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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 ezerholdas Halmi birtok volt, központjában a FelsQhalomban épült urasági 
kastéllyal, körülötte cselédházakkal, béres lakásokkal. A múlt század végén csak két tanya állt 
a településrészen. Az igazi fejlQdést a Halmy-Deutsche család hozta meg. A mesterséges 
szQlQhegyen álló présházuk nemcsak gazdasági szerepet játszott, hanem a kulturális élet 
színhelye is lett. KésQbb iskola, illetve napközi-otthon m_ködött itt.  
Az elsQ komolyabb parcellázásra 1931-ben került sor, de az igazi népességrobbanás a 60-as 
években következett be. A fQként Szabolcsból, Hajdúból, BékésbQl érkezett betelepültek a 
budapesti ipari üzemek munkásai lettek. Ekkor a község lakossága kb. 5.000 fQvel gyarapodott. 
A letelepedQk többsége itt, a Halmi telepen talált otthonra.  
A gyorsan fejlQdQ településrészen elkerülhetetlenné vált egy iskola építése. 1967. február 1jén 
adták át az elsQ négy tantermes épületet, ami már megnyitásakor sz_knek bizonyult. De az újabb 
szárny átadására 10 évet kellett várni. A harmadik épületszárny megnyitásával - 1992ben - 
megsz_nt a kétm_szakos tanítás.   
2014-ben az egész iskolára kiterjedQ felújítás történt. Nyílászárók cseréje, külsQ szigetelés, 
egységes vakolás, f_tésrendszer korszer_sítése, tetQtér szigetelése. 
A megnövekedett gyermeklétszám szükségessé tette az iskolánk bQvítését. 2018-ban egy új 
épületrésszel – négy tanterem, két csoportszoba – növekedett iskolánk pályázati forrásból. 
Jelenleg korszer_ körülmények között tanulhatnak diákjaink. Van öltözQkkel ellátott 
tornatermünk, igaz nem versenyméret_. Színvonalas melegítQkonyhás ebédlQben étkezhetnek 
az azt igénylQk.  
Az informatika tárgy oktatását külön gépteremben biztosítjuk. Könyvtárunk tágas, kulturált 
körülmények között fogadhatja tanulóinkat. Orvosi szobánk felújított, korszer_sített, így az 
alapvetQ követelményeknek megfelel, az iskolaorvosi szolgálat feladatait el tudja látni. 
Iskolaudvarunk nagy, amelyen található egy 2008-ban átadott, és 2019-ben felújított m_füves 
focipálya, egy bitumenes kézilabdapálya és egy térkQvel burkolt színpaddal ellátott udvarrész  
Iskolánk átlagos szinten rendelkezik az oktatáshoz szükséges audiovizuális, informatikai 
eszközökkel. Intézményünk bútorzata megfelelQ, korszer_sítése folyamatos feladatunk.  
Iskolánkban a tanulólétszám fokozatosan növekedik, az elmúlt tizenhat évben közel 
kétszeresére emelkedett, jelenleg 410 fQ körül mozog. 
Tanulóink összetétele heterogén. A gyermekek képességei, tudásbeli különbségei, motiváltsága 
igen tág határok között mozog, elsQsorban eltérQ szociokulturális hátterük miatt. ÉvrQl évre 
fokozatosan növekedik a BTMN-es és SNI tanulóink száma. A veszélyeztetett tanulóink száma 
fokozatosan növekszik, a társadalmi változások és gazdasági helyzet miatt.   
A nevelQtestületre jellemzQ az összetartás, egymás segítése a munkában, a tapasztalatok cseréje. 
Nyitottak az új módszerekre, támogatják az innovációkat. Minden pedagógus szakképzett.   
Az iskola zavartalan m_ködését megfelelQ létszámú technikai személyzet biztosítja.   
 
Intézményünkben általános képzés folyik, a nyolc évfolyamon. ElsQ osztálytól bevezetésre 
került az angol nyelv oktatása. FelsQ tagozaton emelt szint_ angol csoportokat indítunk. A 
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tanulók délutáni felügyeletét napközis és tanulószobai csoportok látják el. Iskolánk a Nemzeti 
ErQforrás és a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán elnyerte az Ökoiskola címet, melyet 
2014. június 30-ig birtokol. 2018-tól Örökös ökoiskola, 2016-tól Madárbarát iskola vagyunk. 
Tanulóink számára tanórán kívül is különbözQ tevékenységeket biztosítunk: verseny 
elQkészítés, egyéni fejlesztés, szakkörök, tömegsport, iskolai versenyek és hagyományos iskolai 
programok, ünnepek, kirándulások, színház- és múzeumlátogatások; lehetQségekhez képest 
szervezünk erdei iskolát, nyári tábort, téli tábort, nyári napközit, stb.1   

A 2020/2021-es tanévben Intézményi fejlesztési tervet készítettünk, melynek célja a tanulók 
kulcskompetenciáinak fejlesztése és ezáltal az Országos Kompetenciamérés eredményeinek 
javítása, valamint a lemorzsolódással fenyegetett tanulók számának csökkentése. Ezt a 
fejlesztési tervet 2022 szeptember 1. és 2025 augusztus 31. között valósítjuk meg.  
Iskolánk gyermekközpontú, családias légkörben folyik az oktató-nevelQ munka, szoros 
együttm_ködésben a szülQkkel.  
  

1.1. A nevelQ-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai  
 
Tevékenységünk középpontjában a minQségi alapfokú nevelQ- és oktatómunka áll, amely 
biztosítja tanulóink továbbhaladását a szülQk elvárásainak, és a tanulók képességeinek 
megfelelQen. 
Alapelvek  

• Iskolánkban olyan általános m_veltséget nyújtunk, amelyet tanulóink az életük során a 
változó körülmények között is tudnak alkalmazni.  

• Segítjük tanulóinkat abban, hogy felfedezzék a bennük rejlQ értékeket, és képesek 
legyenek együttm_ködni a többi emberrel.  

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

• Segítjük gyermekeink tehetségének kibontakoztatását és tovább fejlesztjük azt.   
• Tanulóinkkal megismertetjük a kultúra és a természet értékeit, ezek tiszteletére és 

védelmére neveljük Qket.  
• Biztosítjuk az egyenlQ hozzáférés és esélyegyenlQség elvének betartását.  
• Érvényesítjük a képesség szerinti differenciálást, a tanulói együttm_ködésen alapuló 

tanulást a tanítási-tanulási folyamatban.   
• Biztosítjuk az egyénre szabott tanulási lehetQségeket. 
• Pedagógiai tevékenységünkkel megalapozzuk az egész életen át tartó tanulást.  
• NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák fejlesztésével megalapozzuk tanulóink 

továbbtanulását és aktív állampolgári szerepvállalását.  
 

Pedagógiai munkánk a NAT-ban kifejtett kulcskompetenciákra épül: 
 

 A tanulás kompetenciái 
 Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi 
 Digitális kompetenciák 
 Matematikai gondolkodási kompetencia 

                                                           
1 Amennyiben a felmerülQ költségeket a szülQ vállalja.  
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 Személyes és társas kapcsolati kompetencia 
 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés, és kulturális tudatosság kompetenciái 
 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

  
Célok  

• A tanulók személyes fejlQdéséhez, boldogulásához, helytállásához szükséges 
kulcskompetenciák fejlesztése.  

• A sikeres munkaerQ- 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 lehetQségét, az esélyegyenlQséget.  

• A gyerekek személyiségének megismerése után olyan harmonikus személyiségjegyek 
kialakítása, amely felkészíti Qket 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 felelQs állampolgárává váljanak, kifejlQdjék bennük a hazafiság érzelemvilága.  
• Megtanítjuk Qket a kommunikáció modern eszközeinek megfelelQ felhasználására.   
• A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet_ gyermekek társadalmi sebezhetQségének 

csökkentése, esélyegyenlQség biztosítása. A lemorzsolódás csökkentése. 
• Az anyanyelv helyes használatának megtanítása.  
• A matematikai gondolkodási kompetencia fejlesztése.  
• 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 nevelQ-oktató munka mindennapos feladatai a kit_zött célok megvalósításából adódnak:   

- személyre szóló fejlesztés  
- a tanulási nehézségekkel küzdQk segítése  
- a humánus magatartás minták, szokások erQsítése  
- azon képességek, készségek fejlesztése, amelyek a környezettel való harmonikus, 

konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek  
  
Eszközei, eljárásai:   
  
Igazodnak:  

- a tanulók életkori sajátosságaihoz,  
- értelmi fejlettségéhez,   
- képességeihez,  
- a nevelQk személyiségéhez,  
- pedagógiai kulturáltságához, - felkészültségéhez, - vezetQi stílusához.  
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Módszertani alapelvek 
 
Egységesség, differenciálás 

 tevékenységre épülQ tanulásszervezési formákon keresztül a kompetenciák fejlesztése 
 együttm_ködésen alapuló tanulás: párban, csoportban végzett ismeretszerzés 
 differenciált egyéni munka: a tanulói különbségekhez illeszkedQ differenciált: 

- célkijelölés,  
- tanulásszervezési eljárások,  
- módszerek, egyéni rétegmunka, 
- egyénre szabott tanulási lehetQségek 

 iskolán kívüli szakemberek bevonása a folyamatba 
 külsQ helyszínek bevonása az oktatásba 
 tantárgyak szervezett, összefüggQ tartalmainak integrálása, a problémák komplex módon 

történQ vizsgálata /projektnapok, témahetek, erdei iskola, kirándulás, tábor stb./ 
 
Tanulási környezet:  
Az osztálytermek kialakításánál arra kell törekednünk, hogy a különbözQ tanulásszervezési 
eljárások alkalmazásához a berendezések rugalmasan és gyorsan átalakíthatók legyenek, 
illeszkedjenek az osztályba járó tanulók korosztályi és egyéni szükségleteihez, valamint nyugodt, 
biztonságos és támogató tanulási környezetet teremtsenek valamennyi tanuló számára. LehetQség 
szerint biztosítani kell, hogy a tanulók a foglalkozásokon IKT és digitális eszközöket 
(számítógép, más iskolai vagy saját eszköz), internetkapcsolatot és prezentációs eszközöket 
vehessenek igénybe, valamint hozzáférhetQvé váljanak a hagyományos iskolai és az elektronikus 
könyvtárak egyaránt. 
  

1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  
  
Az iskolai nevelés feladatai az iskolai élet valamennyi megnyilvánulásában, késztetésében, 
tevékenységében érvényesítendQk. Helyi tantervünkben is kiemelkedQ 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 épülQ,  
- a helyi sajátosságokból adódó,  
- a hagyományokat és a szükségleteket figyelembe vevQ feladatok meghatározása 

a személyiségfejlesztéssel kapcsolatban.  
 

• A tanulók erkölcsi nevelése  
- Az alapvetQ erkölcsi értékek, pozitív magatartási minták megismertetése, 

tudatosítása és meggyQzQdéssé alakítása.  
- Másság tiszteletben tartása – elfogadó, segítQkész magatartás kialakítása.  
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 • 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 
együttm_ködés megtanulására irányuló gyakorlatok segítségével  

  
• 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 megfelelQen és (nem azonos idQben) 
megszerezhesse a továbbhaladáshoz szükséges ismereteket, jártasságokat, 
képességeket, készségeket. A tehetséges tanulók részére biztosítani kell a 
továbbfejlQdés speciális lehetQségeit.  

  

• A tanulók érzelmi nevelése  
- Az élQ és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra késztetQ érzelmek kialakítása.  
- A különféle fejlQdési, szocializációs elmaradások, hátrányos társadalmi vagy 

családi helyzetbQl, esetleg alkatból eredQ gátlások leküzdése a nevelés-oktatás 
rendszeréhez kapcsolódóan.  
  

• A tanulók test-lelki 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 rejlQ 
veszélyekkel kapcsolatban  

- A tanulás és a munka, valamint a pihenés helyes arányainak megtalálása, a 
személyiség fejlQdését elQsegítQ életrendre, életmódra szoktatás.  
 

 Tanulás tanítása 
Kiemelt feladatunk minden korosztályban a tanulás tanítása, mely magába foglalja 
valamennyi értelmi képesség az egész személyiség fejlQdését, fejlesztését. Ez az 
iskola alapfeladata. 
Minden pedagógus teendQje: 
- érdeklQdés felkeltése különbözQ szaktárgyi témák iránt, 
- útbaigazítás a tananyag elsajátításával kapcsolatban, 
- arra való törekvés, hogy a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás 

tervezésében, vegyenek részt a kedvezQ körülmények kialakításában, ismerjék 
meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket, 
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- az önálló, hatékonytanulás módszereinek és technikáinak elsajátíttatása, az 
önm_velés igényének és szokásainak kibontakoztatása, a könyvtári és más 
információforrások használata; könyvtári tanórai foglalkozások tartása; 

- a tanulók képesek legyenek digitális tartalmak, taneszközök oktatási 
gyakorlatban való használatára, akár az iskolában, akár otthon is. A digitális 
készségek fejlesztésének tevékenységeit úgy kell megtervezni, hogy az 
igazodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz, valamint a folyton változó IKT 
eszközzel támogatott tanórák kereteihez. 
 

• A tanulók közösségi nevelése.  
- Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttm_ködési 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.  

  

• A tanulók nemzeti, hazafias nevelése  
- A szülQhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 

hagyományok, a nemzeti kultúra emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. 
A hazaszeretet érzésének felébresztése. A nemzeti összetartozás erQsítése a 
határon túli magyarsággal.  

  

• A tanulók állampolgári, demokráciára nevelése  
- Az alapvetQ állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklQdés 

felkeltése, a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a 
közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.  

 
Pályaorientáció 

- A tanulók életkorához igazodva és a lehetQségekhez képest átfogó kép 
nyújtása a munka világáról. Az emberek által végzett munka fontosságának 
tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló 
tevékenységek gyakoroltatása.   
 

Környezettudatosság, fenntarthatóság 
- Az erQforrások tudatos, takarékos és felelQsségteljes használatának 
megtanítása, gyakoroltatása. A közvetlen és tágabb környezet értékeinek 
megQrzésére, gazdagítására nevelés. 
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Gazdasági és pénzügyi nevelés  
- Az ésszer_ gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás közötti kapcsolat 
megismertetése (pénzügyi alapismeretek, banki tranzakció és 
fogyasztóvédelem). Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett 
következményeit és kockázatát. 
 

