedagógiai programhoz igazodó,  

- a NAT-ban képviselt értékekre épülő,  

- a helyi sajátosságokból adódó,  

- a hagyományokat és a szükségleteket figyelembe vevő feladatok meghatározása 

a személyiségfejlesztéssel kapcsolatban.  

 -    

• A tanulók erkölcsi nevelése  

- Az alapvető erkölcsi értékek, pozitív magatartási minták megismertetése, 

tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.  

- Másság tiszteletben tartása – elfogadó, segítőkész magatartás kialakítása.  

  

• A tanulók akarati nevelése  

- Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó 

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

kialakítása.  

- A tanulói önértékelés fejlesztése: az önbizalom megszerzésére és az 

együttműködés megtanulására irányuló gyakorlatok segítségével  
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• A tanulók értelmi nevelése  

- Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés 

igényének kialakítása.  

- Minden tanuló képességeinek megfelelően és (nem azonos időben) 

megszerezhesse a továbbhaladáshoz szükséges ismereteket, jártasságokat, 

képességeket, készségeket. A tehetséges tanulók részére biztosítani kell a 

továbbfejlődés speciális lehetőségeit.  

  

• A tanulók érzelmi nevelése  

- Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 

önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 

kialakítása.  

- A különféle fejlődési, szocializációs elmaradások, hátrányos társadalmi vagy 

családi helyzetből, esetleg alkatból eredő gátlások leküzdése a nevelés-oktatás 

rendszeréhez kapcsolódóan.  

  

• A tanulók testi nevelése  

- A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 

Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az 

egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti 

igény kialakítása.  

- Prevenciós tevékenység az egészséget károsító szokások és a bennük rejlő 

veszélyekkel kapcsolatban  

- A tanulás és a munka, valamint a pihenés helyes arányainak megtalálása, a 

személyiség fejlődését elősegítő életrendre, életmódra szoktatás.  

  

• A tanulók közösségi nevelése.  

- Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátítása.   

- Biztosítjuk a családi szerepekkel és funkciókkal kapcsolatos tevékenységre 

való felkészülést.  

  

• A tanulók munkára nevelése  

- Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása.  

- A tanulás gyakorlati hasznának felismertetése.  

- A kreativitás fejlesztése – a gyermeki kíváncsiságra alapozva.  
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• A tanulók nemzeti nevelése  

- A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 

hagyományok, a nemzeti kultúra emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. 

A hazaszeretet érzésének felébresztése.  

  

• A tanulók állampolgári nevelése  

- Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 

felkeltése, a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a 

közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.  

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

  

1.3.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai  

Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű egészségnevelés – 

az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges 

táplálkozás, a szabadidő aktív eltöltése, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki 

egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a 

családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az 

egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer-biztonság 

megvalósítása.  

Az egészségfejlesztési feladatok megoldása során az iskola  

• minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a nevelőtestület 

egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást.  

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

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

legyen.  

• egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatást 

biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség szakembereivel és 

hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó egészségfejlesztési 

programokkal.  

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

hasznos eltöltésének, teret ad az egészségfejlesztést és tanácsadást biztosító 

programoknak.   

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

„jól-létét” és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az 

erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást.  

• törekszik arra, hogy segítse tanulóinak, az iskola személyzetének, a családoknak 

egészségük megőrzését, és együttműködik a helyi közösség vezetőivel az 

egészségfejlesztésben.   

Célunk, hogy minden tanulónk részt vegyen úszásoktatásban legalább az első és második 

évfolyamomon, ezzel kívánjuk megalapozni a gyermekek vízbiztonságát, ill. megelőzni a 

gerincbántalmak kialakulását. Ehhez a forrást a szülőktől, a fenntartótól, valamint a pályázat 

útján szeretnénk előteremteni.  

  

Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 

tudást szerezhessenek egy a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges 
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életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát 

értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben 

alapozódhassanak meg. Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából 

lényeges területeknek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe be kell 

épülnie.  

Ezek közé tartoznak az alábbiak:  

• önmagunk ismerete  

• egészségi állapotunk ismerete  

• a mozgás fontossága  

• lelki egészségünk  

• egészséges táplálkozás  

• testápolás, tisztálkodás, stb.  

Az egészségfejlesztésben képzett pedagógus szakembernek támaszkodnia kell az 

osztályfőnökök és az iskolai egészségügyi szolgálat szoros együttműködésére, a szaktanárok 

és a munkaközösség-vezetők munkájára. A feladat jellege közös problémakezelést és 

egységes viszonyulást igényel a résztvevők között:  

• intézményvezető vagy megbízottja;  

• egészségnevelő pedagógus;  

• iskolaorvos, védőnő;  

• diákönkormányzatot segítő pedagógus;  

• gyermek- és ifjúságvédelmi felelős; • napközis és tanulószobai csoportok vezetői.  

  

1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása  

  

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

biológia- és testnevelés óra) valósul meg az óra részeként. Ezt a feladatot az osztályfőnök 

illetve a szaktanár látja el. Lehetőség szerint igénybe veszi az iskola-egészségügyi szolgálat 

szakembereit, akik megfelelő képzettséggel rendelkeznek az elsősegélynyújtás terén.  

  

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja  

• fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást,  

• megismertetni a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a 

veszélyes anyagok – egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit,  

• felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére.  

  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái  

  

• A biológia–egészségtan tanterv részeként, 8. évfolyamon   

• Önkéntes  jelentkezés  formájában,  tanórán  kívüli 

 csoportfoglalkozáson  való részvétellel.  

Iskolánk egészségüggyel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos versenyeken is részt vesz. A 

felkészülés során igénybe vesszük a védőnő szakszerű segítségét.  
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1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

A tanulók közösségben illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

iskolánk nevelő-oktató munkájának egyik alappillére.  

  

Feladat:  

• Különböző iskolai tanulóközösségek megszervezése, nevelői irányítása  

- Az életkori sajátosságoknak megfelelő osztályközösség kialakítása  

- A közösség szerkezetének feltérképezése, célok és feladatok meghatározása, 

olyan közösségi magatartásformák kialakítása, amely lehetővé teszi a 

hatékony működést  

- A közösség működtetése nevelői irányítással, felelősi rendszer bevonásával - 

 Az osztályok közötti kapcsolatok kiépítése évfolyamon és iskolai 

szinten.  

  

• Az önkormányzás képességének kialakítása  

- Képesek legyenek közös célok kitűzésére, ezek megvalósítására és az 

eredmény értékelésére.  

- Tudják az egyéni és a tanulóközösségek érdekeit érdemben és hatékonyan 

képviselni.  

  

• A hagyományok megőrzése és ápolása  

- Az iskola közösségeiben kialakult, az összetartó erőt biztosító erkölcsi normák, 

szokások, formai keretek és tevékenységek, jelképek kialakítása és ápolása.  

  

• Életvezetési modellek megalapozása  

- Munkára nevelés, a társadalmi közösségbe való beilleszkedés elősegítése, a 

körültekintő pályaorientálás.  

  

• Segítjük a Diákönkormányzatot abban, hogy érdemben és hatékonyan képviseljék 

tanulótársaikat, illetve a közösség érdekeit az őket érintő kérdésekben.  

  

1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok:  

  

A tanórán részt vevő tanulók az osztályközösség tagjai, az osztályközösséget pedig a 

közösségi érdek, a közös cél, a közös értékrend, a tudat tartja össze.  

Akkor élő egy közösség, ha tagjai figyelnek egymásra, ismerik egymás gondjait, és képesek 

segíteni, támogatni a rászorulókat.  

Célunk tehát olyan valódi közösséget formálni, amely képes a közös értékrend elfogadására, 

és az iskola szervezett keretein belül ennek megfelelően viselkedni, munkálkodni.  

  

1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:  

  

A tanórán kívüli foglalkozások a közösen átélt kirándulások, túrák, napközis foglalkozások 

érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés kiváló területei. Feladat:  



10 
 

- nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére,  

- a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa, hogy a különböző játékok, 

tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez való 

tartozás érzését,  

- a sokoldalú és változatos foglalkozások (irodalmi, zenei, képzőművészeti…) 

járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez,  

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

felelősség érzését.  

  

1.4.3 A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:  

  

- a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése,  

- olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a 

közösség tagjaiban, és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség,  

- meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, közösségépítő 

tevékenységek fejlesztése,  

- a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése.  

  

1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:  

  

A szabadidős tevékenységek egyre inkább a nevelőmunka középpontjába kerülnek.   

Fontos, hogy már az iskolai keretek között is gyökeret verjenek az iskola falain túllépő 

kulturált szabadidős szokások. A tevékenységeket élményre épülő, probléma megoldást 

fejlesztő módszerekre kell építeni. Feladat:  

- jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel,  

- a csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az 

önfegyelem fejlesztése, a társak és a foglalkozásvezetők elfogadása,  

- olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem 

tevékenységük által elérhetővé és élővé teszik kulturális örökségünket.  

  

  

Mindezek összegzéseként törekednünk kell arra, hogy minden tanuló:  

- Ismerje meg azokat a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben 

való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek.  

- Megismerje népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti 

kultúránk nagy múltú értékeit.  

- Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások: a 

másság iránt.  

- Váljon érzékennyé környezete állapota iránt, életmódjában a természet tisztelete, a 

felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés legyen meghatározó.  

- Kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőséghez vezető szokások 

kialakulásának megelőzéséhez.  

- Legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére.  

- Tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést.  
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1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai   

  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

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

• a tanítási órákra való felkészülés,  

• a tanulók dolgozatainak javítása,  

• a tanulók munkájának rendszeres értékelése,  

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

• különbözeti, javító, osztályozó vizsgák lebonyolítása,  

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

• a tanulmányi versenyek lebonyolítása,  

• tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,  

• felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,  

• iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,  

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

• az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  

• szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,  

• részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,  

• részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,  

• a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,  

• tanulmányi kirándulások,2 iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  

• iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,  

• részvétel a munkaközösségi értekezleteken,  

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

• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,  

• szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,  

• osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.  

  

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre  

  

• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.  

• Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.  

• Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.   

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

• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.   

• Szülői értekezletet tart.  

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és 

év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.  

                                                           
2 Amennyiben a felmerülő költségeket a szülő vállalja  
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• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.  

• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.  

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

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.  

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.   

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

megoldását.   

• Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.  

  

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység  

1.6.1  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek   

Iskolánk az alapkészségek elsajátítása, a tanulók alap- és általános műveltségének biztosítása, 

a középiskolai továbbtanulásra való felkészítés mellett kiemelten fontos feladatának tartja a 

tehetségek felismerését és a tehetséggondozást.  

Az iskola a Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány segítségével anyagilag is támogatja a 

tanulók megyei és országos versenyeztetését. A támogatás odaítéléséről és mértékéről az 

alapítvány kuratóriuma dönt.   

Iskolánk tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységei a következők:  

- Angol nyelv oktatása első évfolyamtól.  

- Emelt szintű angol nyelv oktatása.  

- Csoportbontásban matematika, angol, magyar irodalom, nyelvtan, informatika 

tantárgyak oktatása.  

- A tanórákon a differenciált tanulásszervezés módszereinek alkalmazása.  

- A szabadidős rendezvények kihasználása tehetséggondozásra.  

- Versenyekre való felkészítés.  

- Egyéni képességfejlesztő foglalkozások.  

- A tehetséggondozás tárgyi feltételeinek megteremtése, pl. könyvtárfejlesztés,  

Internet, stb.  

  

Angol nyelv oktatása 1. évfolyamtól:  

A gyermekek heti két órában már az 1. osztálytól angol nyelvet tanulnak. Az 5. osztálytól 

választhatóan emelt szinten heti öt órában, csoportbontásban folyik tovább az angol nyelv 

oktatása, így lehetőség van a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására.   

Csoportbontásban oktatott magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyak:  

A tanulók képességeik szerinti csoportokban haladnak, amely lehetőséget ad arra, hogy a 

tehetségesebbek a készségek, képességek kialakításában magasabb szintre jussanak el, több 

ismeretet tudjanak elsajátítani.  

  

Tehetséggondozás a tanórákon:  

A tanórákon folyó tehetséggondozást differenciált feladatadással, változatos munkaformák 

alkalmazásával tudjuk elérni: a tehetséges tanulók több, nehezebb, a problémamegoldó, 

kreatív gondolkodást fejlesztő feladatokat oldanak meg. Gyakran alkalmazzuk az önálló 

gyűjtő- és kutatómunka adta lehetőségeket, szorgalmi feladatokat, kiselőadásokat.   
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Tehetséggondozás a tanórán kívüli foglalkozásokon:  

A tanórán kívüli tevékenységek egy része lehetőséget teremt a tehetséges gyermekek magas 

szintű fejlesztéséhez. A szakkörök (kézműves, néptánc, angol, informatika stb.) a 

tehetséggondozás egyik színtereként biztosítják a tanulók érdeklődési körnek megfelelő 

foglalkoztatását. A tömegsport foglalkozásokon lehetőség nyílik a sporttehetségek 

felismerésére, gondozására, sportegyesületekbe való irányítására.  

  

Tehetséggondozást segítő egyéb lehetőségek:  

- Az úszásoktatást mind felső, mind alsó tagozaton megszervezzük. A tananyaghoz 

kapcsolódó tanulmányi kirándulások, erdei iskolák, múzeum- és színházlátogatások a 

szabadidő hasznos eltöltése mellett a tehetséggondozást is szolgálják.3 Az iskola és a 

város kulturális programjain tanulóink rendszeresen szerepelnek, így teret kapnak 

művészi, előadói ambícióik kibontakoztatásához.   

  

Tanulmányi, művészeti, kulturális versenyekre való felkészítés:  

A tehetséggondozás látványosabb része a versenyeztetés. A tanulóknak lehetőségük van arra, 

hogy különböző tanulmányi, művészeti, sport vagy kulturális megmérettetéseken vegyenek 

részt. Ezek lehetnek egyéni, csapat vagy levelezős versenyek, amelyek iskolai, városi, megyei 

vagy országos szinten kerülnek megrendezésre. Iskolai versenyek, pl. szépolvasó, szépíró 

verseny, szavalóverseny, matematika és magyar verseny, atlétika, magasugrás verseny, 

rajzverseny stb.   

  

1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program  

  

A hátrányos szociokulturális helyzetű tanulók felzárkóztatása tanítási órákon, napközis, 

tanulószobai csoportokban differenciálással és egyéni fejlesztő foglalkozások keretében 

valósul meg.  

A differenciált tanulásszervezés alkalmazásával a tanulás a nehezebben haladók számára is 

örömet képes nyújtani, megnő a tanulás hatékonysága. Az egyéni fejlesztő foglalkozásokon a 

tanuló képességeihez igazodva folyik a lassabban haladó, a részképesség zavarral küzdő, vagy 

egyes területeken lemaradó tanulók felzárkóztatása.   

Iskolánk folyamatos kapcsolatot tart fent a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, 

melynek fejlesztő pedagógusa hetente kétszer két órát foglalkozik az alsó tagozatban 

felzárkóztatásra szoruló tanulókkal.   

A felső tagozatban a csoportbontás és az egyéni fejlesztés ad lehetőséget a gyengén haladók 

fejlesztésére. Tanulószoba igénybevételét javasoljuk abban az esetben, ha a tanuló jelentős 

visszaesést mutat tanulmányi eredményeiben.  

  

 

 

1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése  

  

Beiskolázási folyamat: az iskolaérettség megállapításában az óvodapedagógusok, az 

iskolaorvos vesz részt. Az óvodával az alsó tagozatos nevelők partneri viszonyt alakítottak ki. 

                                                           
3 Amennyiben a felmerülő költségeket a szülő vállalja.  
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Személyes beszélgetésekkel segítik egymás munkáját az óvoda-iskola közötti átmenet 

megkönnyítésében, a beiskolázásban, a leendő elsősök mielőbbi megismerésében. Az 

átmenetet segíti elő az iskolahívogató program, melynek keretében működik a Süni-suli, 

játékos angol foglalkozás, ovis torna és az ovis kézműves délutánok.  

  

Pedagógiai feladatok a beiskolázás után: A közösségbe nehezen beilleszkedő tanulók esetében 

az osztálytanító beszélgetésekkel, családlátogatással győződik meg a gyermek 

magatartászavarainak lehetséges okairól, családi hátteréről. A gyermekvédelmi felelőssel 

szorosan együttműködik a súlyosabb problémák megoldásánál. Az osztályfőnökök mellett 

minden pedagógus közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Pedagógiai segítség:   

- Szülői értekezleteken a helyes pedagógiai stratégia ismertetése.  

- Fogadóórákon személyes megbeszélés, együttműködésen alapuló 

problémakezelés kialakítása a szülővel közösen.  

- Családlátogatás.  

- Közös stratégia kidolgozása a magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő 

tanuló fejlesztésére, segítésére vonatkozóan.  

- Egyéni beszélgetés a tanulókkal, a problémás tanulókhoz megfelelő egyéni 

bánásmód kialakítása.  

- Osztályfőnöki órákon a problémák közös megbeszélése.  

- Aktív részvétel a közösségfejlesztési programokon.  

- Nevelési tanácsadó, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, egyéb szakszolgálat, 

szakemberek segítségének igénybevétele az igazgatóval történő egyeztetés után.  

- Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segítségének igénybevétele.  

 

1.6.4 Sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai nevelése, oktatása 

 

2019. szeptemberétől iskolánkban sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása folyik (1-4 évfolyamon; 5-8 évfolyamon).  

Az alapdokumentumban rögzített területek: „a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása (egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdők, autizmus spektrumzavar, érzékszervi fogyatékos- hallási 

fogyatékos). 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált általános iskolai nevelése-

oktatása a szakértői bizottság véleménye alapján történik. A tantervi követelményeket 

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról–

rendeletben megfogalmazott tantervi tartalmi keretek alapján szervezzük meg. Iskolánk a 

többi tanulóval együtt integráltan oktatja a sajátos nevelési igényű tanulókat. A Nemzeti 

alaptanterv a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az 

abban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is 

érvényesek. Az SNI tanulókra vonatkozó tantervi tartalmi kereteket az iskolai helyi tanterv 

melléklete szabályozza. 
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1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje  

  

• A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

jogaiknak az érvényesítése érdekében, kérdéseikkel, véleményükkel, javaslataikkal – 

szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján – 

az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezet képviselőjéhez fordulhatnak.   

• A tanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítő fórumokat és eljárásokat – 

az igazgató hozzájárulásával – a diákönkormányzat szervezi. Kérdéseikre, kéréseikre 

tizenöt napon belül érdemi választ kell kapniuk.   

• A tanulók megválasztják diákképviseletüket és választhatók a diákönkormányzatba. 

Részt vehetnek az érdekeiket érintő döntések meghozatalában a diákönkormányzat 

útján. Véleményt mondhatnak, javaslatot tehetnek a tanulókkal összefüggő 

kérdésekkel kapcsolatban.   

• A tanulók nagyobb közösségeit érintő kérdésekben a diákönkormányzatnak 

véleményezési joga van.   

• A tanulók részt vehetnek a tanulók közös tevékenységeinek megszervezésében, 

diákköröket hozhatnak létre. Diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, énekkar, 

művészeti csoport stb. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott 

lehetőségek figyelembevételével – az éves munkaterv elfogadása és a tantárgyfelosztás 

jóváhagyása alapján a nevelőtestület dönt.   