Médiatudatosságra nevelés  
- A média m_ködésének és hatásmechanizmusainak, a média és a 
társadalom közötti kölcsönös kapcsolatok megismertetése. A valóságos, s a 
virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetése. 

 
FelelQsségvállalás másokért, önkéntesség  

- A hátrányos helyzet_ vagy fogyatékkal élQ emberek iránti szociális 
érzékenység, segítQ magatartás kialakítása (együttérzés, együttm_ködés, 
problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és - megvalósítás). 

 
Családi életre nevelés  

- A harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek 
megbecsülése. A felkészítés a családi életre. A felelQs párkapcsolatok 
kialakítása, ismeretek közvetítése a családi életben felmerülQ konfliktusok 
kezelésérQl. 

 
1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

  
1.3.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai  

Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszer_ egészségnevelés – az 
egészségi állapot erQsítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges 
táplálkozás, a szabadidQ 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 elQsegíti a tanulók és a nevelQtestület 

egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást.  
• Együttm_ködést alakít ki a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi szakemberek, a 

szülQk és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen.  
• Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatást 

biztosít, ezekkel párhuzamosan együttm_ködik a helyi közösség szakembereivel és 
hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó egészségfejlesztési 
programokkal.  

• Kiemelt jelentQséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek, a 
mindennapos testnevelés biztosításának, és a szabadidQ hasznos eltöltésének, teret ad az 
egészségfejlesztést és tanácsadást biztosító programoknak.   
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• Olyan nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók 
„jól-létét” és méltóságát, megelQzi az iskolai bántalmazást, erQszakot, többféle 
lehetQséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erQfeszítést, a szándékot, támogatja az 
egyéni elQrejutást.  

• Törekszik arra, hogy segítse tanulóinak, az iskola személyzetének, a családoknak 
egészségük megQrzését, és együttm_ködik a helyi közösség vezetQivel az 
egészségfejlesztésben.   

• Támogatást nyújtunk a gyermekeknek a káros függQségekhez vezetQ szokások 
kialakulásának megelQzésében ismeretek átadásával úgy szakórákon, mint közösségi 
foglalkozásokon szaktanárok, iskolaorvos, védQnQ, iskolapszichológus, szociális segítQ, 
illetve külsQ elQadók, meghívottak segítségével. 
 

Legfontosabb célkit_zéseink: 
• Alakítsuk ki tanulóinkban az egészséges életmód iránti igényt. 
• Tanulóink ismerjék meg - életkoruknak megfelelQen - saját egészségi állapotukat. 
• Ismerjék meg az egészséget károsító tényezQket, és azok veszélyeit. 
• Legyenek képesek elutasítani a számukra károsat, az egészség képviseljen értéket. 
• Alakítsunk ki igényt az egészséges és tiszta környezet iránt. 
• Egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása. 

 
Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellQ ösztönzést és 
tudást szerezhessenek egy a lehetQségeket felismerQ és felhasználni tudó, egészséges 
életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggQ 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.  
Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

• Az egészséges életmódra nevelés legyen része az iskolai élet minden területének. 
• Biztosítsuk az egészséges fejlQdéshez szükséges feltételeket és tevékenységeket. 
• Mutassunk be sokoldalú egészségvédQ lehetQségeket, nyújtsunk az egészség 

megvédésére, visszaszerzésére vonatkozó közérthetQ ismereteket. 
• Tudatosítsuk, hogy alapvetQ értékünk az élet és az egészség. Ajánljunk ezek 

megóvására magatartási alternatívákat, gyakorlással, segítséggel és példamutatással. 
• Alakítsunk ki egészségvédelmi szokásrendszert, helyes szokások folyamatos 

gyakoroltatásával és ellenQrzésével. 
• Ösztönözzük tanulóinkat – közös véleményformálással, tanácsadással – az 

egészségvédQ magatartás szabályainak megtartására. (anyanyelvi kommunikáció) 
• Nyújtsunk segítséget az egészségvédQ öntevékenységben és az egészséges életmód 

kialakításában. 
• A napközis tevékenységek során biztosítsunk lehetQséget arra, hogy a napirendbe 

beillesztve tudatosan tervezett, fejlesztQ mozgással és játékkal levegQn tölthessék 
szabadidejük nagy részét (lehetQség szerint napi egy óra). Mindezek 
figyelembevételével alakítsuk helyesen a napi- és heti rendet. 
 

Az egészségfejlesztésben képzett pedagógus szakembernek támaszkodnia kell az 
osztályfQnökök és az iskolai egészségügyi szolgálat szoros együttm_ködésére, a szaktanárok és 
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a munkaközösség-vezetQk munkájára. A feladat jellege közös problémakezelést és egységes 
viszonyulást igényel a résztvevQk között:  

• intézményvezetQ vagy megbízottja;  
• egészségnevelQ pedagógus;  
• iskolaorvos, védQnQ;  
• diákönkormányzatot segítQ pedagógus;  
• gyermek- és ifjúságvédelmi felelQs; 
• iskolapszichológus; 
• szociális segítQ; 
• napközis és tanulószobai csoportok vezetQi.  

  

1.3.2 Az elsQsegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása  

Az elsQsegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfQnöki, 
biológia- és testnevelés óra) valósul meg az óra részeként. Ezt a feladatot az osztályfQnök, 
illetve a szaktanár látja el. LehetQség szerint igénybe veszi az iskola-egészségügyi szolgálat 
szakembereit, akik megfelelQ képzettséggel rendelkeznek az elsQsegélynyújtás terén.  
  
Az iskolai elsQsegélynyújtás oktatásának legfQbb célja  

• életkoruknak megfelelQen tudjanak dönteni baleseti helyzetekben, 
• tudjanak segítséget kérni, ha szükséges, 
• alapvetQ ellátást tudjanak nyújtani, 
• tudják elkerülni a balesetet elQidézQ helyzeteket 
• ismerkedjenek meg a környezet – elsQsorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a 

veszélyes anyagok – egészséget, testi épséget veszélyeztetQ leggyakoribb tényezQivel,  

 
Az elsQsegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái  
 

• alsó tagozaton minden évben és évszakos aktualizálásban a tananyagba 
(természetismeret, olvasás, testnevelés) illesztve, kirándulások, szünetek elQtt 
balesetvédelem keretében 

• felsQ tagozaton speciálisan a fizika-, kémia-, technika- testnevelésórákon balesetvédelmi 
és elsQsegélynyújtási oktatás formájában 

• biológia- és természetismeret -órákon a tananyag részeként (6. évfolyamon egy 
téma, 8. évfolyamon anyagrészekbe építve) 

• osztályfQnöki órákon minden évben kiemelten a kirándulások, tanítási szünetek elQtti 
idQszakban, valamint résztémaként a testi fejlQdéssel járó változások témában 

• az iskolavédQnQ szakmai segítségét igénybe véve  
• 7. vagy 8. osztályban az újra élesztés elsajátítása az iskolaorvos segítségével. 
• önkéntes jelentkezés formájában, tanórán kívüli csoportfoglalkozáson való részvétellel; 

elQadók meghívásával.  
• egészségüggyel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos versenyeken való részvétel. (A 

felkészülés során igénybe vesszük a védQnQ szakszer_ segítségét.)  
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1.4.  A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  
A tanulók közösségben, illetve közösség által történQ nevelésének megszervezése, irányítása 
iskolánk nevelQ-oktató munkájának egyik alappillére.  
  
Feladat:  

• KülönbözQ iskolai tanulóközösségek megszervezése, nevelQi irányítása  
- Az életkori sajátosságoknak megfelelQ osztályközösség kialakítása  
- A közösség szerkezetének feltérképezése, szociometria készítés; célok és 

feladatok meghatározása, olyan közösségi magatartásformák kialakítása, 
amely lehetQvé teszi a hatékony m_ködést  

- A közösség m_ködtetése nevelQi irányítással, felelQsi rendszer bevonásával  
- Az osztályok közötti kapcsolatok kiépítése évfolyamon és iskolai szinten.  

  
• Az önkormányzás képességének kialakítása  

- Képesek legyenek közös célok kit_zésére, ezek megvalósítására és az eredmény 
értékelésére.  

- Tudják az egyéni és a tanulóközösségek érdekeit érdemben és hatékonyan 
képviselni.  

  

• A hagyományok megQrzése és ápolása  
- Az iskola közösségeiben kialakult, az összetartó erQt biztosító erkölcsi normák, 

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

• Életvezetési modellek megalapozása  
- Munkára nevelés, a társadalmi közösségbe való beilleszkedés elQsegítése, a 

körültekintQ pályaorientálás.  
  

• Segítjük a Diákönkormányzatot abban, hogy érdemben és hatékonyan képviseljék 
tanulótársaikat, illetve a közösség érdekeit az Qket érintQ kérdésekben.  
 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztQ feladatok:  

  

A tanórán részt vevQ tanulók az osztályközösség tagjai, az osztályközösséget pedig a közösségi 
érdek, a közös cél, a közös értékrend, a tudat tartja össze.  
Akkor élQ 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 megfelelQen viselkedni, munkálkodni.  

  

1.4.2. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztQ feladatai:  
  

A tanórán kívüli foglalkozások a közösen átélt kirándulások, túrák, napközis foglalkozások 
érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés kiváló területei. 

 Feladat:  

- nevelje a tanulókat az önellenQrzésre, egymás segítésére és ellenQrzésére,  
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- a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa, hogy a különbözQ játékok, 
tevékenységek megfelelQen fejlesszék a közösséget, erQsítsék a közösséghez való 
tartozás érzését,  

- a sokoldalú és változatos foglalkozások (irodalmi, zenei, képzQm_vészeti…) 
járuljanak hozzá a közösségi magatartás erQsítéséhez,  

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

Formái:  

- iskolai ünnepek 
- évente egyszer osztálykirándulás 
- szakkörök, tömegsport, énekkar 
- tanulmányi-, kulturális- sportversenyek 
- nyári és téli táborok 
- erdei iskola, Határtalanul kirándulás 
- múzeum, mozi, színházlátogatás. 

 
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 erQsödik, fejlQdik maga a közösség,  
- meglévQ vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, közösségépítQ 

tevékenységek fejlesztése,  
- a közösség iránti felelQsségérzet (felelQsségtudat) kialakítása, fejlesztése.  

  

1.4.4. A szabadidQs tevékenység közösségfejlesztQ feladatai:  
  

A szabadidQs tevékenységek egyre inkább a nevelQmunka középpontjába kerülnek.   
Fontos, hogy már az iskolai keretek között is gyökeret verjenek az iskola falain túllépQ kulturált 
szabadidQs szokások. A tevékenységeket élményre épülQ, probléma megoldást fejlesztQ 
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 foglalkozásvezetQk elfogadása,  
- olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem tevékenységük 

által elérhetQvé és élQvé teszik kulturális örökségünket.  
   

Törekednünk kell arra, hogy minden tanuló:  
- Ismerje meg azokat a társas együttélés alapvetQ szabályait, amelyek a közösségben 

való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek.  
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- Megismerje népünk kulturális örökségének jellemzQ sajátosságait, nemzeti 
kultúránk nagy múltú értékeit, a határon túli magyarságot. (Részvétel a Határtalanul 
programban.) 

- Legyen nyitott, megértQ a különbözQ szokások, életmódok, kultúrák, vallások: a 
másság iránt.  

- Váljon érzékennyé környezete állapota iránt, életmódjában a természet tisztelete, a 
felelQsség, a környezeti károk megelQzésére törekvés legyen meghatározó.  

- Kapjon kellQ mélység_ támogatást a káros függQséghez vezetQ szokások 
kialakulásának megelQzéséhez.  

- Legyen képes önellenQrzésre, egymás segítésére.  
- Tevékenysége erQsítse a közösséghez való kötQdést.  

  

1.5.  A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfQnök 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,  
• osztályfQnöki, munkaközösség-vezetQi, diákönkormányzatot segítQ feladatok ellátása,  
• a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  
• szülQi értekezletek, fogadóórák megtartása,  
• részvétel nevelQtestületi 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 jelleg_ munkavégzés,  
• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közrem_ködés,  
• szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,  
• osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.  
 
 Az osztályfQnök feladatai és hatásköre  

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 
maximális tekintettel van a személyiségfejlQdés jegyeire.  

                                                           
2 Amennyiben a felmerülQ költségeket a szülQ vállalja  
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• Együttm_ködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.  
• Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály 

szülQi munkaközösségével.   
• Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi elQmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.  
• MinQsíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minQsítési javaslatát a nevelQtestület elé 

terjeszti.   

• SzülQi értekezletet tart.  
• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendQket: napló vezetése, ellenQrzése, félévi és 

év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 
kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.  

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelezQ orvosi vizsgálatát.  
• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendQ gyermekvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola gyermekvédelmi felelQsével.  
• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola elQtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közrem_ködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.  
• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.   
• Részt vesz az osztályfQnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.   
• Rendszeresen órát látogat az osztályában.  
  

1.6. A kiemelt figyelmet igénylQ tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység  
 
Munkánk során kiemelten kezeljük: 

• a kiemelten tehetséges; 
• tanulási kudarcnak kitett tanulók; 
• a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdQ; 
• a sajátos nevelési igény_ tanulókat. 

 
A kiemelt figyelmet igénylQ tanulók számára biztosítjuk az egyéni haladási ütemet, a 
differenciált nevelést, oktatást. A tanulók tanulási tevékenységekben való aktív részvételét 
tevékenységközpontú tanulásszervezési formákkal biztosítjuk.  
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1.6.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítQ tevékenységek   
CÉL:  
Iskolánk az alapkészségek elsajátítása, a tanulók alap- és általános m_veltségének 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 odaítélésérQl és mértékérQl az 
alapítvány kuratóriuma dönt.   
Iskolánk tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységei a következQk:  

- Angol nyelv oktatása elsQ évfolyamtól.  
- Emelt szint_ angol nyelv oktatása.  
- Csoportbontásban matematika, angol, magyar irodalom, nyelvtan tantárgyak 

oktatása.  
- A tanórákon, és tanórákon kívüli foglalkozásokon a differenciált tanulásszervezés 

módszereinek alkalmazása. /témanapok, témahét, projektek, kooperatív technikák/ 
- A szabadidQs rendezvények kihasználása tehetséggondozásra.  
- Versenyekre való felkészítés.  
- Egyéni képességfejlesztQ foglalkozások.  
- A tehetséggondozás tárgyi feltételeinek megteremtése, pl. könyvtárfejlesztés,  

 
Angol nyelv oktatása 1. évfolyamtól:  
A gyermekek már az 1. osztálytól angol nyelvet tanulnak. Az 5. osztálytól emelt szint_ csoportot 
is indítunk, heti öt órában, így lehetQség van a tehetséges tanulók képességeinek 
kibontakoztatására.   
Csoportbontásban oktatott magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyak a felsQ 
tagozaton:  
A tanulók képességeik szerinti csoportokban haladnak, amely lehetQséget 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 fejlesztQ feladatokat oldanak meg. Gyakran alkalmazzuk az önálló gy_jtQ- és 
kutatómunka adta lehetQségeket, szorgalmi feladatokat, kiselQadásokat.   
  