• A tanulókat az iskola igazgatója az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, 

az aktuális tudnivalókról az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább 

évente két alkalommal tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon 

folyamatosan tájékoztatják a tanulókat.   

• A tanulók méltányossági és törvényességi kérelmükkel első fokon az iskola 

igazgatójához, másodfokon az iskola fenntartójához fordulhatnak írásban.  

• A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:   

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása 

előtt  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt  

az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor  

a házirend elfogadása előtt.  

  

1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel  

  

Az iskola, mint oktató-nevelő intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói 

érdeklődésre épít, és figyelembe veszi a szülői érdekeket.  

  

Kapcsolattartás a szülőkkel:  

- legfontosabb a személyes beszélgetés,  

- szülői értekezlet,   

- SZMK gyűlés,  

- családlátogatás,  

- nyílt napok, órák szervezése,  
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- rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról, az 

ellenőrzőn keresztül  

- fogadóórák,  

- előadások szervezése szakemberek meghívásával,  

- pályaválasztási tanácsadás,  

- közös kirándulások,  

- családi játékos vetélkedők,  

- közös rendezvények szervezése a szülők és a pedagógusok részvételével, - 

 iskola honlapján, faliújságon, hírlevélen keresztül  

  

  

Kapcsolattartás a tanulókkal:  

• A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, igazgatóhelyettese, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus és 

az osztályfőnökök tájékoztatják:   

 Az iskola igazgatója legalább évente kétszer a diákközgyűlésen, vagy a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, és folyamatosan az iskolai faliújságokon,   

 a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus havonta egyszer a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén,   

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.   

• A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.   

• A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola vezetőihez, az osztályfőnökükhöz, az iskola 

nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.   

• A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőivel, a nevelőkkel, 

a nevelőtestülettel.   

Formái:  

- faliújságon információk közlése  

- szórólapok, hírlevél  

- hangosbemondó  

- iskolaújság  

- iskolagyűlés  

- DÖK megbeszélések  

- plakátokon felhívások  

- honlap  

  

Külső kapcsolatok  

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében óvodások beiskolázása és 

egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, fenntartóval, 

működtetővel, cégekkel, és támogatókkal. A vezetők, valamint az oktató-nevelő munka 

különböző szakterületeinek képviselői rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a 

társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival meghívás vagy egyéb értesítés alapján.  
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Formái:  

- kapcsolattartás a partnereinkkel telefonon, írásos anyagban, személyes találkozások,  

- részt veszünk az egyes szervezetek megbeszélésein, tájékoztatóin,  

- közvetlen környezeti problémáinkat a fenntartóval beszéljük meg, -  meghívjuk 

a helyi médiát a rendezvényeinkre.  

  

1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata  

  

A vizsgaszabályzat hatálya  

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

• osztályozó vizsgákra,  

• különbözeti vizsgákra, • 

javítóvizsgákra vonatkozik.  

Az intézmény munkatervében nyilvánosságra hozza a tanulmányok alatti vizsgák tervezett 

idejét. Az osztályozóvizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit az iskola 

helyi tanterve tartalmazza.  

Osztályozó vizsgát tehet:   

− az a tanuló, aki tanulmányait előzőleg külföldön folytatta, és a vizsga szükséges a 

megfelelő osztályba soroláshoz   

− az a tanuló, aki a tanévet rövidebb idő alatt kívánja befejezni  − 

egyéni munkarend szerinti tanulónak kötelező osztályozó vizsgát 

tenni.   

Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja:   

− a tanuló, kiskorú esetén törvényes képviselője egyéni írásbeli kérelme alapján a 

szorgalmi idő vége előtt legkésőbb egy hónappal jelezheti, hogy osztályozóvizsgát 

kíván tenni valamely tantárgyból.   

A tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha:  

− felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  

− a hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - az osztályfőnök és a 

szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy osztályozó vizsgát tehet.  

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha  

− a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból –elégtelen osztályzatot kapott,  

− b) az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról 

engedély nélkül eltávozik.  

A javító- (az augusztus 15-étől augusztus 31-éig) és az osztályozóvizsgák – az igazgató által 

kijelölt – időpontjáról az igazgatóhelyettes írásban értesíti a tanulókat és a szülőket.   

  

1.10  A felvétel, az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai  

  

Az iskola működési területén lakó minden iskolaköteles tanulót felvesz. Az általános iskola 

felvételi vizsgát nem szervez.   

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 

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

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

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

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

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

kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján 

értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.  

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

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

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

székhelyén van.  

Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány 

miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A 

sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a 

sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.  

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló  

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy  

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy  

c) a szülő munkahelye az iskola körzetében található  

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van.   

Iskolánk folyamatosan biztosítja az átjárhatóságot. Más iskolákból átiratkozó tanuló felvétele: 

Más ütemezésű, tematikájú, tartalmú tantervekkel dolgozó iskolából érkező tanuló esetén a 

felzárkózáshoz, átálláshoz szakmai segítséget, eszközöket és türelmi időt biztosítunk.  

Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai 

munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével - az igazgató 

dönt.  

2. Az intézmény helyi tanterve  

  

2.1 A választott kerettanterv megnevezése  

  

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák.  

  

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam  
 

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

Magyar nyelv és irodalom  7  7  6  6  

Idegen nyelvek           2  

Matematika  4  4  4  4  

Etika/Hit- és erkölcstan 1  1  1  1  

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

Vizuális kultúra  2  2  2  2  

Életvitel és gyakorlat   1  1  1  1  

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Szabadon tervezhető órakeret  2  2  3  3  

Rendelkezésre álló órakeret  25  25  25  27  

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam  
 

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

Magyar nyelv és irodalom  4  4  3  4  

Idegen nyelvek  3  3  3  3  

Matematika  4  3  3  3  

Etika/Hit- és erkölcstan 1  1  1  1  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek  2  2  2  2  

Természetismeret  2  2        

Fizika        2  1  

Kémia        1  2  

Biológia-egészségtan        1  2  

Földrajz        2  1  

Ének-zene  1  1  1  1  

Hon- és népismeret  1          

Vizuális kultúra  1  1  1  1  

Informatika    1  1  1  

Technika, életvitel és gyakorlat   1  1  1     

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Osztályfőnöki  1  1  1  1  

Szabadon tervezhető órakeret  2  3  3  3  

Rendelkezésre álló órakeret  28  28  31  31  

          

  

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk:  

  

Tantárgy megnevezése       Változat  
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Magyar nyelv és irodalom  A változat  

Fizika  A változat  

Kémia  A változat  

Biológia-egészségtan  A változat  

Ének-zene felső tagozat  A változat  

Ének-zene alsó tagozat  A változat  

  

2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám   

  

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal.  

  

  

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam   

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

Magyar nyelv és irodalom  7  7  7  6  

Idegen nyelvek   0+2   0+2  0+2   2+2  

Matematika  4  4  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  2  

Életvitel és gyakorlat   1  1  1  1  

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Informatika  0  0  0  0+1  

Szabadon tervezett órakeret  2  2  2  3  

Rendelkezésre álló órakeret  25  25  25  27  

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam  
 

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

Magyar nyelv és irodalom  4  4  3+1  4  

Idegen nyelvek  3+2  3+2  3+2  3+2  

Matematika  4  3  3  3+1  

Etika/Hit- és erkölcstan 1  1  1  1  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek  2  2  2  2  
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Természetismeret  2  2        

Fizika        2  1  

Kémia        1  2  

Biológia-egészségtan        1  2  

Földrajz        2  1  

Ének-zene  1  1  1  1  

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret     1        

Vizuális kultúra  1  1  1  1  

Informatika  1  +1  1  1  

Technika, életvitel és gyakorlat   1  1  1     

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Osztályfőnöki  1  1  1  1  

Szabadon tervezett órakeret  2  3  3  3  

Rendelkezésre álló órakeret  28  28  31  31  

  

Az angol nyelv oktatása első osztálytól harmadik osztályig heti két órában, negyedik 

osztályban emelt óraszámban heti négy órában történik. Ötödik osztálytól csoportbontásban 

választható az emelt szintű angol oktatás heti öt órában, ha a negyedik osztály végén tartott 

szintmérésen megfelelő eredményt ér el a tanuló. Nyolcadik év végéig az emelt óraszámú 

csoportnak az A 2 szintet, míg az emelt szintű oktatásban részesülő tanulónak a következő 

szintet kell elérniük. (B 1-)  

 

2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei  

  

Intézményünkben használt tankönyveket az alábbiak szerint választjuk meg:  

- Alapelvként érvényesül: a helyi nevelő-oktató munka alapelveit és a helyi tanterv 

követelményeit kell szem előtt tartani.  

- Tankönyv csak az Oktatási Hivatal honlapján megjelenő Hivatalos 

Tankönyvjegyzékből rendelhető.  

- A tankönyvek megválasztását a szakmai munkaközösségek (alsó-felső tagozat) 

véleménye határozzák meg, de kikérjük az SzMK és a DÖK véleményét is.  

- A tankönyvek és az alkalmazott segédletek, pl. térkép, munkafüzet, 

szöveggyűjtemény, összhangban legyenek egymással,  

- biztosítsák az átjárhatóságot az egyes évfolyamok egyes osztályai között,  

- megfeleljenek az átlagos tanulói képességeknek,  

- bővíthetők legyenek olyan segédletekkel, melyek elősegítik a felzárkóztatást, 

tehetséggondozást.  

- A tankönyvcsomag minden tanuló számára biztosított legyen.  

- Valamennyi szülő számára elérhető áron szerezze be iskolánk.  

- Tanév közben nem válthatunk tankönyvet, még tanárcsere esetén sem.  
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- Az iskolai könyvtárban biztosítani kell a szociálisan rászoruló tanulók részére, 

illetve az év közben újonnan érkezettek számára a tartós tankönyveket, valamint 

néhány példány álljon rendelkezésre a napközis, illetve a tanulószobai 

foglalkozáson is.  

  

 

2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása  

  

2.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

• Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe;  

• óvjuk és továbbfejlesztjük a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és 

nyitottságot;  

• fogékonnyá tesszük a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok értékei iránt  

• teret adunk a gyermek játék és mozgás iránti vágyának, segítjük természetes fejlődését, 

érését;   

• élményszerű tanulással, izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal 

fejlesztjük az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetítjük az elemi 

ismereteket;  

• törekszünk az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára, a tanulók egészséges 

terhelésére;   

• személyre szóló, fejlesztő értékeléssel járulunk hozzá fejlődésükhöz;  

• differenciált tanulásszervezéssel és bánásmóddal fejlesztjük a képességeket;   

• értelmi és érzelmi alapozást nyújtunk a helyes magatartásformák megismertetésével 

és gyakoroltatásával;   

• fokozatosan kialakítjuk, bővítjük a tanulási technikákat és a tanulásszervezési 

módokat;  

• fejlesztjük a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, 

megalapozzuk a reális önértékelést;  

• támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását, segítjük a tanulási nehézségekkel 

való megküzdés folyamatát;  

• törődünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek 

szociokulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, fejlesztési 

szükségleteiből fakadhatnak.  

  

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

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

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

önművelés alapozásával fejlesztjük tanulóinkat;  

• fogékonnyá tesszük saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb 

társadalom értékei iránt;  

• kielégítjük mozgás iránti vágyát, segítjük természetes fejlődését, érését;  

• tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással, 

problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző 

feladatokkal – fejlesztjük az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetítjük az 

elemi ismereteket, szokásokat alakítunk ki;   
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• fejlesztjük a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, 

megalapozzuk a reális önértékelést;  

• mintákat adunk, magatartási normákat, szabályokat közvetítünk a társas 

közösségekben való részvétel és együttműködés tanulásához, a 

problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez;  

• megerősítjük a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét 

formálva elősegítjük a személyiség érését;  

• támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását, segítjük a tanulási nehézségekkel 

való megküzdés folyamatát;  

• az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói 

tevékenységekre építünk;  

• a tananyagtartalmak megtervezésekor, valamint a feldolgozás tempójának 

meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a 

tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit 

tekintjük irányadónak.  

  

2.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

  

Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos 

szakasz nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan 

pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész 

személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás 

és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos 

más színtere, fóruma is.  

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.   

• Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésére fektetjük a fő 

hangsúlyt, igazodva a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez, az életkori 

sajátosságokhoz;  

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása;  

• fejlesztjük az integratív-képi gondolkodást;  

• együtt neveljük a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, 

képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat elősegítve a 

társadalomba való beilleszkedésüket;  

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

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

fejlesztjük tanulóinkat;  

• fejlesztjük a nevelési célok elérését támogató érzelmi, szociális és kognitív 

képességeket;  

• kiemelt figyelmet fordítunk az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak 

elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges 

kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok 

fejlesztésére;  
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• feladatunknak tekintjük az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló 

önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, önbizalmának 

növelését;  

• az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását.  

  

2.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

  

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

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

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.   

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

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait,  

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

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

fejlesztjük tanulóinkat;  

• az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni;  

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása;  

• fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat;  

• az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;  

• hangsúlyt fektetünk az elvont fogalmi és elemző gondolkodás fejlesztésére;   

• érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészítjük őket a 

középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő továbbtanulásra, illetve az iskolai 

nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszára;  

• előnyben részesítjük az életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését 

az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és 

problémamegoldáshoz.  

  

  

2.5 Mindennapos testnevelés  

  

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  Feladatok  

 Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelező heti tanórai testnevelés 

órákon, a szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon, valamint az órarend 

szerinti tömegsport órákon biztosítja.   

 Biztosítjuk a napközis tanulók minden napos 45 perces játékos mozgását, ha az 

időjárás engedi, a szabad levegőn.  
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A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai tömegsport keretében kell megszervezni. Ezeken 

az iskola minden tanulója jogosult részt venni. Az iskolai tömegsport munkáját a testnevelés 

szakos pedagógus irányítja.   

A tömegsport foglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai munkatervben kell 

meghatározni. A délutáni tömegsport foglalkozások működéséhez szükséges feltételeket az 

iskola az alábbiak szerint biztosítja: sportudvar, tornaterem, testnevelő tanár felügyelete.  

  

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai  

  

Iskolánk tanulói 5-8. évfolyamon választhatják az emelt szintű angol oktatásban való 

részvételt. Az emelt szintű angol nyelvoktatásban való részvételt az előző tanév május 20-ig 

a szülő írásban kérvényezheti.   

Az emelt szintű angol nyelvi csoportba sorolás rendje: szülő írásbeli kérelme alapján a 

munkaközösség véleményének kikérésével az igazgató dönt. Az emelt szintű angol csoportba 

4. évfolyam végén, a szintfelmérők eredményei alapján választjuk ki a gyerekeket. A szóbeli 

és írásbeli szintmérésen legalább 70 %-os teljesítményt kell nyújtani a csoportba kerüléshez. 

Minden tanév végén szintmérést végzünk. Amennyiben a tanév végi mérésen nem éri el a 

tanuló a megfelelő szintet, visszakerül az emelt óraszámú csoportba. A felvett tanulók szüleit 

az osztályfőnök írásban értesíti.  

  

A 2013/14-es tanévtől az első és ötödik osztályban, majd felmenő rendszerben bevezetésre 

kerül az Etika/Hit- és erkölcstan, vagy a hit- és Etika/Hit- és erkölcstan oktatása. Az Etika/Hit- 

és erkölcstant az iskola pedagógusai tartják, míg a hitoktatást az egyházak képviselői. A 

leendő elsős gyermekek szülei beiratkozáskor nyilatkoznak választásukról, a többi 

évfolyamon május 20-ig hozzák meg döntésüket. A szülő önkéntes írásbeli hozzájárulással 

nyilatkozhat az iskolának arról, hogy Etika/Hit- és erkölcstan órát választ-e a gyermeke 

számára, vagy valamely egyház által megszervezett hit- és Etika/Hit- és erkölcstan órát. Ha a 

szülő nem tesz írásbeli nyilatkozatot, akkor a gyermek Etika/Hit- és erkölcstan oktatáson fog 

részt venni.  

  

A választható tantárgyakat a szülő tanév közben nem változtathatja meg. Tanév végén 

átjelentkeztetheti gyermekét másik csoportba, ha szándékát május 20-ig írásban közli az 

igazgatóval, és hitoktatás esetén az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.  

  

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes. A tanórán kívüli 

foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy 

tanévre szól.   

A tanórán kívüli foglalkozások a következők:  

Napközi – tanulószoba – szakkörök - tömegsport  

A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő írásbeli kérésére 

történik. A napközi otthonba tanévenként előre minden év május havában, illetve első 

évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti 

gyermeke napközi otthoni, tanulószobai elhelyezését.  

Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden halmozottan hátrányos helyzetű, 

hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. Amennyiben a napközis 

vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben előírt létszámot, 

a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, akiknek mindkét szülője 

dolgozik, akik állami gondozottak, akik nehéz szociális körülmények között élnek.   
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2.7 Projektoktatás  

Projektmódszer  

Sajátos tanulási egység, technika, a megismerés fő forrásává az önálló és csoportos 

tapasztalást teszi. A tanulók egy-egy problémának a lehető legtöbb összefüggését és 

kapcsolódási pontját is felfedjék. A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett, a saját 

meglévő képességek, viselkedésformák kipróbálására, és újak kialakítása. A projektmódszer 

fő értéke a munkafolyamat: a gondolkodási folyamat, a gyakorlati tevékenységek 

megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása.  

Iskolánkban évente kétszer témahetet tartunk az éves ökológiai munkatervben meghatározott 

témában.  

A témahét a projekteknek egy sajátos formája, amely formailag megfelel a projekt 

kritériumoknak, de tervezettebb, részleteiben kidolgozottabb. A célok megfogalmazása a 

témahetek esetében részben eltér a tantervek megfogalmazásától. Az ismeretszerzés 

természetesen e tanulási formában is jelen van, de a hangsúly az ismeretszerzés napi 

gyakorlattól eltérő formáin van, és a képességfejlesztés szempontjai kiemelkedő 

jelentőségűek. A tanulási folyamat a maga teljességében a tanulói aktivitásra épít, úgy, hogy 

az önállóság és együttműködési készség fejlesztésére, ill. kipróbálására helyezi a hangsúlyt, 

valamint lehetőséget teremt többféle készség, tehetség egyidejű kibontakoztatására.  

A megvalósítás hetében az adott időkeret egészében a választott téma feldolgozása történik 

minden foglalkozáson. Az órák összevonhatók, csoportosíthatók. A héten tanító pedagógusok 

egymás közt a heti időkeretüknek megfelelően megosztják a feladatokat, megtervezik, ki 

mikor mit végez, milyen eszközökkel. A témahét tervezése során konkrét célokhoz rendelünk 

feladatokat, eszközöket, módszereket, munkaformákat. Kidolgozzuk a tanulói 

tevékenységeket, kitérve a házi feladatokra, gyűjtőmunkára, tanórán kívüli tevékenységekre. 

Megtervezzük az értékelés és jutalmazás formáit.  

  

  

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

A veszélyeztetett, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel  

- A veszélyeztetett tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével: nyilvántartásba 

vétel, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, ez alapján a további 

teendőkre javaslattétel; egyeztetés a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekvédelmi 

koordinátorral.  