Tehetséggondozás a tanórán kívüli foglalkozásokon:  
A tanórán kívüli tevékenységek egy része lehetQséget teremt a tehetséges gyermekek magas 
szint_ fejlesztéséhez. A szakkörök (kézm_ves, néptánc, angol, informatika stb.) a 
tehetséggondozás egyik színtereként biztosítják a tanulók érdeklQdési körnek megfelelQ 
foglalkoztatását. A tömegsport foglalkozásokon lehetQség nyílik a sporttehetségek 
felismerésére, gondozására, sportegyesületekbe való irányítására.  
  

 

Tehetséggondozást segítQ egyéb lehetQségek:  
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- Az úszásoktatást mind felsQ, mind alsó tagozaton megszervezzük. A tananyaghoz 
kapcsolódó tanulmányi kirándulások, erdei iskolák, múzeum- és színházlátogatások a 
szabadidQ hasznos eltöltése mellett a tehetséggondozást is szolgálják.3 Az iskola és a 
város kulturális programjain tanulóink rendszeresen szerepelnek, így teret kapnak 
m_vészi, elQadói ambícióik kibontakoztatásához.   

  
Tanulmányi, m_vészeti, kulturális versenyekre való felkészítés:  
A tehetséggondozás látványosabb része a versenyeztetés. A tanulóknak lehetQségük van arra, 
hogy különbözQ tanulmányi, m_vészeti, sport vagy kulturális megmérettetéseken vegyenek 
részt. Ezek lehetnek egyéni, csapat vagy levelezQs 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 segítQ program  
  

A hátrányos szociokulturális helyzet_ tanulók felzárkóztatása tanítási órákon, napközis, 
tanulószobai csoportokban differenciálással és egyéni fejlesztQ foglalkozások keretében valósul 
meg.  
A differenciált, tevékenységközpontú tanulásszervezés alkalmazásával a tanulás a nehezebben 
haladók számára is örömet képes nyújtani, megnQ a tanulás hatékonysága. Az egyéni fejlesztQ 
foglalkozásokon a tanuló képességeihez igazodva folyik a lassabban haladó, a részképesség 
zavarral küzdQ, vagy egyes területeken lemaradó tanulók felzárkóztatása.   
Iskolánk fejlesztQ pedagógusa foglalkozik a felzárkóztatásra szoruló tanulókkal.  A 
foglalkozások a délelQtti tanítási órákon kiscsoportokban történik. 
A felzárkóztatást segíti a csoportbontás és az egyéni fejlesztés a gyengén haladók számára. 
Tanulószoba igénybevételét javasoljuk abban az esetben, ha a tanuló jelentQs visszaesést mutat 
tanulmányi eredményeiben.  
A lemorzsolódással leginkább veszélyeztetett diákok eredményeit folyamatosan figyeljük, s ha 
szükséges a megfelelQ beavatkozásokat megtesszük, a végzettség nélküli iskolaelhagyás 
megelQzése érdekében.  
 

1.6.3. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdQk segítése  
 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavart a nevelési tanácsadó állapítja meg. 
Szakvéleményében megjelöli a fejlesztendQ területeket is. 

 

A fejlesztés célja: 
A BTMN zavart mutató tanulók fejlesztésének célja, hogy a tanulók képessé váljanak az 
általános iskolai követelmények elsajátítására a nevelés-oktatás terén. A fejlesztés kiterjed a 
tanuló egész személyiségére. Figyelembe veszi a tanuló egyéni jellemzQit, készségeit, 
képességeit. 

                                                           
3 Amennyiben a felmerülQ költségeket a szülQ vállalja.  
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A szakvéleményben leírtaknak alapján történik a tanulók fejlesztése tanórákon, a 
szakvéleményben meghatározott számú fejlesztQ foglalkozásokon, korrepetálásokon a 
szaktanárok és a fejlesztQ pedagógus összehangolt munkájával. A fejlesztésben részt vesz az 
iskolapszichológus, szociális munkás, gyermekvédelemi felelQs is. Igénybe vesszük a 
gyermekjóléti szolgálat, és szakszolgálatok segítségét is. 

Beiskolázási folyamat: az iskolaérettség megállapításában az óvodapedagógusok, az 
iskolaorvos vesz részt. Az óvodával az alsó tagozatos nevelQk partneri viszonyt alakítottak ki. 
Személyes beszélgetésekkel segítik egymás munkáját az óvoda-iskola közötti átmenet 
megkönnyítésében, a beiskolázásban, a leendQ elsQsök mielQbbi megismerésében. Az átmenetet 
segíti elQ az iskolahívogató program, melynek keretében m_ködik a Süni-suli, játékos angol 
foglalkozás, ovis torna és az ovis kézm_ves délutánok.  
  
Pedagógiai feladatok a beiskolázás után: A közösségbe nehezen beilleszkedQ tanulók esetében 
az osztálytanító beszélgetésekkel, családlátogatással gyQzQdik meg a gyermek 
magatartászavarainak lehetséges okairól, családi hátterérQl. A gyermekvédelmi felelQssel 
szorosan együttm_ködik a súlyosabb problémák megoldásánál. Az osztályfQnökök mellett 
minden pedagógus közrem_ködik a tanuló fejlQdését veszélyeztetQ körülmények 
megelQzésében, feltárásában, megszüntetésében.  

Pedagógiai segítség:   

- SzülQi értekezleteken a helyes pedagógiai stratégia ismertetése.  
- Fogadóórákon személyes megbeszélés, együttm_ködésen alapuló problémakezelés 

kialakítása a szülQvel közösen.  
- Családlátogatás.  
- Közös stratégia kidolgozása a magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdQ 

tanuló fejlesztésére, segítésére vonatkozóan.  
- Egyéni beszélgetés a tanulókkal, a problémás tanulókhoz megfelelQ egyéni 

bánásmód kialakítása.  
- OsztályfQnöki órákon a problémák közös megbeszélése.  
- Aktív részvétel a közösségfejlesztési programokon.  
- Nevelési tanácsadó, családsegítQ és gyermekjóléti szolgálat, egyéb szakszolgálat, 

szakemberek segítségének igénybevétele az igazgatóval történQ egyeztetés után.  
- Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelQs segítségének igénybevétele.  
- Iskolapszichológus, és szociális segítQ bekapcsolódása a folyamatba. 

 
1.6.4. Sajátos nevelési igény_ gyermekek iskolai nevelése, oktatása 

 
A sajátos nevelési igény_ gyermekek foglalkoztatása iskolánkban integráltan történik. 
Sajátos nevelési igény_nek csak az a gyermek számít, aki errQl érvényes szakértQi 
véleménnyel rendelkezik. 
2019 szeptemberétQl iskolánkban sajátos nevelési igény_ általános iskolai tanulók nappali 
rendszer_ nevelése, oktatása folyik (1-4 évfolyamon; 5-8 évfolyamon).  
Az alapdokumentumban rögzített területek: „a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetQ, 
oktatható sajátos nevelési igény_ gyermekek, tanulók nevelése, oktatása (egyéb pszichés 
fejlQdési zavarral küzdQk, autizmus spektrumzavar, érzékszervi fogyatékos- hallási 
fogyatékos). 
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Sajátos nevelési igény_ tanulók nappali rendszer_ integrált általános iskolai nevelése-oktatása 
a szakértQi bizottság véleménye alapján történik. A tantervi követelményeket 32/2012. (X. 8.) 
EMMI rendelet a Sajátos nevelési igény_ gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a 
Sajátos nevelési igény_ tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról–rendeletben 
megfogalmazott tantervi tartalmi keretek alapján szervezzük meg. Iskolánk a többi tanulóval 
együtt integráltan oktatja a sajátos nevelési igény_ tanulókat. A Nemzeti alaptanterv a sajátos 
nevelési igény_ tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott 
kiemelt fejlesztési feladatok a sajátos nevelési igény_ tanulókra is érvényesek. Az SNI 
tanulókra vonatkozó tantervi tartalmi kereteket az iskolai helyi tanterv melléklete 
szabályozza. 

 
Célok: 
- a sajátos nevelési igény_ / tanulásban akadályozott / tanulók képességfejlesztése a hiányosan 
m_ködQ pszichés és kognitív funkciók terápiás jelleg_ korrekciójával 
- a differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás a habilitációs és rehabilitációs 
eljárásokkal 
- az általános m_veltség megalapozása az életkor és osztályfok figyelembe vételével. 
 
Pedagógiai alapelvek: 
A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetQségeihez, korlátaihoz, és különleges igényeihez 
igazodva elsQsorban a következQ elvek szerint kell megszervezni: 
 

- A feladatok megvalósításához hosszabb idQsávokat, tágabb kereteket kell 
megjelölni ott, ahol erre szükség van. 
- Szükség szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethetQ tartalmakat, 
követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni. 
- Nevelési célok, kulcskompetenciák illetve a m_veltségi területeken 
megfogalmazott célok, feladatok a sajátos nevelési igény_ tanulókra is érvényesek. 
- Az iskola segítQ megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatja a tanulókat, 
elsQsorban az önmagukhoz mért fejlQdésüket értékelve; a fogyatékosság egyes 
típusaival összefüggQ feladatokról. 
- Az SNI tanuló értékelése az egyéni fejlQdési ütem, az egyéni különbségek 
maximális figyelembevételével történik. A tanuló teljesítménye önmagához mérten 
és elQre mutatóan kerül értékelésre, megQrizve a tanulási kedvet. 

Felzárkóztatás színterei: 
A sajátos nevelési igény_ tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével – 
habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján 
terápiás fejlesztQ foglalkozásokon vesznek részt. 
 
Iskolánk a sajátos nevelési igény_ tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az illetékes 
pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények 
szolgáltatásait. 
Az SNI tanulók ellátásának biztosítására gyógypedagógusi álláshellyel rendelkezünk.  
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1.7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje  
  

• A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belsQ szabályzataiban biztosított 
jogaiknak az érvényesítése érdekében, kérdéseikkel, véleményükkel, javaslataikkal – 
szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselQik, tisztségviselQk útján – az 
iskola igazgatójához, az osztályfQnökükhöz, az iskola nevelQihez, a 
diákönkormányzathoz vagy a szülQi szervezet képviselQjéhez fordulhatnak.   

• A tanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítQ 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 érintQ döntések meghozatalában a diákönkormányzat 
útján. Véleményt mondhatnak, javaslatot tehetnek a tanulókkal összefüggQ kérdésekkel 
kapcsolatban.   

• A tanulók nagyobb közösségeit érintQ kérdésekben a diákönkormányzatnak 
véleményezési joga van.   

• A tanulók részt vehetnek a tanulók közös tevékenységeinek megszervezésében, 
diákköröket hozhatnak létre. Diákkör lehet: szakkör, érdeklQdési kör, énekkar, 
m_vészeti csoport stb. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott 
lehetQségek figyelembevételével – az éves munkaterv elfogadása és a tantárgyfelosztás 
jóváhagyása alapján a nevelQtestület dönt.   

• A tanulókat az iskola igazgatója az iskola egészének életérQl, az iskolai munkatervrQl, 
az aktuális tudnivalókról az iskolai diákönkormányzat vezetQségi ülésén legalább évente 
két alkalommal tájékoztatja. 

•  Az osztályfQnökök az osztályfQnöki órákon folyamatosan tájékoztatják a tanulókat, és 
kikérik az osztályközösségük véleményét az Qket érintQ kérdésekben. 

• A tanulók méltányossági és törvényességi kérelmükkel elsQ fokon az iskola 
igazgatójához, másodfokon az iskola fenntartójához fordulhatnak írásban.  

• A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:   
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek 

elfogadása elQtt  
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása 

elQtt 
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök 

felhasználásakor  
 a házirend elfogadása elQtt.  

 A diákönkormányzat a saját szervezeti és m_ködési szabályzata alapján m_ködik. 
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1.8. Kapcsolattartás a szülQkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel  
  
Az iskola, mint oktató-nevelQ intézmény csak akkor m_ködhet eredményesen, ha a tanulói 
érdeklQdésre épít, és figyelembe veszi a szülQi érdekeket.  
  
Kapcsolattartás a szülQkkel:  

- legfontosabb a személyes beszélgetés,  
- szülQi értekezlet,   
- SZMK gy_lés,  
- családlátogatás,  
- nyílt napok, órák szervezése,  
- rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló elQmenetelérQl, magatartásáról, az e-

kréta ellenQrzQn és e-naplón keresztül  
- fogadóórák,  
- elQadások szervezése szakemberek meghívásával,  
- pályaválasztási tanácsadás,  
- közös kirándulások,  
- családi játékos vetélkedQk,  
- közös rendezvények szervezése a szülQk és a pedagógusok részvételével, -  iskola 

honlapján, online közösségi oldalon, faliújságon, hírlevélen keresztül  
  
 Kapcsolattartás a tanulókkal:  
• A tanulókat az iskola életérQl, az iskolai munkatervrQl, illetve az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, igazgatóhelyettese, a diákönkormányzat munkáját segítQ pedagógus és az 
osztályfQnökök tájékoztatják:   

 Az iskola igazgatója legalább évente kétszer a diákközgy_lésen, vagy a 
diákönkormányzat vezetQségének ülésén, és folyamatosan az iskolai faliújságokon,   

 a diákönkormányzat munkáját segítQ pedagógus havonta egyszer a diákönkormányzat 
vezetQségének ülésén,   

 az osztályfQnökök folyamatosan az osztályfQnöki órákon.   
• A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlQdésérQl, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve az Kréta e-naplón keresztül írásban) tájékoztatják.   
• A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belsQ szabályzataiban biztosított jogaiknak 

az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselQik, 
tisztségviselQk útján – az iskola vezetQihez, az osztályfQnökükhöz, az iskola nevelQihez, a 
diákönkormányzathoz fordulhatnak.   