- A veszélyeztetett gyermekek szabadidős tevékenységének és tanulási előmenetelének 

figyelemmel kísérése, és adott esetben javaslattétel a változtatásra (pl.: fejlesztő csoport 

kialakítása délelőtti, illetve délutáni időszakra, szükség esetén külső szakember 

bevonásával, vagy önismereti csoport szervezése, viselkedésmódosító eljárások, stb.). - 

Drog- és bűnmegelőzési programok.  

- A veszélyeztetett gyermekek számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása  - 

 Tanácsadás tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak.  

- Fegyelmi eljárásokon való részvétel.  

- Szociális ellátások számbavétele (ingyenes étkeztetés, tankönyvvásárlási támogatás, 

reggeli ügyelet stb.).  
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Az intézmény valamennyi gyermekére  

- Általános prevenciós tevékenységek, az iskolát körülvevő szociális társadalmi környezet 

függvényében.  

- A mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása.  

- A diákönkormányzattal való kapcsolattartás.  

- A tanulók számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása.   

- Szociális ellátások számbavétele.  

- Minden esetben a gyermekek érdekeinek képviselete!  

- Fontos a kiváltó okok feltárása a család közreműködésével. Beszélgetés a gyermekkel, 

bevonva a gyermekvédelmi felelőst és a szülőket. Ilyen esetekben a nevelők családot 

látogatnak, konzultálnak a védőnővel, iskolaorvossal. Súlyosabb estben a Nevelési 

Tanácsadótól és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattól kérhet segítséget az iskola.  

  

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják:  

1) Napközi, tanulószoba biztosítása.  

2) Felzárkóztató illetve tehetséggondozó programok szervezése.  

3) Önismereti csoportok létrehozása, működtetése.  

4) Drog- és bűnmegelőzési programok.  

5) Mentálhigiénés programok.  

6) Pályaorientációs tevékenység.  

7) Komplex tehetséggondozó programok (honismereti-néprajzi; zenei-művészeti; 

sportturisztikai, stb.).  

8) Komplex táborozások, kirándulások, országjárások.4 9) Bemutatók.  

10) Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, 

fogadóórákon, családlátogatásokon, értesítés (Tv, helyi sajtó, levél…).  

11) Motiválás arra, hogy a gyermek tanulószobai vagy napközis ellátásban részesüljön.  

12) Kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel, az áthelyező bizottságokkal.  

13) A tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása.  

14) Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon. 15) Alapítványi támogatás.  

  

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái  

  

A tanulók értékelése és minősítése folyamatos ellenőrzést és értékelés során valósul meg. A 

motiváció erősítése és az aktivitás növelése érdekében szükségesnek tartjuk az önként vállalt 

többletfeladatok pozitív értékelését.  

A hibák önálló megkeresésével és kijavításával a tanulók önellenőrzési képességének 

kialakítását segítjük: a saját és társaik feleletének, szóbeli és írásbeli munkájának értékelésével 

az önértékelő képességüket fejlesztjük.  

A tantárgyhoz hozzáállásból vagy hanyagságból eredő mulasztásokat, amelyek 

megakadályozzák a gyermek képességének fejlesztését (pl. rendszeresen nem hoz felszerelést 

órára, nem vesz részt a közös tanórai munkában, stb.) beszámítjuk a tantárgyi értékelésbe.  

  

A számonkérés formái:  

• szóbeli,  

                                                           
4 Amennyiben a felmerülő költségeket a szülő vállalja.  
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• írásbeli,  

• gyakorlati,  

• informatikai eszközökkel,  

  

Szóbeli beszámoltatás  

Lehetőség szerint minél gyakrabban, melynek célja a kommunikációs készség fejlesztése, az 

önbizalom erősítése, szövegértés-szövegalkotás kompetencia fejlesztése. Formái: az adott 

tantárgy jellegének megfelelőek.  

  

Írásbeli beszámoltatás  

•  Írásbeli felelet.  

Tartalma: egy-egy tananyagrész.  

•  Témazáró dolgozat  

Tartalma: A tantárgy egy összefüggő, több tanóra anyagát magában foglaló témája. 

Célja: A gyakorlás és összefoglalás után a téma lezárása, a megszerzett tudás 

ellenőrzése és mérése.  

Egy héttel korábban be kell jelenteni, egy nap legfeljebb két témazáró íratható. A 

megírás tervezett időpontját a naplóban előre jelezni kell, két héten belül ki kell 

javítani. Érdemjegye meghatározó a félévi, év végi értékelésben.   

  

A témazáró pontszámainak százalékokra váltása intézményünkben a következő:  

  0 – 29 %  →  1  

  30 % – 49 %  →  2  

  50 % – 69 %  →  3  

  70 % – 89 %  →  4  

  90 % – 100 %  →  5  

A szülők számára lehetőséget biztosítunk fogadó órákon vagy más előre egyeztetett 

időpontban, hogy betekinthessenek gyermekeik írásbeli munkájába.  

  

Gyakorlati munka értékelése  

Rajz órán, technika órán és egyéb tanórákon készített produktum: rajz, vizuális munka, 

térbeli modell, plakát.  

IKT munka - IKT eszközökkel készített tanulói prezentációk, képgyűjtemények. felhívó 

plakátok, hírek, képek készítése, gyűjteménybe rendezése, prezentáció, képes, 

mozgófilmes, multimédiás produktum  

Az értékelés korlátai  

• hatodik órában a tanulókkal témazáró dolgozat nem iratható  

• egy napon két témazáró dolgozatnál több nem iratható  

• a részképesség zavarral küzdő gyerekek esetében a számonkérés csak a 

szakvéleményben foglaltak alapján történhet  

Alapelvei  

• tervszerű, a tanulók életkori sajátosságait és a tantárgyak jellegét figyelembe vevő  

• demokratikus, nyitott, a tanulók véleményének megfogalmazására módot adó  

• nevelő hatású, önértékelésre, az elért eredmények továbbfejlesztésére ösztönző, 

feladat-meghatározó  

• reális, az ellenőrzés során feltárt tényekre épülő, indokolt  
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• változatos, az értékelés különböző formáinak alkalmazására törekszik  

Célja  

• reális értékítélet magalapozása  

• véleménynyilvánítás, érvelés, indoklás képességének fejlesztése  

• a tanulói teljesítmények mögött rejlő munka elismerése  

• pontosságra, rendszerességre, igényességre nevelés  

• információ nyújtása a folyamatban résztvevőknek (tanuló, szülő, pedagógus)  

Formái  

Az előírt követelmények teljesítést az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a 

tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája alapján értékeljük.  

• formatív értékelés (tudáspróba, írásbeli felelet, 

röpdolgozat)  a nevelő belátása szerint történik  

kisebb mennyiségű tananyagot kér számon  a 

tanulási hibák, hiányosságok feltárását szolgálja  

elsősorban a tudáselemekre irányul és nem nagyobb 

egységekre  osztályzattal értékeljük  

• szummatív értékelés  témazáró  nagyobb szakaszok, 

témák lezárásakor íratjuk;  

 a tanuló valós tudását tükrözi;  a munkaközösségek az egységes értékelés 

céljából közösen állítják össze a feladatokat;  

 az egy osztályban tanító nevelők a témazárók íratásának időpontját jelzik a  

naplóban, két témazárónál több egy napon nem iratható;  

 osztályzattal értékeljük, a hibákat megbeszéljük, javíttatjuk;  

 a témazárók jegyét a naplóban más színnel írjuk, a félévi és az év végi  

értékelésnél ezek a jegyek nagyobb hangsúlyt kapnak;  

 év végi házi mérés;  a diákok év végén, írásbeli mérésen adnak 

számot tudásukról;  

  

Értékelés formái:   

a) Érdemjegyek – 5 fokú skála alkalmazása  

5 – jeles, 4 – jó, 3 – közepes, 2 – elégséges, 1 – elégtelen Kivétel: 

Év végén „kitűnő” is adható.  

  

b) Szöveges értékelés írásban:  - 1. évfolyamon félév- és tanév végén, 2. 

évfolyamon félévkor:  

• Kiválóan megfelelt • Jól megfelelt  

• Megfelelően teljesített  

• Felzárkóztatásra szorul  

A 2. évfolyamon, év végén ill., a 3. és 4. évfolyamon félévkor és tanév végén az érdemjegyek 

ötfokú skáláját alkalmazzuk. Az 1.-4. évfolyamon az év végi értékelés a bizonyítvány 

mellékletét képezi, amelyet pótlapon kapnak meg a tanulók.  

A részletes szöveges értékelés szempontsora a mellékletben található.   

Alsó és felső tagozaton negyed- illetve háromnegyedévi értékelés: célja a szülők figyelmének 

felhívása arra az esetre, ha gyermekük valamely tantárgyból különösen nagy lemaradást mutat, 

de közöljük a kiemelkedően jó tantárgyi eredményeket is.  
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szóban  – a tanulók rendszeres szóbeli értékelése beépül a pedagógus 

mindennapi oktató-nevelő munkájába.  

  

  

c) Egyéb:   

- 1. osztályban a pedagógusok egyéni jeleket, formákat alkalmaznak a 

tanulás motiválására.  

- fekete pontot kapnak a tanulók abban az esetben, ha házi feladatukat 

nem készítették el, vagy hiányos az adott tanítási órához szükséges 

felszerelésük. 5 fekete pont egy elégtelen osztályzatot eredményez.  

- piros pont adható az aktív órai munkáért, gyűjtő- és kutatómunkáért, 

szorgalmi feladatért. 5 piros pont egy 5-ös osztályzatnak felel meg.  

  

A magatartás és a szorgalom minősítésének elvei  

A tanulók jogait és kötelességeit az intézmény Házirendje részletesen tartalmazza.  