• A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 
választott képviselQik, tisztségviselQik útján közölhetik az iskola vezetQivel, a nevelQkkel, 
a nevelQtestülettel.   

Formái:  
- faliújságon információk közlése  
- szórólapok, hírlevél  
- hangosbemondó  
- iskolaújság  
- iskolagy_lés  
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- DÖK megbeszélések  
- plakátokon felhívások  
- honlap, iskolai közösségi oldal.  

  
KülsQ 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, 
m_ködtetQvel, cégekkel, és támogatókkal. A vezetQk, valamint az oktató-nevelQ munka 
különbözQ szakterületeinek képviselQi rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a 
társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival meghívás vagy egyéb értesítés alapján.  
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,  

Az intézmény munkatervében nyilvánosságra hozza a tanulmányok alatti vizsgák tervezett 
idejét. Az osztályozóvizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit az iskola helyi 
tanterve tartalmazza.  
 
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

- aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 
- akit a nevelQtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 
- akit a nevelQtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 
- aki tanulmányait elQzQleg külföldön folytatta, és a vizsga szükséges a 

megfelelQ osztályba soroláshoz 
- aki a tanévet rövidebb idQ alatt kívánja befejezni 
- aki egyéni munkarend szerint folytatja tanulmányait 

 
Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja:   

− a tanuló, kiskorú esetén törvényes képviselQje egyéni írásbeli kérelme alapján a szorgalmi 
idQ vége elQtt legkésQbb egy hónappal jelezheti, hogy osztályozóvizsgát kíván tenni 
valamely tantárgyból.   

 
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha  

 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból –elégtelen osztályzatot kapott. 
 
 
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha 
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 valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett 
osztályozó vagy javító vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielQtt a vizsgát befejezné. 

 
A javító- (az augusztus 15-étQl augusztus 31-éig) és az osztályozóvizsgák – az igazgató által 
kijelölt – idQpontjáról az igazgatóhelyettes írásban értesíti a tanulókat és a szülQket.   
Vizsgaforma, vizsgarészek: 
- szóbeli vizsga 
- írásbeli vizsga. 
A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási - szabályai 

1. Az írásbeli vizsga idQtartama – a szakvélemény alapján ettQl eltérést lehetQvé tevQ esetek 
kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc. 

2. A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az intézményvezetQ által kijelölt 
vizsgabizottság elQtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdezQ tanára lehetQleg az a 
tanár legyen, aki a tanulót elQzQleg tanította. 

3. Az elnöki teendQket az intézményvezetQ vagy a megbízottja látja el. 
4. A vizsgán, az elnökön és a kérdezQ tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen 

kell lennie. 
5. A szóbeli feleletek maximális idQtartama 10 perc. Erre 15 perc a felkészülési idQ. 
6. A vizsgázó osztályzatát, amennyiben szóbeli és írásbeli részbQl áll, a két felelet 

százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 
7. A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhetQ meg. 
8. A vizsgáról jegyzQkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola 

irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell Qrizni. 
9. A jegyzQkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel. 
10. A jegyzQkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja. A tanuló és a 

szülQ kérésre, egyeztetett idQpontban a vizsgaelnök jelenlétében a 
vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést f_zhet az értékeléshez, melyet 
jegyzQkönyvbe kell venni. 

11. Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és 
aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell alkalmazni. 

12. A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott 
záradékokkal be kell vezetni. 

13. Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésQbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb 
teljesített vizsgát követQ második munkanapon meg kell történnie. 

 

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 
vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 
- Írásbeli és szóbeli: magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, matematika, környezet és 
természetismeret, fizika, kémia, biológia, földrajz, ének-zene, hon és népismeret, dráma és 
színház, állampolgári ismeretek. 
- Szóbeli és gyakorlati: technika és tervezés, digitális kultúra. 
- Szóbeli: etika/hit- és erkölcstan 
- Gyakorlati: vizuális kultúra, testnevelés 
 
A vizsga követelményeirQl írásban - a vizsga idQpontjáról szóló tájékoztatóval egyidQben – 
tájékoztatjuk a vizsgázót. A követelmények megállapításánál a mindenkori helyi tanterv 
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kimeneti követelményeit vesszük figyelembe. Az értékelés a témazáró dolgozatok százalékos 
értékelésének megfelelQen történik, melytQl a pedagógus illetve a bizottság ±5%-kal eltérhet.  
 

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

Az iskola m_ködési területén lakó minden iskolaköteles tanulót felvesz. Az általános iskola 
felvételi vizsgát nem szervez.   
Az általános iskola elsQ évfolyamára történQ 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.  
Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételrQl, átvételrQl tanulói jogviszonyt létesítQ, 
vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi, átvételi 
kérelem elbírálásáról a szülQt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó 
tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az elQzQ iskola igazgatóját is.  
A kötelezQ felvételt biztosító iskola igazgatója a kormányhivataltól kapott nyilvántartás, a 
kijelölt iskola a megküldött szakértQi 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 helyzet_ 
tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehetQ a sajátos 
nevelési igény_ tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.  
Különleges helyzetnek minQsül, ha a tanuló  

a) szülQje, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élQ, vagy  
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy  
c) a szülQ munkahelye az iskola körzetében található  

 
A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetQség van.   
Iskolánk folyamatosan biztosítja az átjárhatóságot.  
Magasabb évfolyamra érkezQ tanuló átvételét, amennyiben állandó lakhelye vagy tartózkodási 
helye az iskola felvételi körzetében van, biztosítani kell.  
Ha az átvételt kérQ körzeten kívüli tanuló az intézményvezetQ a tanuló felvételérQl szóló döntése 
elQtt kikéri az intézményvezetQ-helyettes és az érintett évfolyam osztályfQnökének véleményét. 
Más ütemezés_, tematikájú, tartalmú tantervekkel dolgozó iskolából érkezQ tanuló esetén a 
felzárkózáshoz, átálláshoz szakmai segítséget, eszközöket és türelmi idQt biztosítunk.  
Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai 
munkaközösség, annak hiányában a nevelQtestület véleményének kikérésével - az igazgató 
dönt.  
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2. Az intézmény helyi tanterveA kerettanterv alapján meghatározott órakeret 
A módosított Nemzeti alaptantervet 2020. szeptember elsejétQl vezetjük be felmenQ 
rendszerben (2. sz. melléklet). 
Választott kerettanterv:  

- Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 
- Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

 

Az új NAT bevezetése felmenQ rendszerben 2020-21. tanévtQl 1. és 5. 
évfolyamon  

     

  2020-21. 2021-22. 2022-23. 2023-24. 

1. NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 

2. NAT 2013 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 

3. NAT 2013 NAT 2013 NAT 2020 NAT 2020 

4. NAT 2013 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2020 

5. NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 

6. NAT 2013 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 

7. NAT 2013 NAT 2013 NAT 2020 NAT 2020 

8. NAT 2013 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2020 
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Óraterv 1-4. 
 

 
  

T;ﾐデ=ヴｪ┞っY┗aﾗﾉ┞;ﾏ 
1. 2. 3. 4. 

NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 

  É┗ｷ ﾜゲゲ┣く Heti É┗ｷ ﾜゲゲ┣く Heti É┗ｷ ﾜゲゲ┣く Heti É┗ｷ ﾜゲゲ┣く Heti 

M;ｪ┞;ヴ ﾐ┞Wﾉ┗ Yゲ 
irodalom 252 7 252 7 180 5 180 5 

Matematika 144 4 144 4 144 4 144 4 

Dｷｪｷデ=ﾉｷゲ ﾆ┌ﾉデ┎ヴ; 0 0 0 0 36 1 36 1 

Angol 0 0 0 0 0 0 72 2 

Kﾜヴﾐ┞W┣WデｷゲﾏWヴWデ 0 0 0 0 36 1 36 1 

Etika/hit- Yゲ WヴﾆﾜﾉIゲデ;ﾐ 36 1 36 1 36 1 36 1 

ÉﾐWﾆ 72 2 72 2 72 2 36 1 

Vｷ┣┌=ﾉｷゲ ﾆ┌ﾉデ┎ヴ; 72 2 72 2 72 2 72 2 

TWIｴﾐｷﾆ; Yゲ デWヴ┗W┣Yゲ 36 1 36 1 36 1 36 1 

TWゲデﾐW┗WﾉYゲ 180 5 180 5 180 5 180 5 

Alaヮﾙヴ;ゲ┣=ﾏ 792 22 792 22 792 22 828 23 

Szabadon tervezett 

ﾙヴ;ﾆWヴWデ - angol nyelv 36 1 36 1 72 2 36 1 

Szabadon tervezett 

ﾙヴ;ﾆWヴWデ - magyar 36 1 36 1   18 0,5 

Szabadon tervezett 

ﾙヴ;ﾆWヴWデ - ﾆﾜヴﾐ┞W┣Wデ       18 0,5 

MｷﾐSﾜゲゲ┣WゲWﾐ 864 24 864 24 864 24 900 25 
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Óraterv 5-8. 
Tantárgy/évfolyam 5. normál 6. normál 7. normál 8. normál 

NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 
  Évi 

össz. 
Heti Évi 

össz. 
Heti Évi össz. Heti Évi össz. Heti 

Magyar nyelv és 
irodalom 

144 4 144 4 108 3 108 3 

Történelem  72 2 72 2 72 2 72 2 
Állampolgári 
ismeretek 

0 0 0 0 0 0 36 1 

Angol 108 3 108 3 108 3 108 3 
Matematika  144 4 144 4 108 3 108 3 
Digitális kultúra 36 1 36 1 36 1 36 1 
Természettudomány 72 2 72 2 0 0 0 0 
Etika/hit- és 
erkölcstan 

36 1 36 1 36 1 36 1 

Fizika 0 0 0 0 72 2 36 1 
Biológia/egészségt. 0 0 0 0 36 1 72 2 
Kémia 0 0 0 0 36 1 72 2 
Földrajz 0 0 0 0 72 2 36 1 
Ének 36 1 36 1 36 1 36 1 
Hon- és népismeret 0 0 36 1 0 0 0 0 
Dráma és színház 0 0 0 0 36 1 0 0 
Vizuális kultúra 72 2 36 1 36 1 36 1 
Technika és tervezés 36 1 36 1 36 1 0 0 
Testnevelés 180 5 180 5 180 5 180 5 
OsztályfQnöki  36 1 36 1 36 1 36 1 
Alapóraszám 972 27 972 27 1044 29 1008 28 
Szabadon tervezett 
órakeret - magyar 

18 0,5 18 0,5 18 0,5 36 1 

Szabadon tervezett 
órakeret - 
matematika 

18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 

Szabadon tervezett 
órakeret - földrajz 

            18 0,5 

Emeltszint_ angol 
csoport 

                

Mindösszesen 1008 28 1008 28 1080 30 1080 30 
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Tantárgy/évfolyam 5. emelt 

csoport 
6. emelt 
csoport 

7. emelt 
csoport 

8. emelt 
csoport 

NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 
  Évi 

össz. 
Heti Évi 

össz. 
Heti Évi 

össz. 
Heti Évi össz. Heti 

Magyar nyelv és 
irodalom 

144 4 144 4 108 3 108 3 

Történelem  72 2 72 2 72 2 72 2 
Állampolgári 
ismeretek 

0 0 0 0 0 0 36 1 

Angol 108 3 108 3 108 3 108 3 
Matematika  144 4 144 4 108 3 108 3 
Digitális kultúra 36 1 36 1 36 1 36 1 
Természettudomány 72 2 72 2 0 0 0 0 
Etika/hit- és 
erkölcstan 

36 1 36 1 36 1 36 1 

Fizika 0 0 0 0 72 2 36 1 
Biológia/egészségtan 0 0 0 0 36 1 72 2 
Kémia 0 0 0 0 36 1 72 2 
Földrajz 0 0 0 0 72 2 36 1 
Ének 36 1 36 1 36 1 36 1 
Hon- és népismeret 0 0 36 1 0 0 0 0 
Dráma és színház 0 0 0 0 36 1 0 0 
Vizuális kultúra 72 2 36 1 36 1 36 1 
Technika és tervezés 36 1 36 1 36 1 0 0 
Testnevelés 180 5 180 5 180 5 180 5 
OsztályfQnöki  36 1 36 1 36 1 36 1 

Alapóraszám 972 27 972 27 1044 29 1008 28 
Szabadon tervezett 
órakeret - magyar 

18 0,5 18 0,5 18 0,5 36 1 

Szabadon tervezett 
órakeret - 
matematika 

18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 

Szabadon tervezett 
órakeret - földrajz 

      18 0,5 

Emeltszint_ angol 
csoport 

72 2 72 2 72 2 72 2 

Mindösszesen 1080 30 1080 30 1152 32 1152 32 
 
 
 
 

2.2. A választott kerettanterv feletti óraszám   
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A választott kerettanterv óraszámát a szabadon tervezhetQ órakeret terhére a következQ 
évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal.  

  
Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és 
irodalom 

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

Angol nyelv 1 1 2 1     

Környezetismeret    0,5     

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

Hon- és 
népismeret 

     1   

Dráma és színház       1  

Földrajz        0,5 

Összesen: 2 2 2 2 1 2 2 2 

 

Az angol nyelv oktatása elsQ és második osztályban heti egy órában, harmadik osztályban heti 
kér órában, negyedik osztálytól nyolcadik osztályig heti három órában történik. Ötödik 
osztálytól csoportbontásban választható az emelt szint_ angol oktatás heti öt órában, ha a 
negyedik osztály végén tartott szintmérésen megfelelQ eredményt ér el a tanuló. Nyolcadik év 
végéig az emelt óraszámú csoportnak az A 2 szintet, míg az emelt szint_ oktatásban részesülQ 
tanulónak a következQ 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 nevelQ-oktató munka alapelveit és a helyi tanterv 
követelményeit kell szem elQtt tartani.  

- Tankönyv csak az Oktatási Hivatal honlapján megjelenQ Hivatalos 
TankönyvjegyzékbQl rendelhetQ.  

- A tankönyvek megválasztását a szakmai munkaközösségek (alsó-felsQ tagozat) 
véleménye határozzák meg, de kikérjük az SzMK és a DÖK véleményét is.  

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

o összhangban legyenek egymással,  
o biztosítsák az átjárhatóságot az egyes évfolyamok egyes osztályai között,  
o megfeleljenek az átlagos tanulói képességeknek,  
o bQvíthetQk legyenek olyan segédletekkel, melyek elQsegítik a 

felzárkóztatást, tehetséggondozást.  
- A tankönyvcsomag minden tanuló számára biztosított legyen.  
- Tanév közben nem válthatunk tankönyvet, még tanárcsere esetén sem.  
- 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.  
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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 cselekvéseibQl az iskolai 
tanulás tevékenységeibe;  

• óvjuk és továbbfejlesztjük a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklQdést 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 fejlQdését, 

érését;   
• élményszer_ tanulással, izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönzQ feladatokkal 

fejlesztjük az alapvetQ képességeket és alapkészségeket, közvetítjük az elemi 
ismereteket;  

• törekszünk az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára, a tanulók egészséges terhelésére;   
• személyre szóló, fejlesztQ értékeléssel járulunk hozzá fejlQdésükhöz;  
• differenciált tanulásszervezéssel és bánásmóddal fejlesztjük a képességeket;   
• értelmi és érzelmi alapozást nyújtunk a helyes magatartásformák megismertetésével és 

gyakoroltatásával;   
• fokozatosan kialakítjuk, bQvítjük a tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat;  
• fejlesztjük a kisgyermekben a felelQsségtudatot, a kitartást, az önállóságot, 

megalapozzuk a reális önértékelést;  
• támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását, segítjük a tanulási nehézségekkel való 

megküzdés folyamatát;  
• törQdünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek 

szociokulturális környezetébQl vagy a szokásostól eltérQ ütem_ érésébQl, fejlesztési 
szükségleteibQl fakadhatnak.  

  

2.4.2. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  
• A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvetQ képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 
önm_velés alapozásával fejlesztjük tanulóinkat;  

• fogékonnyá tesszük saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb 
társadalom értékei iránt;  

• kielégítjük mozgás iránti vágyát, segítjük természetes fejlQdését, érését;  
• tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszer_ tanulással, 

problémahelyzetekbQl kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönzQ 
feladatokkal – fejlesztjük az alapvetQ képességeket és alapkészségeket, közvetítjük az 
elemi ismereteket, szokásokat alakítunk ki;   

• fejlesztjük a kisgyermekben a felelQsségtudatot, a kitartást, az önállóságot, 
megalapozzuk a reális önértékelést;  

• mintákat adunk, magatartási normákat, szabályokat közvetítünk a társas közösségekben 
való részvétel és együttm_ködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, 
konfliktuskezeléshez;  



Halmi Telepi Általános Iskola 

 Pedagógiai Program 

 

32 

 

• megerQsítjük a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét 
formálva elQsegítjük a személyiség érését;  

• támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását, segítjük a tanulási nehézségekkel való 
megküzdés folyamatát;  

• az alapvetQ 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 fejlQdési jellemzQit és fejlesztési szükségleteit 
tekintjük irányadónak.  
  

2.4.3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  
  

Az alapfokú nevelés-oktatás felsQ tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos 
szakasz nevelQ-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan 
pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész 
személyiségének fejlQdése, 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 felsQ tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsQsorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 
tudástartalmak megalapozásának folytatása.   

• Az alapvetQ képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésére fektetjük a fQ 
hangsúlyt, igazodva a gyermeki gondolkodás fejlQdéséhez, az életkori sajátosságokhoz;  

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzQk 
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 
útjának bemutatása;  

• fejlesztjük az integratív-képi gondolkodást;  
• együtt neveljük a különbözQ érdeklQdés_, eltérQ értelmi, érzelmi, testi fejlettség_, 

képesség_, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat elQsegítve 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;  

• 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.  
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2.4.4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  
  

A felsQ tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvetQ feladata - a 
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 
kompetenciák továbbfejlesztése, bQvítése, az életen át tartó tanulás és fejlQdés 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 jelleg_ oktatásával 
kívánunk hozzájárulni;  

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzQk 
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 
útjának bemutatása;  

• fokozatosan kialakítjuk, bQvítjük az együttm_ködésre építQ kooperatív-interaktív 
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat;  

• az önismeret alakításával, a fejlesztQ értékelés és önértékelés képességének 
fejlesztésével, az együttm_ködés értékének tudatosításával a családban, a társas 
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;  

• hangsúlyt fektetünk az elvont fogalmi és elemzQ gondolkodás fejlesztésére;   
• érdeklQdésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelQen felkészítjük Qket a 

középfokú nevelés-oktatás szakaszában történQ továbbtanulásra, illetve az iskolai 
nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítQ szakaszára;  

• elQnyben részesítjük az életszer_, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését 
az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és 
problémamegoldáshoz.  
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2.5. Mindennapos testnevelés  
  

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 
(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következQ módon.  
 
Feladatok  

 Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelezQ 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 idQjárás 
engedi, a szabad levegQn.  

  
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 m_ködéséhez szükséges feltételeket az 
iskola az alábbiak szerint biztosítja: sportudvar, tornaterem, testnevelQ tanár felügyelete.  

  
2.6. A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai  
  

Iskolánk tanulói 5-8. évfolyamon választhatják az emelt szint_ angol oktatásban való részvételt. 
Az emelt szint_ angol nyelvoktatásban való részvételt az elQzQ tanév május 20-ig a szülQ írásban 
kérvényezheti.   
Az emelt szint_ angol nyelvi csoportba sorolás rendje: szülQ kérelme alapján a munkaközösség 
véleményének kikérésével az igazgató dönt. Az emelt szint_ angol csoportba 4. évfolyam 
végén, a szintfelmérQk 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 megfelelQ 
szintet, visszakerül a normál óraszámú csoportba. A felvett tanulók szüleit az osztályfQnök 
írásban értesíti.  

  
A 2013/14-es tanévtQl az elsQ és ötödik osztályban, majd felmenQ rendszerben bevezetésre 
került az Etika/Hit- és erkölcstan oktatása. Az etika tantárgy oktatását az iskola pedagógusai 
tartják, míg a hitoktatást az egyházak képviselQi. A leendQ elsQs gyermekek szülei 
beiratkozáskor nyilatkoznak választásukról, a többi évfolyamon május 20-ig hozzák meg 
döntésüket. A szülQ 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 szülQ nem tesz írásbeli nyilatkozatot, 
akkor a gyermek Etika/Hit- és erkölcstan oktatáson fog részt venni.  
  
A választható tantárgyakat a szülQ 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 képviselQjével.  
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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 következQk:  

Napközi – tanulószoba – szakkörök - tömegsport  
A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történQ felvétel a szülQ írásbeli kérésére 
történik. A napközi otthonba tanévenként elQre minden év május havában, illetve elsQ 
évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülQ tanév közben is kérheti 
gyermeke napközi otthoni, tanulószobai elhelyezését.  
Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden halmozottan hátrányos helyzet_, 
hátrányos helyzet_, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. Amennyiben a napközis vagy 
tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben elQírt létszámot, a 
felvételi kérelmek elbírálásánál elQnyt élveznek azok a tanulók, akiknek mindkét szülQje 
dolgozik, akik állami gondozottak, akik nehéz szociális körülmények között élnek.   
  
A pedagógusválasztást az iskola nem tudja biztosítani. A tanuló csoportba sorolásáról az iskola 
igazgatója dönt. Indokolt esetben a szülQ kérheti gyermeke más csoportba való átvételét. Ennek 
jóváhagyásáról az igazgató dönt. 
 

2.7. Projektoktatás  
Projektmódszer  

Sajátos tanulási egység, technika, a megismerés fQ forrásává az önálló és csoportos tapasztalást 
teszi. A tanulók egy-egy problémának a lehetQ legtöbb összefüggését és kapcsolódási pontját is 
felfedjék. A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett, a saját meglévQ képességek, 
viselkedésformák kipróbálására, és újak kialakítása. A projektmódszer fQ 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 eltérQ formáin van, és a képességfejlesztés szempontjai kiemelkedQ jelentQség_ek. 
A tanulási folyamat a maga teljességében a tanulói aktivitásra épít, úgy, hogy az önállóság és 
együttm_ködési készség fejlesztésére, ill. kipróbálására helyezi a hangsúlyt, valamint 
lehetQséget teremt többféle készség, tehetség egyidej_ kibontakoztatására.  
A megvalósítás hetében az adott idQkeret egészében a választott téma feldolgozása történik 
minden foglalkozáson. Az órák összevonhatók, csoportosíthatók. A héten tanító pedagógusok 
egymás közt a heti idQkeretüknek megfelelQen 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, gy_jtQmunkára, tanórán kívüli tevékenységekre. Megtervezzük az 
értékelés és jutalmazás formáit.  
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2.8. A kiemelt figyelmet igénylQ tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje 
 

1. Iskolai nevelQ és oktató munkánk egyik alapvetQ feladata a kiemelt figyelmet igénylQ 
tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, 
ismereteinek figyelembevétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztQ módszerek 
és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban.  
 

2. Munkánk során kiemelten kezeljük: 

- a sajátos nevelési igény_;  
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdQ;  
- a kiemelten tehetséges;  
- a hátrányos helyzet_ és a halmozottan hátrányos helyzet_ tanulók egyéni fejlesztését.  

 

Sajátos nevelési igény_ tanulók  
- Iskolánkban a sajátos nevelési igény_ tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval 

együtt, integrált formában folyik.  
- A sajátos nevelési igény_ tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igény_ tanulók iskolai oktatásának 
irányelve alapján szervezzük meg. 

- A sajátos nevelési igény_ tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével – 
habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv 
alapján terápiás fejlesztQ foglalkozásokon vesznek részt.  

- Iskolánk a sajátos nevelési igény_ tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az 
illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 
intézmények szolgáltatásait.  

- - A sajátos nevelési igény_ tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek:  
 gyógypedagógus végzettség_ pedagógus alkalmazása,  
 az Irányelvek figyelembevételével készített eltérQ tanterv része az iskola 

helyi tantervének,  
 a fogyatékosság típusának megfelelQ tankönyvek, tanulási segédletek,  
 a tanulók képességének megfelelQ differenciált foglalkoztatás,  
 a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása,  
 speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítQ technikai 

eszközök,  
 képességfejlesztQ játékok, eszközök,  
 számítógépek fejlesztQ programokkal.  

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: 
- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 

szolgálattal, 
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; - felzárkóztató órák, 

fejlesztQ foglalkozások; 
- egyéni foglalkozások; - képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 
- nevelQk és a tanulók személyes kapcsolatai; 45 
- az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 
- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;  
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- iskolai sportkör, szakkörök; 
- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidQs 

tevékenységek, szünidei programok); 
- szabadidQs foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 
- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 
- a szülQkkel való együttm_ködés; 
- családlátogatások; 
- szülQk és a családok nevelési gondjainak segítése; 
- szülQk tájékoztatása a családsegítQ és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.  

 

A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
- a tehetséggondozó, fejlesztQ foglalkozások; 
- egyéni foglalkozások; 
- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 
- iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedQk, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális 

stb.); 
- az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 
- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 
- iskolai sportkör, szakkörök; 
- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidQs 

tevékenységek, szünidei programok); 
- szabadidQs foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások).  

 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet_ tanulók integrációját segítQ 
tevékenységek 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 
- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 

szolgálattal, 
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
- felzárkóztató órák, fejlesztQ foglalkozások; 
- egyéni foglalkozások; 
- nevelQk és a tanulók személyes kapcsolatai; 
- az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 
- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 
- iskolai sportkör, szakkörök; 
- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidQs 

tevékenységek, szünidei programok); 
- szabadidQs foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 
- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 
- a szülQkkel való együttm_ködés; 
- szülQk és a családok nevelési gondjainak segítése; 
- szülQk tájékoztatása a családsegítQ és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

Az intézmény valamennyi gyermeke  
- Általános prevenciós tevékenységek, az iskolát körülvevQ szociális társadalmi 

környezet függvényében.  
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- 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 közrem_ködésével. Beszélgetés a gyermekkel, 

bevonva a gyermekvédelmi felelQst és a szülQket. Ilyen esetekben a nevelQk családot 
látogatnak, konzultálnak a védQnQvel, iskolaorvossal. Súlyosabb estben a Nevelési 
Tanácsadótól és a CsaládsegítQ és Gyermekjóléti Szolgálattól kérhet segítséget az 
iskola.  

 
2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái  
  
A tanulók értékelése és minQsítése folyamatos ellenQrzést és értékelés során valósul meg. A 
motiváció erQsítése és az aktivitás növelése érdekében szükségesnek tartjuk az önként vállalt 
többletfeladatok pozitív értékelését.  
A hibák önálló megkeresésével és kijavításával a tanulók önellenQrzési képességének 
kialakítását segítjük: a saját és társaik feleletének, szóbeli és írásbeli munkájának értékelésével 
az önértékelQ képességüket fejlesztjük.  
A tantárgyhoz hozzáállásból vagy hanyagságból eredQ 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,  
• írásbeli,  
• gyakorlati,  
• informatikai eszközökkel. 

  
Szóbeli beszámoltatás  
LehetQség szerint minél gyakrabban, melynek célja a kommunikációs készség fejlesztése, az 
önbizalom erQsítése, szövegértés-szövegalkotás kompetencia fejlesztése. Formái: az adott 
tantárgy jellegének megfelelQek.  
  

Írásbeli beszámoltatás • 
 Írásbeli felelet.  

Tartalma: egy-egy tananyagrész.  
•  Témazáró dolgozat  

Tartalma: A tantárgy egy összefüggQ, több tanóra anyagát magában foglaló témája. 
Célja: A gyakorlás és összefoglalás után a téma lezárása, a megszerzett tudás ellenQrzése 
és mérése.  
Egy héttel korábban be kell jelenteni, egy nap legfeljebb két témazáró íratható. A 
megírás tervezett idQpontját a naplóban elQre jelezni kell, két héten belül ki kell javítani. 
Érdemjegye meghatározó a félévi, év végi értékelésben.   

  

Az értékelés szempontjai: tantárgyi teljesítmény 
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Típus Formatív értékelés /órai 
munka, felelés, 
röpdolgozat/ 

Diagnosztikus 
értékelés /tanulási 
szakasz eleje és 
vége/ 

Szummatív 
értékelés /témazáró, 
félévi, évvégi 
felmérés/ 

Sﾆ=ﾉ; S┣ｷﾏHﾙﾉ┌ﾏﾗﾆが 
pontok, stb. 