Alapelvek  

• Segítse az iskola nevelési és oktatási céljainak elérését.  

• Segítse a tanulók önismereti fejlődését, adjon lehetőséget önnevelésre is.  

• Az értékelés a tanulók iskolai tevékenységére vonatkozzon.  

• Mindig legyen személyre szabott.  

• A szorgalom jegy a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való 

viszonyát, munkavégzését, kötelességtudatát értékeli.  

• Helytelen viselkedés, kötelességteljesítés elmulasztása miatt szaktárgyi elégtelen 

osztályzat nem adható.  

• A magatartás és szorgalom értékelésének rendjét a tantestület alkotja meg, és köteles 

egységesen alkalmazni.  

  

A magatartás értékelése és minősítése  

  

a. / Példás (5) az a tanuló aki:  

−  a házirendet betartja,  

−  tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik,  

−  kötelességtudó, feladatait teljesíti,  

−  önként vállal feladatokat és azokat teljesíti,  

−  tisztelettudó,  

− társaival, nevelőivel, felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen 

viselkedik,  

− az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz,  

− óvja és védi az iskola felszerelését környezetét,  

− nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása.  

  

b./ Jó (4) az a tanuló aki:  

−  a házirendet betartja,  

−  tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik,  

−  feladatait a tőle elvárható módon teljesíti,  

−  feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti,  

−  az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, bíztatásra vesz részt,  
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−  nincs írásbeli intője, megrovása, figyelmeztetője.  

  

c./ Változó (3) az a tanuló aki:  

−  az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tarja be,  

−  tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül,  

−  feladatait nem teljesíti minden estben,  

−  előfordul, hogy társaival durva, felnőttekkel udvariatlan,  

−  a közösség, az iskola szabályihoz nehezen alkalmazkodik,  

−  igazolatlanul mulasztott,  

−  osztályfőnöki intője vagy figyelmeztetője van.  

  

d./ Rossz (2) az a tanuló aki:   

−  a házirend előírásait sorozatosan megsérti,  

−  feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti,  

−  magatartása fegyelmezetlen, rendetlen,  

−  társaival, felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlan, durván viselkedik,  

−  viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza,  

−  igazolatlanul mulasztott,  

−  több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása, vagy  

ennél magasabb fokú büntetése.  

  

A szorgalom értékelésének, minősítésének elvei  

  

a./ Példás (5) az a tanuló aki:  

− képességeinek megfelelően egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,  

− tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi,  

− a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat, azokat elvégzi,  

− munkavégzése pontos, megbízható,  

− taneszközei tiszták, rendesek, ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.  

  

b./ Jó tanuló (4) az a tanuló aki:  

−  képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,  

−  rendszeresen, megbízhatóan dolgozik,  

−  a tanórákon többnyire aktív,  

−  többlet feladatot, tanórákon kívüli vagy versenyeken való részvételt önként, de ritkán  

vállal, azonban az ilyen jellegű megbízatást teljesíti,  

−  taneszközei tiszták, rendezettek.  

  

c./ Változó(3) az a tanuló akinek a:  

−  tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől,  

−  tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem teljesíti,  

−  felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik,  

−  érdemjegyeit, osztályzatait több tantárgyból is lerontja,  

−  önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre 

felügyelettel dolgozik.  
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d./Hanyag (2) az a tanuló aki:  

−  képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében,  

−  az előírt követelményeknek csak minimálisszinten felel meg,  

−  tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen,  

−  felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek,  

−  a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak  

ellenszegül.  

  

Magasabb évfolyamra lépés feltételei  

Az iskola magasabb évfolyamaiba lépés feltétele a 2. évfolyamtól kezdve az, hogy a nappali 

tagozatos tanuló valamennyi tantárgyból, míg az egyéni munkarend szerinti tanuló az 

osztályozóvizsgán - a köznevelési törvényben előírt - tantárgyakból legalább elégséges 

osztályzatot kapjon. Az elégséges osztályzat feltétele a minimum követelmények teljesítése. 

A tanuló bizonyítványába kerüljön bejegyzésre a nevelőtestület határozata arról, hogy az 

évfolyam követelményeit teljesítette és magasabb évfolyamba léphet.   

Ha a 2.-8. osztályos tanuló a szorgalmi időszak végén egy vagy két tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kap, a nevelőtestület döntésének megfelelően javítóvizsgát tehet. Három vagy 

több tantárgyi elégtelen esetén a gyermek köteles az évfolyamot megismételni.  

  

2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása  

  

- Alapvető elv: a tanulók otthoni leterheltsége a tanultak elmélyítését, gyakorlását, 

illetve a további érdeklődés felkeltését szolgálják;  

- lehetőséget adunk a gyűjtőmunka, a szorgalmi feladatok elvégzésére, a gyengébb 

képességű tanulóknak is sikerélmények elérésére;  

- az írásbeli házi feladatok differenciált adásával igyekszünk a tanulók 

képességeinek megfelelő gyakorló példákat adni;  

- az alsó tagozaton a tanulók hétvégére nem kapnak írásbeli házi feladatot;   

- a felső tagozaton az otthoni leterheltséget meghatározza a heti óraszám és a 

tanulandó anyag mennyisége, valamint az egyes órák között eltelt idő;  

- a 1-6 évfolyamon, az írásbeli házi feladatok az alapkészségek fejlesztését célozzák, 

ezért ez a forma a domináns,  

- a 7-8. osztályokban az írásbeli feladatok elsősorban az elmélet alkalmazását, 

gyakorlását szolgálják, tehát inkább a szóbeli házi feladatok nagyobb mennyisége 

a jellemző,  

- csak az órán megtanított anyag adható fel házi feladatként;  

- figyelembe kell venni – elsősorban az írásbeli házi feladatoknál – az osztályok 

órarendjét, illetve aktuális terhelését, valamint az 1.-4. évfolyamon a pénteki 

klubnapközis foglalkozást;  

- az írásbeli házi feladatok különböző módszerekkel például frontálisan vagy a 

füzetek beszedésével mindig ellenőrizendők,  

- a hét végére lehetőség szerint csak akkor adjunk írásbeli házi feladatot, ha az 

órarend vagy egy számonkérés szükségessé teszi;  

- a tanítási szünetre írásbeli házi feladat nem, szorgalmi feladat viszont adható.  
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Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai  

• A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk.  

• Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.  

  

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei  

  

A csoportbontás elvei: tanulói készség, képesség, érdeklődés, szülők igényei. A bontásokat 

az éves munkatervben megfogalmazott pedagógiai célok, szempontok szerint alkalmazzuk. 

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek 

fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.  

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet (4-8. évfolyam), az informatikát 

(nagy létszámú osztályokban). A magyar irodalom és nyelvtan, a matematika tantárgyakat 78. 

évfolyamon segítve ezzel a felvételit, a továbbtanulást.   

  

2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek  

  

A mindennapi testedzés bevezetésével szeretnénk elérni tanulóink fizikai állapotának 

javulását. A fizikai állapot felmérését évente két alkalommal, október első és május utolsó 

hetében végezzük   

A mérés során feltérképezhetők a hiányosságok, és lehetőség nyílik a fizikai teherbíró 

képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére és megtartására.   

A felmérést alsó tagozaton az osztálytanító, vagy a testnevelés speciálkollégiummal végzett 

tanító, míg felső tagozaton a testnevelő tanár végzi.   

A tesztek végzése nem válthat ki egészségkárosító hatást. Elsősorban az egészségben 

meghatározó szerepet játszó összetevőket méri, pl. erőt, állóképességet, testösszetételt.  

  

A fizikai állapot mérésének módszerei a következők:  

- Helyből távolugrás  

- Fekvőtámasz (kifáradásig)  

- Hason fekvésből törzsemelés és leengedés (kifáradásig) - 

Hanyattfekvésből felülés (kifáradásig)  

- Cooper-teszt (12 perces futás)  

A teszt eredményeit az Oktatási Minisztérium által kiadott Útmutató a tanulók fizikai és 

motorikus képességeinek méréséhez című kiadvány (2000.) táblázatai szerint értékeljük és 

hasonlítjuk össze.   

  

Könnyített és gyógytestnevelés  

A tanulók egészségi állapotának és fejlettségének mérését az iskolaorvos látja el. Az ő 

javaslatára történik a tanulók besorolása az alábbi csoportokba:  

Könnyített testnevelésben a testnevelés órák keretében részesülnek a rászoruló tanulók a 

következőképpen: mentesülnek bizonyos gyakorlatok elvégzése alól, vagy speciális, 

könnyített gyakorlatokat végeznek, egyes gyakorlatokból kevesebbet végeznek.  

Gyógytestnevelési feladatokat iskolánkban a kistérség által biztosított gyógytestnevelő látja el.   
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2.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei  

2.13.1 Az iskola egészségnevelési elvei  

Az egészséges életmódra nevelés keretében kívánjuk fejleszteni – elsősorban osztályfőnöki 

órákon - az alábbi képességeket és készségeket:  

- Önmagunk, egészségi állapotunk ismerete, önismeret, önbecsülés megerősítése,  

- a testi higiénia,  

- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága,  

- az egészséges táplálkozás ismérvei,  

- a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat, elsősegélynyújtás,  

- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben,   

- a tanulás és a tanulás technikái, az idővel való gazdálkodás szerepe,  

- a rizikóvállalás és határai (személyes biztonság), stresszkezelés,  

- a szenvedélybetegségek felismerése, kezelése, elkerülése,  

- a tanulási környezet alakítása,  

- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége,  

- konfliktuskezelés, kortárscsoport nyomásának kezelése, -  segítségkérés és 

segítségnyújtás módjának megismerése, -  elutasítási készségek fejlesztése.  

  

Az egészségfejlesztés céljai  

• Egyéni és közösségi érzékenység fokozása, az egészséges életstílusok elterjesztése,   

• a tanulók és a tantestület egészségvédelmének, egészségfejlesztésének és az 

eredményes tanulásnak az elősegítése,  

• együttműködés kialakítása a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 

szakemberek, a szülők és a diákok között,   

• az egészséges étkezés, a testedzés és a szabadidő hasznos eltöltésének a kiemelt 

kezelése,  

• a pedagógusok és a tanulók jól-létének és méltóságának figyelembe vétele, erősítése,  

• diákjaink, az iskola személyzetének, a családoknak egészségük megőrzésének 

segítése,  

• tanulók személyiségfejlődése,  

• lehetőség megteremtése az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak 

kialakítására és begyakorlására.  

  

Feladatok:  

- A tanulók egészségi állapotának mérése (szükségletfelmérés),  

- az egészségnevelési vonatkozások tudatos beépítése az egyes tantárgyak anyagába,  

- az egészségnevelési és környezeti nevelési programok összehangolása módszertani 

szempontból, fókuszálás a kapcsolódási pontokra,  

- a tantestület minden tagjának megnyerése az egészségnevelési munkához,  

- a tantestületen belüli továbbképzés szervezése,  

- új egészségnevelési irodalmak feldolgozásán alapuló foglalkozások szervezése, - 

 a mindennapos testnevelés.   

  

A hagyományok ápolása:  

- Balesetvédelmi és tűzrendészeti oktatás az első tanítási napon,  
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- a tanórákon a feldolgozandó anyagrészhez kapcsolódó balesetvédelmi oktatás,  

- iskolanap szervezése az egész iskolai közösség számára,  

- prevenciós programok folytatása (drog, alkohol, dohányzás, AIDS),  

- osztályfőnöki órák egészségvédelmi témákban,   

- sportversenyek szervezése, részvétel a városi versenyeken,  

- iskolai táborok és úszásoktatás megszervezése.5  

  

2.13.2. Az iskola környezeti nevelési elvei  

A környezeti nevelés csak az iskolai oktatással egységben, attól el nem különítve 

értelmezhető, mivel a tanulók teljes személyiségére hat. A motiváció kialakítása, megőrzése 

és fejlesztése minden életkori szakaszt átívelő célunk, mely egyben biztosítja is a 

folyamatosságot a környezeti nevelés során.   

  

Első és második évfolyam:  

• fejleszteni a tanuló környezete iránti megismerési vágyát, nyitottságát,  

• játékos átmenettel felkészíteni a tanulási tevékenységre,  

• elemi ismereteket közvetíteni a tanuló számára,  

• kielégíteni a gyermek kíváncsiságát,  

• érzelmi kötöttséget kialakítani a gyermekben a természettel,  

• kialakítani a gyermekek igényét a szabadban történő játékokra, a pihenésre,  

• az esztétikus, rendezett környezet iránti igény kialakítása.  

  

Harmadik és negyedik évfolyam:  

• fejleszteni a tanuló környezete iránti megértési vágyát,  

• tudatosítani a környezetből megismerhető értékeket,  

• mintákat adni a természet megismeréséhez,  

• kialakítani a csoportos és az egyéni megismerés képességét,  

• az esztétikai nevelés részeként kialakítani a közvetlen környezet rendezettségének 

igényét,  

• kialakítani egy természet- és embertisztelő szokásrendszert.  

  

Ötödik és hatodik évfolyam:  

• képi megismerési formákkal továbbfejleszteni a természettel kialakult kötődést,  

• stabilizálni a kialakult helyes viselkedési szokásokat,  

• lehetőséget biztosítani gyakorlati tapasztalatok szerzésére a végzett tevékenységek 

során,  

• megalapozni a környezettudatos érdeklődés kulcskompetenciáit,  

• tovább erősíteni a környezeti tapasztalatszerzés készségét és képességét,  

• kialakítani az empátia képességét a természeti jelenségekkel kapcsolatosan.  

  

Hetedik és nyolcadik évfolyam:  

• elvont megismerési formákat is felhasználva továbbfejleszteni a természettel kialakult 

érzelmi kötődést,  

                                                           
5 Amennyiben a felmerülő költségeket a szülő vállalja.  
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• a természetes és épített környezet iránti felelős magatartás kialakításával előkészíteni 

a társadalomba való beilleszkedést,  

• fejleszteni a tanuló önismeretét és együttműködési képességét a környezeti problémák 

iránt érzett felelőssége kapcsán,  

• kialakítani a gyermekben az emberiség közös problémái megértésének képességét,  

• a környezetkímélő életmód fontosságának megértetése a tanulókkal,  

• a természetközeliség igényének, a pozitív jövőképnek a kialakítása.  

  

Az iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása  

  
Célok és feladatok:  

• A gyermekekben hajlandóságot ébreszteni az aktív részvételre.  

• Érzékennyé tenni a gyerekeket a környezet szépségének befogadására, élvezetére.  

• Segíteni a környezeti folyamatok, összefüggések megértését, a környezettudatos 

életvitel kialakítását, a környezetérzékenység javulását.  

• Megvalósítani a helyes döntések meghozatalához szükséges ismeretek átadását, a 

magatartások, viszonyulások, értékrend, pozitív jövőkép és környezeti etika 

kialakulásához nélkülözhetetlen élmény-helyzetek biztosítását.  

• Lehetővé tenni a problémák, jelenségek sokoldalú megközelítésének kialakítását.  

• Felkészíteni a gyerekeket, hogy ha lehetőségük van választani, dönteni akkor a 

környezetkímélő termékeket, technológiákat részesítsék előnyben. Kialakítani a 

gyerekekben a károsodásokat megelőző gondolkodás, megismertetni a gyerekekkel a 

takarékos és mértékletes életvitel lehetőségeit.  

• A környezeti nevelés beépítése a természettudományokon kívüli tantárgyakba 

(technika-életvitel, történelem, társadalomismeret-etika, művészeti tárgyak).   

• A természeti és humán környezet megtapasztalását biztosító programok: jeles napok 

megünneplése, terepi foglalkozások a természetismeret tantárgy keretében.  

• Ökológiai szemlélet tükröződése a természetes életközösségek sokféleségének 

megfigyelésével, az élőhelyek megóvásával, megfelelő irányítással történő 

természetvédelmi tevékenységgel.  

• Bekapcsolódás különböző természetvédelmi szervezetek munkájába.  

  

  

Az ökoiskola kritériumai iskolánkra vonatkozóan:  

• A pedagógiai program kiemelten képviseli a fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseit.  

• A helyi tantervben minden tantárgy esetében azonosíthatóak a fenntarthatóságra 

nevelést célzó elemek.  

• A  munkaközösségi  munkatervek  kapcsolódnak  az  intézmény 

 ökoiskolai munkatervéhez.  

• Az ökoiskolai munkaterv készítése és nyilvánossá tétele.  

• Ökoiskolai munkacsoport működtetése.  

• Az ökoiskolai munkacsoportba minden munkaközösség és az iskola technikai dolgozói 

is delegálnak tagot.  

• A fenntarthatóságra nevelés témakörében tartott tantestületi szakmai műhelymunka, 

előadás, beszámoló.  
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• A diákönkormányzat bekapcsolódik, és van önálló feladata az ökoiskolai munkaterv 

megvalósításában.  

• Komplex tanulás-szervezési formák (pl. témanap, projektmódszer) használata.  

• Szabadtéri és/vagy külső helyszínen zajló tevékenységek.  

• Fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó projektnapok, hetek szervezése.  

• Erdei iskoláztatás programjaiba tanévenként a lehetőségektől függően 2 osztály 

bevonása.6  

• Fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó oktatási programokhoz való kapcsolódás.  

• Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető, a természetközeli helyek látogatása.  

• A csapok és WC-tartályok rendszeres ellenőrzése, a csepegések azonnali 

megszüntetése.  

• A vagy A+ energiahatékonyságú eszközök előnyben részesítése a beszerzéseknél.  

• Az elektromos készülékekben akkumulátorok használata elem helyett.  

• Újrahasznosított papír használata az irodai és nyomdai munkák során.  

• Van biztonságos kerékpártároló vagy kerékpár tárolására alkalmas egyéb hely.  

• Madárvédelmi berendezések elhelyezése, gondozása.  

• Szabadtéri sportpályák működtetése.  

• Zöld, gyepes felület és fák, cserjék az iskolaudvaron, beltéri növényzet az iskolában.   

• Az iskola fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázissal rendelkezik.  

• A könyvtárban külön polcon találhatóak a fenntarthatósággal kapcsolatos könyvek, 

folyóiratok, segédanyagok.  

• A dekoráció összhangban van a fenntarthatóság céljaival, arculatával.   

• Az iskola lehetőséget ad az osztályközösségeknek a saját terek kialakítására.  

• Az iskola lehetőséget ad a diákoknak az iskolai környezet alakításában való részvételre 

a tervezés és a megvalósítás során.  

• Az iskola helyet biztosít kulturált kötetlen szabadidő eltöltésre is.  

• Az iskolába gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel érkező iskolai dolgozók aránya 

meghaladja a 25 %-ot.  

• Az iskolába gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel érkező tanulók aránya 

meghaladja a 40 %-ot.  

• Az iskola éves ökoiskolai munkatervének készítése során egyeztetés történik a 

diákönkormányzattal és a szülők képviselőjével.  

• Az iskolában van a fenntarthatóság pedagógiájának szentelt faliújság.  

• Szülők számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával 

kapcsolatos akciók, események.  

• Civil szervezettel való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája területén.   

• Szülők  bevonásával  szervezett  programok  a  fenntarthatóság 

 pedagógiájával kapcsolatban.  

• Óvodával való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája terén.  