ÉヴSWﾏﾃWｪ┞Wﾆ 
1-5 

S┣=┣;ﾉYﾆﾗゲ S┣=┣;ﾉYﾆヮﾗﾐデH;ﾐ 

=デ┗=ﾉデ=ゲゲ;ﾉ 
Aﾉゲﾙ デ;ｪﾗ┣;デ 
5=91-100 % 

4=76-90 % 

3=60-75 % 

2=40-59 % 

1=0-39 % 

FWﾉゲﾟ デ;ｪﾗ┣;デ 
5=86-100 % 

4=70-85 % 

3=55-69 % 

2=40-54 % 

1=0-39 % 

S┎ﾉ┞ﾗ┣=ゲ - 1X - 2x 

 
A szülQk számára lehetQséget biztosítunk fogadó órákon vagy más elQre egyeztetett idQpontban, 
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, képgy_jtemények. felhívó 
plakátok, hírek, képek készítése, gy_jteménybe 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  
• az SNI tanuló, és a részképesség zavarral küzdQ gyerekek esetében a számonkérés csak 

a szakvéleményben foglaltak alapján történhet  
Alapelvei  
Az értékelés figyelembe veszi a tanuló elQzetes tudását, aktuális fejlettségi szintjét, egyéni 
fejlQdési lehetQségeit, életkori sajátosságait, az értékelés személyiségfejlQdésére gyakorolt 
hatását és a pedagógiai célokat. 
• tervszer_, a tanulók életkori sajátosságait és a tantárgyak jellegét figyelembe vevQ,  
• demokratikus, nyitott, a tanulók véleményének megfogalmazására módot adó, 
• nevelQ hatású, önértékelésre, az elért eredmények továbbfejlesztésére ösztönzQ, tanulást 

segítQ, feladat-meghatározó, 
• differenciált, személyre szóló 

• objektív tájékoztatást adjon a tanuló és szülei számára, 
• legyen kiszámítható, azonos feltételeket teremtQ, 
• lehetQséget biztosítson a pedagógiai munka nyomon követésére, újratervezésére, 
• reális, az ellenQrzés során feltárt tényekre, adatokra épülQ, indokolt,  
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• változatos, az értékelés különbözQ formáinak alkalmazására törekszik. 
Célja  
• reális értékítélet magalapozása  
• véleménynyilvánítás, érvelés, indoklás képességének fejlesztése  
• a tanulói teljesítmények mögött rejlQ munka elismerése  
• pontosságra, rendszerességre, igényességre nevelés  
• információ nyújtása a folyamatban résztvevQknek (tanuló, szülQ, pedagógus)  

 
Formái  
Az elQírt követelmények teljesítését az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelQen a 
tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája alapján értékeljük.  
 formatív értékelés (tudáspróba, írásbeli felelet, röpdolgozat) a nevelQ belátása szerint 

történik kisebb mennyiség_ tananyagot kér számon a tanulási hibák, hiányosságok 
feltárását szolgálja elsQsorban a tudáselemekre irányul és nem nagyobb egységekre, 
osztályzattal értékeljük.  

 szummatív értékelés: témazáró nagyobb szakaszok, témák lezárásakor íratjuk;  
於 a tanuló valós tudását tükrözi;  
於 a munkaközösségek az egységes értékelés céljából közösen állítják össze a 

feladatokat;  
於  az egy osztályban tanító nevelQk a témazárók íratásának idQpontját jelzik a 

naplóban, két témazárónál több egy napon nem iratható;  
於  osztályzattal értékeljük, a hibákat megbeszéljük, javíttatjuk;  
於 értékelésnél ezek a jegyek nagyobb hangsúlyt kapnak;  
於  év végi házi mérés; a diákok év végén, írásbeli mérésen adnak számot 

tudásukról. 
 diagnosztikus értékelés 

• a tanulási szakasz elején és végén íratjuk, 
• az értékelés százalékos formában történik, 
• a tanulók tudásának feltérképezése, a fejlesztési feladatok meghatározása a célja,  
• a tanuló félévi év végi értékelésébe nem számít bele. 
 

  



Halmi Telepi Általános Iskola 

 Pedagógiai Program 

 

41 

 

Értékelés formái:   
Iskolánkban a magasabb évfolyamba lépés feltétele: az elQírt tanulmányi 
követelmények teljesítése. 
 

T;ﾐ┌ﾉﾙﾆ YヴデYﾆWﾉYゲW 

É┗aﾗﾉ┞;ﾏ FYﾉY┗ﾆﾗヴ É┗┗YｪYﾐ 

ヱく Y┗aﾗﾉ┞;ﾏ ゲ┣ﾜ┗WｪWゲ ﾏｷﾐﾟゲｹデYゲ ゲ┣ﾜ┗WｪWゲ ﾏｷﾐﾟゲｹデYゲ  
ヲく Y┗aﾗﾉ┞;ﾏ ゲ┣ﾜ┗WｪWゲ ﾏｷﾐﾟゲｹデYゲ ﾗゲ┣デ=ﾉ┞┣;デ 
3-Βく Y┗aﾗﾉ┞;ﾏ ﾗゲ┣デ=ﾉ┞┣;デ ﾗゲ┣デ=ﾉ┞┣;デ 

 
a) Érdemjegyek – 5 fokú skála alkalmazása  

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

 Év végén „jeles (dicséret)” is adható, amennyiben csak ötös osztályzata van, vagy 
legalább 4,9 az átlaga az adott tantárgyból a tanulónak.  

 Jeles az a tanuló, akinek bizonyítványában az ötös osztályzatok mellett legfeljebb két 
négyes osztályzata van. 

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

évfolyamon félévkor:  
• Kiválóan megfelelt  
• Jól megfelelt  
• MegfelelQen teljesített  
• Felzárkóztatásra szorul  

 
Évközi szöveges értékelést alkalmazunk elsQ osztályban novemberben, illetve áprilisban; 
második osztályban novemberben. 
A 2. évfolyamon, év végén ill., a 3. és 4. évfolyamon félévkor és tanév végén az érdemjegyek 
ötfokú skáláját alkalmazzuk. Az 1. 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 felsQ tagozaton negyed- illetve háromnegyedévi értékelés: célja a szülQk figyelmének 
felhívása arra az esetre, ha gyermekük valamely tantárgyból különösen nagy lemaradást mutat, 
de közöljük a kiemelkedQen jó tantárgyi eredményeket is.  

  
szóban  – a tanulók rendszeres szóbeli értékelése beépül a pedagógus mindennapi 

oktató-nevelQ munkájába.  
 Egyéb:  

 A tanórai teljesítményt (valamint a házi feladat és a felszerelés hiányát) a tantestület az osztályzatnál 
kisebb értékelési egységgel is értékelheti. Az egység tartalma a pedagógus döntése alapján lehet piros 
pont, matrica, pecsét, illetve fekete pont, mínusz jel stb. a tanuló életkorának és a tantárgy 
specifikumainak megfelelQen. 

Az egységek átszámítása osztályzattá (szöveges értékeléssé) a következQk szerint történik: 

Az órai munka jutalmazása tantárgyanként 

ElsQ osztály és második osztály félévig: 

 a heti 1-2 órás tantárgy esetén 5 egység eredményez kiválóan megfelelt 
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 a heti 3-5 órás tantárgy esetén: 10 egység eredményez kiválóan megfelelt 
Második osztály félévtQl nyolcadik osztályig: 

 a heti 1-2 órás tantárgy esetén 5 egység eredményez 5-ös osztályzatot  
 a heti 3-5 órás tantárgy esetén: 10 egység eredményez 5-ös osztályzatot  

 

A házi feladatok és a felszerelés hiányának minQsítése: 

ElsQ osztály és második osztály félévig: 

 5 egység felzárkóztatásra szorul 
 

Második osztály félévtQl nyolcadik osztályig: 

 5 egység 1-es osztályzatot eredményez  
 

Az e-naplóban jelöljük a lecke vagy felszerelés hiányt, valamint az órai dicséretet. 

 
- piros pont adható az aktív órai munkáért, gy_jtQ- és kutatómunkáért, szorgalmi 
feladatért. 5 piros pont egy 5-ös osztályzatnak felel meg.  

 
A tanulók munkájának, elQmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 
minden tanulónak havonta legalább egy érdemjegyet kell kapnia, kivételt képeznek a heti egy 
órás tantárgyak, melyeknél félévente legalább három osztályzatot kell kapnia. 
 
Az SNI tanuló értékelése az egyéni fejlQdési ütem, az egyéni különbségek maximális 
figyelembevételével történik. A tanuló teljesítménye önmagához mérten és elQremutatóan kerül 
értékelésre, a szakértQi véleményben leírtakkal összhangban. 
 
2.10. A magatartás és a szorgalom minQsítésének elvei  
Minden hónapban értékeljük a magatartást, és szorgalmat. Az osztályfQnökök elQzetesen 
egyeztetnek az osztályukban tanítókkal.  
Magatartás értékelése: példás, jó, változó, rossz 
Szorgalom értékelése: példás, jó, változó, hanyag 
 
A magatartás havi jegyet a beírások a következQképpen szabályozzák: 
 
• 1 szaktanári/osztályfQnöki beírás esetén 3-as (változó)  
• 2 vagy több esetén 2-es (rossz) 
• 1 igazgatói beírás esetén is 2-es (rossz) 
 
Három igazolatlan késés osztályfQnöki figyelmeztetést von maga után. 
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Alapelvek  
• Segítse az iskola nevelési és oktatási céljainak elérését.  
• Segítse a tanulók önismereti fejlQdését, adjon lehetQséget 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 minQsítése  

  
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, nevelQivel, felnQttekkel szemben udvariasan, elQzékenyen, segítQkészen 

viselkedik,  
− az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz,  
− óvja és védi az iskola felszerelését környezetét,  
− nincs írásbeli figyelmeztetése, intQje vagy megrovása.  

  
b./ Jó (4) az a tanuló aki:  

−  a házirendet betartja,  
−  tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik,  
−  feladatait a tQle 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,  
−  nincs írásbeli intQje, megrovása, figyelmeztetQje.  

  
c./ Változó (3) az a tanuló aki:  

−  az iskolai házirend elQírásait nem minden esetben tarja be,  
−  tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül,  
−  feladatait nem teljesíti minden estben,  
−  elQfordul, hogy társaival durva, felnQttekkel udvariatlan,  
−  a közösség, az iskola szabályihoz nehezen alkalmazkodik,  
−  igazolatlanul mulasztott,  
−  osztályfQnöki intQje vagy figyelmeztetQje van.  

  
d./ Rossz (2) az a tanuló aki:   

−  a házirend elQírásait sorozatosan megsérti,  
−  feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti,  
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−  magatartása fegyelmezetlen, rendetlen,  
−  társaival, felnQttekkel szemben rendszeresen udvariatlan, durván viselkedik,  
−  viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza,  
−  igazolatlanul mulasztott,  
−  több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfQnöki megrovása, vagy  

ennél magasabb fokú büntetése.  
  

A szorgalom értékelésének, minQsítésének elvei  
  
a./ Példás (5) az a tanuló aki:  

− képességeinek megfelelQen 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 megfelelQ, 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 jelleg_ megbízatást teljesíti,  
−  taneszközei tiszták, rendezettek.  

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

−  tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitQl,  
−  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.  
  
d./Hanyag (2) az a tanuló aki:  

−  képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlQdése érdekében,  
−  az elQírt követelményeknek csak minimálisszinten felel meg,  
−  tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen,  
−  felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek,  
−  a tanuláshoz nyújtott nevelQi vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak  

ellenszegül.  
  
2.11. 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 elQírt - tantárgyakból legalább elégséges 
osztályzatot kapjon. Az elégséges osztályzat feltétele a minimum követelmények teljesítése. A 
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tanuló bizonyítványába kerüljön bejegyzésre a nevelQtestület határozata arról, hogy az 
évfolyam követelményeit teljesítette és magasabb évfolyamba léphet.   

Ha a 2.-8. osztályos tanuló a szorgalmi idQszak végén egy-három tantárgyból elégtelen 
osztályzatot kap, a nevelQtestület döntésének megfelelQen javítóvizsgát tehet. Háromnál több 
tantárgyi elégtelen esetén a gyermek köteles az évfolyamot megismételni.  
  

2.12. Az otthoni felkészüléshez elQírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása  
  

- AlapvetQ elv: a tanulók otthoni leterheltsége a tanultak elmélyítését, gyakorlását, 
illetve a további érdeklQdés felkeltését szolgálják;  

- lehetQséget adunk a gy_jtQmunka, a szorgalmi feladatok elvégzésére, a gyengébb 
képesség_ tanulóknak is sikerélmények elérésére;  

- az írásbeli házi feladatok differenciált adásával igyekszünk a tanulók képességeinek 
megfelelQ gyakorló példákat adni;  

- az alsó tagozaton a tanulók hétvégére nem kapnak írásbeli házi feladatot;   
- a felsQ tagozaton az otthoni leterheltséget meghatározza a heti óraszám és a 

tanulandó anyag mennyisége, valamint az egyes órák között eltelt idQ;  
- 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 elsQsorban az elmélet alkalmazását, 

gyakorlását szolgálják, tehát inkább a szóbeli házi feladatok nagyobb mennyisége a 
jellemzQ,  

- csak az órán megtanított anyag adható fel házi feladatként;  
- figyelembe kell venni – elsQsorban az írásbeli házi feladatoknál – az osztályok 

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

- az írásbeli házi feladatok különbözQ módszerekkel például frontálisan vagy a 
füzetek beszedésével mindig ellenQrizendQk,  

- a hét végére lehetQség 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.  
 

A házi feladat ellenQrzése: 
- A szóbeli házi feladatok ellenQrzése legtöbbször szóbeli feleletek formájában történik. 
- Az otthoni írásbeli munkákat minden esetben ellenQrizzük. 
- Az elmaradt házi feladatok pótlását lehetQvé tesszük, ha a tanuló az óráról hiányzott, 
vagy beteg volt. Értékelésénél különbséget teszünk, ha a tanuló hanyagsága miatt nem készített 
házi feladatot.   
Házi feladatok formái: 
- munkafüzetekbQl, feladatgy_jteménybQl adott feladatok, 
- tankönyvi kérdésekre adandó válaszok, 
- vázlatkészítés, 
- leíró vagy elemzQ munkák, 
- házi dolgozat, 
- gy_jtQ-vagy kutatómunka, számítógépes feladat, 
- önálló alkotómunka. 
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Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai  

• A tanulókat (versenyre készülQk, a tantárgy iránt aktívan érdeklQdQk) egyéni 
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 
feladatot javasolhatunk.  

• Az otthoni tanulási idQ (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 
maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.  
  

2.13. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei  
 
A csoportbontásnak egyaránt szolgálnia kell a tehetséggondozás és a felzárkóztatás céljait. 
A csoportbontás elvei: tanulói készség, képesség, érdeklQdés, szülQk igényei. A bontásokat az 
éves munkatervben megfogalmazott pedagógiai célok, szempontok szerint alkalmazzuk. 
Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idQ jusson a kommunikációs készségek 
fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. Az emelt szint_ csoportok feladata a 
tehetséggondozás. 
Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet (4-8. évfolyam), az informatikát (nagy 
létszámú osztályokban). A magyar irodalom és nyelvtan, a matematika tantárgyakat 7-8. 
évfolyamon, segítve ezzel a felvételit, a továbbtanulást.   
  
2.14. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek  
 
A Magyar Diáksport Szövetség bevonásával kialakításra került új mérési rendszer a NETFIT 
(Nemzeti Egységes Fittségi Teszt). A 2014-2015-ös tanévtQl az új mérési módszer segítségével 
mérjük az 5-8. osztályos tanulók fizikai állapotát. 
A program küldetése, hogy népszer_sítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás 
jelentQségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit a tanulók és családtagjaik körében. 
A NETFIT program célja, hogy minden tanulónak személyre szabottan segíteni tudjunk abban, 
hogy képessé váljanak az egészségtudatos, jövQorientált életvezetés kialakítására. 
A NETFIT fittségi profiljai és tesztjei: 
I. Testösszetétel és tápláltsági profil 
- testtömeg mérése s Testtömegindex BMI 
- testmagasság mérése s Testtömegindex BMI 
- testzsírszázalék mérése --> testzsírszázalék 
 
II. Aerob fittségi profil (állóképességi) 
- állóképességi ingafutás teszt s aerob kapacitás 
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III. Vázizomzat fittségi profil 
- ütemezett hasizomteszt s hasizomzat ereje és állóképessége 
- törzsemelés teszt s törzsfeszítQ izmok ereje 
- ütemezett fekvQtámasz teszt s felsQtest izomereje 
- kézi szorítóerQ mérése s kéz maximális szorító ereje 
- helybQl távolugrás teszt s térdhajlító izmok nyújthatósága és csípQizületi mozgásterjedelem 
 
IV: Hajlékonysági profil 
Hajlékonysági teszt- térdhajlító izmok nyújthatósága és csípQízületi mozgásterjedelem 
 
A méréseket az intézmény testnevelés tantárgyat tanító pedagógusai végzik. 
A fizikai fittségi felmérésekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az eredmények 
rögzítését a testnevelést tanító pedagógusnak a mérési idQszakon belül kell rögzítenie a NETFIT 
informatikai rendszer pedagógus felhasználói felületén. 
A mérések szorosan kapcsolódnak a mindennapos testnevelés rendszeréhez, s azok eredményei 
részletes információkkal szolgálnak a tanulók aktuális fizikai állapotáról, mind a tanuló, a szülQk 
és a testnevelQ részére. 
Azon tanulók számára, akik nem tudják teljesíteni a szintet egyéni fejlesztési terv készül. 
A mérési eredmények függvényében a testnevelQ szakos pedagógus javaslatot tehet az intézmény 
egészségnevelési programjának módosítására. 
 
Könnyített és gyógytestnevelés  
A tanulók egészségi állapotának és fejlettségének mérését az iskolaorvos látja el. Az Q 
javaslatára történik a tanulók besorolása az alábbi csoportokba:  
Könnyített testnevelésben a testnevelés órák keretében részesülnek a rászoruló tanulók a 
következQképpen: mentesülnek bizonyos gyakorlatok elvégzése alól, vagy speciális, könnyített 
gyakorlatokat végeznek, egyes gyakorlatokból kevesebbet végeznek.  
Gyógytestnevelési feladatokat ellátását iskolánkban a szakszolgálatnak kell biztosítania.  
  
2.15. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élQ nemzetiség 

kultúrájának megismerése 
Településünkön német, roma, lengyel nemzetiséghez tartozók is élnek. Településünkön nagy 
számban a német nemzetiséghez tartozó sváb lakosság él.  
Cél:  

 A tanulók tanulják meg kezelni azt a sokszín_séget és különbözQséget, mellyel a 
közösségekben találkoznak, 

 olyan készségek kifejlesztése, melyek a különféle kultúrákkal és kulturális csoportokkal 
való együttm_ködést megalapozzák. 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élQ nemzetiségek kultúrájának 
megismerése több síkon történik. 
A nemzetiségekrQl szóló oktatás színterei: 

• Tanítási órákon: történelem, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, honismeret és 
osztályfQnöki órán.  
• Tanórán kívüli tevékenységeken: részvétel a nemzetiségek által szervezett nemzetiségi 
napokon hagyományQrzQ rendezvényeken (például iskolai fellépésekkel), szabadidQs 
programokon. (Káposztafeszt, tojásfutás, rétesevés, honismereti vetélkedQ, stb.) 
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2.16. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei  
2.16.1 Az iskola egészségnevelési elvei  
Az egészséges életmódra nevelés keretében kívánjuk fejleszteni – elsQsorban osztályfQnöki 
órákon - az alábbi képességeket és készségeket:  

- Önmagunk, egészségi állapotunk ismerete, önismeret, önbecsülés megerQsítése,  
- a testi higiénia,  
- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága,  
- az egészséges táplálkozás ismérvei,  
- a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat, elsQsegélynyújtás,  
- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegQrzésben,   
- a tanulás és a tanulás technikái, az idQvel 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 jelentQsége,  
- 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 elQsegítése,  
• együttm_ködés kialakítása a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 

szakemberek, a szülQk és a diákok között,   
• az egészséges étkezés, a testedzés és a szabadidQ hasznos eltöltésének a kiemelt 

kezelése,  
• a pedagógusok és a tanulók jól-létének és méltóságának figyelembe vétele, erQsítése,  
• diákjaink, az iskola személyzetének, a családoknak egészségük megQrzésének segítése,  
• tanulók személyiségfejlQdése,  
• lehetQség megteremtése az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak 

kialakítására és begyakorlására.  
  
Feladatok:  

- A tanulók egészségi állapotának mérése (szükségletfelmérés), NETFIT mérés 
- 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.   
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A hagyományok ápolása:  
- Balesetvédelmi és t_zrendészeti oktatás az elsQ tanítási napon,  
- a tanórákon a feldolgozandó anyagrészhez kapcsolódó balesetvédelmi oktatás,  
- iskolanap szervezése az egész iskolai közösség számára,  
- prevenciós programok folytatása (drog, alkohol, dohányzás, AIDS),  
- osztályfQnöki órák egészségvédelmi témákban,   
- terv szerinti sz_rések a gyermekorvos és védQnQ által: hallás, látás, gerinctartás, lúdtalp; 

fogorvos: fogászati sz_rés 
- sportversenyek szervezése, részvétel a városi versenyeken,  
- iskolai táborok és úszásoktatás megszervezése.4  

  
2.16.2. Az iskola környezeti nevelési elvei  
A környezeti nevelés csak az iskolai oktatással egységben, attól el nem különítve értelmezhetQ, 
mivel a tanulók teljes személyiségére hat. A motiváció kialakítása, megQrzése és fejlesztése 
minden életkori szakaszt átívelQ célunk, mely egyben biztosítja is a folyamatosságot a 
környezeti nevelés során.   
  
ElsQ 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 történQ játékokra, a pihenésre,  
• az esztétikus, rendezett környezet iránti igény kialakítása.  

  
Harmadik és negyedik évfolyam:  

• fejleszteni a tanuló környezete iránti megértési vágyát,  
• tudatosítani a környezetbQl megismerhetQ 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 embertisztelQ szokásrendszert.  

  
Ötödik és hatodik évfolyam:  

• képi megismerési formákkal továbbfejleszteni a természettel kialakult kötQdést,  
• stabilizálni a kialakult helyes viselkedési szokásokat,  
• lehetQséget biztosítani gyakorlati tapasztalatok szerzésére a végzett tevékenységek 

során,  
• megalapozni a környezettudatos érdeklQdés kulcskompetenciáit,  
• tovább erQsíteni a környezeti tapasztalatszerzés készségét és képességét,  
• kialakítani az empátia képességét a természeti jelenségekkel kapcsolatosan.  

 Hetedik és nyolcadik évfolyam:  

                                                           
4 Amennyiben a felmerülQ költségeket a szülQ vállalja.  
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• elvont megismerési formákat is felhasználva továbbfejleszteni a természettel kialakult 
érzelmi kötQdést,  

• a természetes és épített környezet iránti felelQs magatartás kialakításával elQkészíteni a 
társadalomba való beilleszkedést,  

• fejleszteni a tanuló önismeretét és együttm_ködési képességét a környezeti problémák 
iránt érzett felelQssége kapcsán,  

• kialakítani a gyermekben az emberiség közös problémái megértésének képességét,  
• a környezetkímélQ életmód fontosságának megértetése a tanulókkal,  
• a természetközeliség igényének, a pozitív jövQképnek 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 jövQkép és környezeti etika 
kialakulásához nélkülözhetetlen élmény-helyzetek biztosítását.  

• LehetQvé tenni a problémák, jelenségek sokoldalú megközelítésének kialakítását.  
• Felkészíteni a gyerekeket, hogy ha lehetQségük van választani, dönteni akkor a 

környezetkímélQ termékeket, technológiákat részesítsék elQnyben. Kialakítani a 
gyerekekben a károsodásokat megelQzQ gondolkodás, megismertetni a gyerekekkel a 
takarékos és mértékletes életvitel lehetQségeit.  

• A környezeti nevelés beépítése a természettudományokon kívüli tantárgyakba 
(technika-életvitel, történelem, társadalomismeret-etika, m_vészeti tárgyak).   

• A természeti és humán környezet megtapasztalását biztosító programok: jeles napok 
megünneplése, terepi foglalkozások a természetismeret tantárgy keretében.  

• Ökológiai szemlélet tükrözQdése a természetes életközösségek sokféleségének 
megfigyelésével, az élQhelyek megóvásával, megfelelQ irányítással történQ 
természetvédelmi tevékenységgel.  

• Bekapcsolódás különbözQ természetvédelmi szervezetek munkájába.  
  
  

Az ökoiskola kritériumai iskolánkra vonatkozóan:  
• A pedagógiai program kiemelten képviseli a fenntarthatóságra nevelés célkit_zéseit.  
• 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 m_ködtetése.  
• Az ökoiskolai munkacsoportba minden munkaközösség és az iskola technikai dolgozói 

is delegálnak tagot.  
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• A fenntarthatóságra nevelés témakörében tartott tantestületi szakmai m_helymunka, 
elQadás, beszámoló.  

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

• Komplex tanulás-szervezési formák (pl. témanap, projektmódszer) használata.  
• Szabadtéri és/vagy külsQ helyszínen zajló tevékenységek.  
• Fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó projektnapok, hetek szervezése.  
• Erdei iskoláztatás programjaiba tanévenként a lehetQségektQl függQen 2 osztály 

bevonása.5  
• Fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó oktatási programokhoz való kapcsolódás.  
• Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhetQ, a természetközeli helyek látogatása.  
• A csapok és WC-tartályok rendszeres ellenQrzése, a csepegések azonnali megszüntetése.  
• A vagy A+ energiahatékonyságú eszközök elQnyben 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 m_ködtetése.  
• 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 lehetQséget ad az osztályközösségeknek a saját terek kialakítására.  
• Az iskola lehetQséget ad a diákoknak az iskolai környezet alakításában való részvételre 

a tervezés és a megvalósítás során.  
• Az iskola helyet biztosít kulturált kötetlen szabadidQ eltöltésre is.  
• Az iskolába gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel érkezQ iskolai dolgozók aránya 

meghaladja a 25 %-ot. F 

• Az iskolába gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel érkezQ tanulók aránya meghaladja 
a 40 %-ot.  

• Az iskola éves ökoiskolai munkatervének készítése során egyeztetés történik a 
diákönkormányzattal és a szülQk képviselQjével.  

• Az iskolában van a fenntarthatóság pedagógiájának szentelt faliújság.  
• SzülQk számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával 

kapcsolatos akciók, események.  
• Civil szervezettel való együttm_ködés a fenntarthatóság pedagógiája területén.   
• SzülQk bevonásával szervezett programok a fenntarthatóság pedagógiájával 

kapcsolatban.  

• Óvodával való együttm_ködés a fenntarthatóság pedagógiája terén.  
• Az iskola pedagógiai munkájában helyet kap a helyi természeti, épített és más értékekkel 

(hagyományokkal) való foglalkozás.  

                                                           
5 Amennyiben a felmerülQ költségeket a szülQ vállalja.  
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• Nyaranta olyan tábort szervezünk, ahol természetes anyagok használatával, 
hagyományos technikákat is tanulnak a diákok.6  

• 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: osztályfQnöki, biológia, természetismeret, technika, testnevelés órák Nem 
hagyományos tanórai keretben: erdei iskola, intézmény- és múzeumlátogatás.  
Tanórán kívüli foglalkozások: tanulmányi versenyek, mindennapos testnevelés lehetQségei, 
napközis foglalkozások, vetélkedQk, szakkörök, iskolai egészségügyi szolgálat ismeretterjesztQ 
programjai, valamint kirándulások, táborok.7  
  
Az egészségvédelem és a környezetvédelem jeles napjai. A nap jellegének megfelelQ 
vetélkedQt, akciót, témahetet vagy kirándulást szervezünk.8  
  
  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 vetélkedQ  
 Október 15.  Nemzeti Gyaloglónap  
 Október 31.   Takarékossági Világnap  
 
További tevékenységek: iskolai zöld médiumok megszervezése (könyvtár, iskolaújság), 
zöldesítés az iskolaudvaron, szelektív hulladékgy_jtés, stb..   
Módszerek  
Játékok: szituációs, memóriafejlesztQ, kombinációs, érzékelést fejlesztQ, ráhangolást segítQ, 
bizalomerQsítQ, kapcsolatteremtést segítQ, drámapedagógia.  
Riport módszer: kérdQíves felmérés.  
Projekt módszer: analízis – akció projektek.  
Terepgyakorlati módszerek: terepgyakorlatok, térképkészítés, egyszer_ megfigyelések, 
célzott megfigyelések, mérések.  
Aktív, kreatív munka: természetvédelmi és fenntartási munkák, rekonstrukciós munkák, 
madárvédelmi feladatok, szelektív hulladékgy_jtés, rend- és tisztasági verseny. 
Közösségépítés: csoportszervezés a környezet-egészségügyi nevelés érdekében.  
M_vészi kifejezés: vizuális m_vészet a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások, 
zenem_vészet, fotóm_vészet, táncm_vészet, népm_vészet, esztétikai érzékenység és élmény 
fejlesztése, a tanulók önkifejezése a m_vészetek nyelvén.  