• Az iskola pedagógiai munkájában helyet kap a helyi természeti, épített és más 

értékekkel (hagyományokkal) való foglalkozás.  

• Nyaranta olyan tábort szervezünk, ahol természetes anyagok használatával, 

hagyományos technikákat is tanulnak a diákok.7  

                                                           
6 Amennyiben a felmerülő költségeket a szülő vállalja.  
7 Amennyiben a felmerülő költségeket a szülő vállalja.  
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• A diákönkormányzatnak van a fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó csoportja.  

• Iskolai konyhakert gondozása.  

• Környezeti nevelési játékok beépítése a tanulási, tanítási folyamatba.  

• Az iskola honlapján és az iskolaújságban van a fenntarthatóság pedagógiájának 

szentelt rovat.  

Az egészségnevelés és a környezeti nevelés színterei  

Tanórai keretben: osztályfőnöki, biológia, természetismeret, technika, testnevelés órák 

Nem hagyományos tanórai keretben: erdei iskola, intézmény- és múzeumlátogatás.  

Tanórán kívüli foglalkozások: tanulmányi versenyek, mindennapos testnevelés lehetőségei, 

napközis foglalkozások, vetélkedők, szakkörök, iskolai egészségügyi szolgálat 

ismeretterjesztő programjai, valamint kirándulások, táborok.8  

  

Az egészségvédelem és a környezetvédelem jeles napjai. A nap jellegének megfelelő 

vetélkedőt, akciót, témahetet vagy kirándulást szervezünk.9  

  

  Március 22.  Víz Világnapja  

Április 22.  Föld Napja  

Május 10.  Madarak és Fák Napja  

Május 18.  Múzeumi Világnap  

Június 5.  Környezetvédelmi Világnap  

Szeptember 22.  Mobilitas nap  

 Október  Fogászati, egészségvédelmi vetélkedő  

 Október 15.  Nemzeti Gyaloglónap  

 Október 31.   Takarékossági Világnap  

 November 17.  Füstmentes Nap  

További tevékenységek: iskolai zöld médiumok megszervezése (könyvtár, iskolaújság), 

zöldesítés az iskolaudvaron, szelektív hulladékgyűjtés, stb..   

 Módszerek  

Játékok: szituációs, memóriafejlesztő, kombinációs, érzékelést fejlesztő, ráhangolást segítő, 

bizalomerősítő, kapcsolatteremtést segítő, drámapedagógia.  

Riport módszer: kérdőíves felmérés.  

Projekt módszer: analízis – akció projektek.  

Terepgyakorlati módszerek: terepgyakorlatok, térképkészítés, egyszerű megfigyelések, 

célzott megfigyelések, mérések.  

Aktív, kreatív munka: természetvédelmi és fenntartási munkák, rekonstrukciós munkák, 

madárvédelmi feladatok, szelektív hulladékgyűjtés, rend- és tisztasági verseny. 

Közösségépítés: csoportszervezés a környezet-egészségügyi nevelés érdekében.  

Művészi kifejezés: vizuális művészet a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások, 

zeneművészet, fotóművészet, táncművészet, népművészet, esztétikai érzékenység és élmény 

fejlesztése, a tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén.  

  

Értékelés  

A szakmai tartalmakat az egyes tantárgyak helyi tantervébe építjük be, s ennek keretében 

kerülnek mérésre, értékelésre is.  

                                                           
8 Amennyiben a felmerülő költségeket a szülő vállalja.  
9 Amennyiben a felmerülő költségeket a szülő vállalja.  
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A fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal történő összevetése alapvető nevelői 

kötelesség. Tanulóink neveltségi szintje és beállítódásának értékelése magatartásuk és 

szorgalmuk minősítéseként jelenjék meg.  

  

2.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei   

  

A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei  

  

• Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít  

• vagy képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

• vagy osztálya, ill. az iskola érdekében közösségi munkát végez,  

• vagy iskolai, ill. iskolán kívüli versenyen vesz részt,  

• vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti.  

Jutalmazás formái:  

Osztályfőnöki, szaktanári, napközis nevelői, igazgatói, nevelőtestületi szóbeli vagy írásbeli 

dicséret.  

Az írásbeli dicséret mellé jutalom is adható.  

A jutalmazás formái: tárgyjutalom, elsősorban könyv, illetve jutalomkirándulás, egyéb 

kulturális, sport stb. tevékenységhez kapcsolódó anyagi kedvezmény, (pl.: belépőjegy juttatás 

stb.), alapítványi jutalom.  

  

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a tanulói házirend 

előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni.  

Fegyelmező intézkedések:  

• szóbeli: osztályfőnöki, szaktanári, napközis nevelői, igazgatói figyelmeztetés;  

• írásban: osztályfőnöki, napközis nevelői, szaktanári, igazgatói, nevelőtestületi 

figyelmeztetés, intés, megrovás.   

Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől 

indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni  

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s 

a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos 

kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: az agresszió, a másik tanuló megverése, 

bántalmazása; az egészségre ártalmas szerek iskolába hozatala, fogyasztása; a szándékos 

károkozás; az iskola tanulói, nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; ezen 

túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek 

minősülnek.  

  

 

 

Fegyelmi eljárás:  

Ha a tanuló kötelességeit súlyosan megszegi, vele szemben fegyelmi eljárás indítható, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás szabályait az iskola 

Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.  

A fegyelmi büntetés lehet:  

• megrovás,  

• szigorú megrovás,  
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• meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása,  

• áthelyezés másik osztályba, • áthelyezés másik iskolába.  

  

A jutalmazás és büntetés alkalmazásainál indokolt esetben nem kell a fokozatok betartásához 

alkalmazkodni, hanem azonnal magasabb fokozat is adható. A jutalmazásokat és a 

büntetéseket a magatartási és szorgalom osztályzatok megállapításánál figyelembe kell venni.  

  

3.Záradék  

A pedagógiai program érvényességi ideje  

1. Az iskola 2019. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e 

Pedagógiai Program alapján.  

2. A Pedagógiai Programban található helyi tanterv 2019. szeptember 1. napjától 

kerül bevezetésre.  

3. A Pedagógiai Program visszavonásig érvényes.  
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Fenntartói nyilatkozat 

 

Jelen Pedagógiai Program módosításával kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 26. § (1) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget 

telepítő rendelkezések: - 

 

vonatkozásában a Monori Tankerületi Központ, mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört 

gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult vezetője a Pedagógiai Program 

fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 
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4. A tanulók szöveges értékelése alsó tagozaton évfolyamonként (1. sz. melléklet)  

  

  

1. osztály Magatartás  

Szorgalom  

Magyar nyelv és irodalom  

  Beszéd és szóbeli kifejezőkészség  

   A beszéd tisztasága  

    A szókincse  

  Írás  

    Íráshasználat  

    Íráskép  

    Írástempó  

    Másolás  

    Tollbamondás  

    Írás emlékezetből  

  Olvasás  

    Hangos olvasás (technika)  

    Néma olvasás (szövegértés)  

Matematika  

  Számfogalom  

  Számolási készség  

  Összefüggések felismerése  

  Geometria  

Környezetismeret  

  Érdeklődés  

  Megismerő tevékenységekben való eredményesség  

  Alkalmazás, tájékozottság  

Ének-zene  

  Érdeklődés, aktivitás  

  Ritmikai készség  

  Dallami készség, éneklés  

Vizuális nevelés, rajz   

  Érdeklődés  

  Ábrázolás  

  Kifejezés  

Technika  

  Érdeklődés  

  Tájékozottság  

  Eszközhasználat  

  A munkavégzés minősége  

Testnevelés  

  Mozgáshoz való viszonya,   

Mozgáskoordináció   

  Erőnlét és állóképesség  
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  Verseny szabályainak betartása, sportszerűség 

Általános értékelés:  

  Kitűnően megfelelt  

Jól megfelelt  

Megfelelően teljesített  

Felzárkóztatásra szorul  

 Etika/Hit- és erkölcstan 

 Kitűnően megfelelt  

Jól megfelelt  

Megfelelően teljesített  

Felzárkóztatásra szorul 

2. osztály félévkor  

Magatartás  

Szorgalom  

Magyar nyelv és irodalom  

  Beszéd  

    Beszédértés  

    Szókincs  

    Kiejtés  

    Szóbeli kifejezőképesség  

  Olvasás  

    Érdeklődés  

    Hangos olvasás – olvasástechnika: Felkészülés utáni hangos olvasás  

    Néma olvasás – szövegértés: Szövegértés bizonyítása szóban  

    Néma olvasás – szövegértés: Szövegértés bizonyítása írásban  

  Írás  

Íráskép  

    Füzetvezetés  

    Helyesírás  

Matematika  

  Számfogalom  

  Mennyiségfogalom  

  Műveletvégzés, számolási készség  

  Geometriai összefüggések felismerése  

Környezetismeret  

  Érdeklődés  

  Megismerő tevékenységekben való eredményesség  

  Alkalmazás, tájékozottság  

Ének-zene  

  Érdeklődés, aktivitás  

  Ritmikai készség  

  Dallami készség, éneklés  

Rajz és vizuális kultúra  

  Érdeklődés  

  Ábrázolás  

  Kifejezés  
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Technikai és gyakorlati tevékenységek  

  Érdeklődés  

  Tájékozottság  

  Eszközhasználat  

  A munkavégzés minősége  

Testnevelés  

  Mozgáskoordináció  

  Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben  

  Labdajátékok  

  Gimnasztika  

  Atlétika  

  Torna  

Etika/Hit- és erkölcstan 

Kitűnően megfelelt  

Jól megfelelt  

Megfelelően teljesített  

Felzárkóztatásra szorul 

Általános értékelés:  

  Kitűnően megfelelt  

Jól megfelelt  

Megfelelően teljesített  

Felzárkóztatásra  szorul 

 