  

                                                           
6 Amennyiben a felmerülQ költségeket a szülQ vállalja.  
7 Amennyiben a felmerülQ költségeket a szülQ vállalja.  
8 Amennyiben a felmerülQ költségeket a szülQ vállalja.  



Halmi Telepi Általános Iskola 

 Pedagógiai Program 

 

53 

 

Értékelés  
A szakmai tartalmakat az egyes tantárgyak helyi tantervébe építjük be, s ennek keretében 
kerülnek mérésre, értékelésre is.  
A fejlQdés folyamatos követése és az iskolai célokkal történQ összevetése alapvetQ nevelQi 
kötelesség. Tanulóink neveltségi szintje és beállítódásának értékelése magatartásuk és 
szorgalmuk minQsítéseként jelenjék meg.  
2.17. 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 megQrzéséhez és 

növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti.  
Jutalmazás formái:  
OsztályfQnöki, szaktanári, napközis nevelQi, igazgatói, nevelQtestületi szóbeli vagy írásbeli 
dicséret.  
Az írásbeli dicséret mellé jutalom is adható.  
A jutalmazás formái: tárgyjutalom, elsQsorban könyv, illetve jutalomkirándulás, egyéb 
kulturális, sport stb. tevékenységhez kapcsolódó anyagi kedvezmény, (pl.: belépQjegy juttatás 
stb.), alapítványi jutalom.  
 
A nevelQtestületi dicséret odaítélésének kritériumai 
 
• kit_nQ tanulmányi eredmény  
• példamutató magatartás 
• kiemelkedQ versenyeredmények 
• az iskola közösségéért végzett munka 
A nevelQtestületi dicséretrQl tanév végén az osztályozó értekezleten a tantestület szavazással 
dönt. 
 
Tanév végén: (iskola alapítványának támogatásával) 
 
Nyolc évig kit_nQ tanuló: Halmi serleg 
Felirat tartalma: Halmi serleg; kezdQ és záró tanév; tanuló neve.  
 
A sport területén a legtöbb eredményt elérQ tanulónak: Az év sportolója serleg 
Felirat tartalma: A tanév legjobb sportolója; tanév; tanuló neve; iskola neve 
 
Akikre büszkék vagyunk jelvény adható a gyermeknapi rendezvényen azoknak a tanulóknak, 
akik:  

- városi kulturális, tanulmányi vagy sportversenyen 1-3. helyezést,  
- vagy országos, megyei, térségi versenyen 1-10. helyezést értek el. 

Akikre büszkék vagyunk jelvény felirata: Büszkék vagyunk rád!; iskola logója. 
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Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a tanulói házirend 
elQírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni.  
FegyelmezQ intézkedések:  

• szóbeli: osztályfQnöki, szaktanári, napközis nevelQi, igazgatói figyelmeztetés;  
• írásban: osztályfQnöki, napközis nevelQi, szaktanári, igazgatói, nevelQtestületi 

figyelmeztetés, intés, megrovás.   
Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytQl 
indokolt esetben a vétség súlyától függQen el lehet térni  
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s 
a tanulót azonnal legalább az „osztályfQnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos 
kötelességszegésnek minQsülnek az alábbi esetek: az agresszió, a másik tanuló megverése, 
bántalmazása; az egészségre ártalmas szerek iskolába hozatala, fogyasztása; a szándékos 
károkozás; az iskola tanulói, nevelQi és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; ezen 
túl mindazon cselekmények, melyek a büntetQ törvénykönyv alapján b_ncselekménynek 
minQsülnek.  
  
Fegyelmi eljárás:  
Ha a tanuló kötelességeit súlyosan megszegi, vele szemben fegyelmi eljárás indítható, írásbeli 
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthetQ. A fegyelmi eljárás szabályait az iskola 
Szervezeti és M_ködési Szabályzata tartalmazza.  
A fegyelmi büntetés lehet:  

• megrovás,  
• szigorú megrovás,  
• meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetQleg 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.  
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3. Komplex Alapprogram 
 

A Komplex Alapprogram felmenQ rendszerben kerül bevezetésre a 2021/2022-es tanévben.  
 

3.1 Alapelvek, célok, feladatok 
 

3.1.1 Célok: 
 A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia 

prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása; 
 A lemorzsolódás megelQzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.  
 Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlQség szempontjait figyelembe véve 

hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek 
kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlQdésüket és az egészséges életmód 
kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvetQ készségeket, az 
önm_velés képességét. 

 Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, 
kezdeményezQkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, 
döntéshozatal és az érzelmek kezelése).  

 Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme 
a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés 
Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az 
önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra. 

 
3.1.2 Alapelvek: 
 

A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentQség_, hogy az a koherenciát 
biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok 
egységes rendszerét.  
A program legfontosabb alapelvei:  
1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság 
 

3.1.3 Komplex Alapprogram 
 egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált 

fejlesztést támogató módszereket; 
 alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási 

motivációt növelQ Komplex Instrukciós Programot; 
 különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvetQ képességeinek, készségeinek kialakítására 

az alprogramok segítségével. 
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A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza az élményalapú 
tanulást. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív 
élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán 
alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. 
 

3.2 Feladatok, eljárások, eszközök, módszerek 
 

3.2.1 Fejlesztési feladatok: 
Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztQ 
elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)! 
 A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak 
 A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag 

mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják 

 Differenciált nehézség_ feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatással 
lehetQséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. 

 A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztQ 
stratégiájának kialakításában és megvalósításában 

 Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási órák 
légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a pedagógus 
csak facilitáló szorongásszintet tart fenn. 

 Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erQsítsük, a 
belsQ kontrollos beállítódását fokozzuk a felelQsségvállalást, az önállóságot!  

 Tudatosan neveljünk „én” erQs, jó komfortérzés_ fiatalokat. 
 Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elQsegítése. 
 Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (attit_d) 

kiépítése 
3.2.2 Kiemelt fejlesztési feladataink: 
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 énkép, önismeret, 
 hon-és népismeret, 
 európai azonosságtudat 
 egyetemes kultúra, 
 aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés 
 gazdasági nevelés, 
 környezettudatosság, fenntarthatóság 
 m_vészeti nevelés, 
 m_vészeti eszközökkel történQ nevelés 
 a tanulás tanítása, 
 testi és lelki egészség, 
 felkészülés a felnQtt szerepekre, család szerepe 
 testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak 

 
3.2.3 További feladatok: 
A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési 
eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. 

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

gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszer_ helyzetek teremtésével alkalmat nyújt 
konkrét élmények és tapasztalatok gy_jtésére; 

 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylQ ismeretszerzési módok arányát 
(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó 
anyaggy_jtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.). 

 Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztQ terheléssel. 
 Alkalmazzuk a DFHT módszerét. 
 Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket! 
 A különbözQ kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.  
 Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi 

problémák megoldásával alkalmazkodunk a különbözQ tanulói képességekhez. 
 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer 

központi eleme; a konstruktív életvezetésre történQ felkészítés feltétele. 
 Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszer_ helyzetek kialakítása, amelyek során 

szerzett kompetenciákat a késQbbiekben alkalmazniuk kell. 
 A mérési, ellenQrzési, értékelési és minQségbiztosítási rendszerben meghatározott rend 

szerint funkciójuknak megfelelQen elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív 
méréseket. 

 Emberlépték_ következetes követelés. 
 FejlesztQ hatású visszacsatolás, mérés-értékelés. 
 Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a tanuló, 

ami kiemeli erQsségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövQben reálisan 
képes megoldani. 
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3.2.4 Komplex Alapprogramban megjelenQ eszközök: 
A program szakmai anyagai: 
 Nevelési- oktatási program - KAK 
 Tanítási stratégia - DFHT 

 Alprogrami koncepciók (5 db.) 
 Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.) 
 Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.) 
 Óraillusztrációk, példák 
 Foglalkozástervek  
 Tankockák 

 
3.2.5 További tanulást segítQ eszközök: 
 Az intelligencia és kreativitás - fejlesztQ egyéni programok. 
 A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere. 
 Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az aktivizáló 

módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat. 
 A pozitív motiváció eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem 

szélsQséges) alkalmazása. 
 Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs 

technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok 
tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére. 

 Önértékelés, önkontroll, önfejlesztQ stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális 
kapcsolatok építése. 

 A kulturált és egészséges életvitel kialakítása. 
 A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott életkorban 

célszer_ módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentQ munkaformák 
alkalmazása. 

 
3.2.6 Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek 

 
3.2.6.1.  Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek: 
 a rend és fegyelem fenntartása 
 tanuló szabadságának biztosítása 
 tanulói viselkedés szabályozása 

 pozitív tanulási légkör biztosítása 
 csoportfolyamatok elQsegítése 

 
 
3.2.6.2. Alkalmazott módszerek:  

 
3.2.6.2.1 A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, 

mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. 
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A lenti ábra azt mutatja, hogy a kötelezQ tanítási órák 20%-ban a DFHT (differenciált fejlesztés 
heterogén tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.  
 

A DFHT célja: 
 
 A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.  
 A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása. 
 Az alulmotiváltság mérséklése.  
 A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.  
 A tanulók közötti együttm_ködés elQsegítése.  

 
DFHT koncepciója, módszerei: 
 
Egyénre szabott differenciálás  
 egyedül végzett munka 

 rétegmunka 
 teljesen egyénre szabott munka 

 részben egyénre szabott munka 
Párban folyó munka 
 páros munka 

 tanulópárok munkája 
Csoportban végzett munka 
 A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka 

 KIP 
Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket.  
 
3.2.6.2.2 Alapmódszerek: 
 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, elQadás, szemléltetés 

 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer 
 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. 

 
3.2.6.2.3 Motiváló módszerek: 
 páros munka 
 csoportmunka 

 játék 
 szerepjáték (drámapedagógia) 
 vita 
 kutató-felfedezQ módszer  
 kooperatív módszerek 
 projekt módszer 
 szituációs játékok 
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3.3 A komplex Alapprogram sajátosságai 
 

3.3.1 A Komplex Alapprogram alprogramjai: 
 

Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként javasoltan, minimum egy 
órában. Az alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható (pl. m_vészeti iskolák, 
sportiskolák stb.) 
 

3.3.1.1.A testmozgásalapú alprogram (TA) 
Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bQvíteni, sajátélmény-
szerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és szemléletét: 
 testnevelés óra 
 mozgásos tanulás osztálytermi környezetben 

 szabadidQs mozgástevékenységek 
A TA a testmozgás iskolai környezetben elQforduló minden formájára támaszkodva, 
tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben. 
Az aktív, kreatív, felelQsségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával 
teszi az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni 
felelQsség életgyakorlatává.  
Cél még az egészségtudatos, jövQorientált életmód kialakítása. 
Az alprogram tartalma: 
FejlQdés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 
tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a differenciálásra 
építve. 
Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történQ integrálása 
osztálytermi környezetben.  
Önkéntességre és befogadásra épülQ informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú 
támogatása iskolai környezetben 
 

3.3.1.2.Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA) 
Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely 
hozzájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és 
felelQs alakításához. 
Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek 
függvényében eltérQ tanulási-tanítási egységeket tartalmaz. 
 Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklQdéséhez, tempójához 
igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.  
Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a 
gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.  
Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló 
felelQsségvállalást. 
Célunk még az életformák sokszín_ségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, az 
egészséges énkép kialakítása.  
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A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, így 
az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek megfelelQen - 
kidolgozásra kerülnek. 
Az alprogram tartalma: 
 egészséges életmód, életvezetés 

 környezettudatosság (fenntarthatóság) 
 állampolgári felelQsség (közösségi szerepek) 
 életút-támogató pályaorientáció 
 család, párválasztás 
 érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés) 

 
3.3.1.3.A m_vészetalapú alprogram (MA) 

 Az alprogram a m_vészeti nevelést célzó tanórák, a m_vészeteket pedagógiai eszközként 
felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidQs m_vészeti tevékenységek terén 
nevelQ/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás mérséklésének irányába. 

 A m_vészettel nevelés sok és sokféle lehetQséget teremt a tanulástámogatás 
megvalósítására. 

 
Az alprogram célja m_vészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidQs 
foglalkozások biztosítása a tanulók számára. 

 
Indirekt célok: 
 Személyiség- és társas készségek fejlesztése a m_vészeti tevékenység révén 

 Tanulási motiváció, tanulás iránti attit_d alakítása 
 Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés m_vészeti keretek között 
 tanulásfejlesztés a m_vészetek révén 

 (Inter)diszciplináris ismeretátadás m_vészeteken alapuló, résztvevQ központú  
gyakorlatokon keresztül 

 Pályaorientáció: m_vészpályára irányítás, illetve pályaorientáció m_vészetek révén. 
 A m_vészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetQség van a tanuló egyéni 

sajtságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlQséget biztosító pedagógiai módszerek 
alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására. 
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Az alprogram tartalma: 
A m_vészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe 
sorolhatók, s ez arra is lehetQséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel 
alprogramjaik is.  
 
FejlQdés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 
tartalmak megvalósításának támogatása a m_vészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, a 
differenciálásra épülve. 
M_vészetekre épülQ tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történQ 
integrálása osztálytermi környezetben.  
Önkéntességre és befogadásra épülQ informális és nonformális tanulás m_vészet-alapú 
támogatása iskolai környezetben. 
 

3.3.1.4.A logikaalapú alprogram (LA) 
A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és 
stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az 
iskolai élet területein. 
 
Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, (legyen 
az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud használni 
mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.   
 
Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek 
segítségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszer_vé, motiválóvá és egyben 
fejlesztQ hatásúvá tehetQ. 
Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfQbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra 
építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.  
 
 A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhetQ. 
Az oktatásban a különbözQ logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, 
hanem a tanterv és a tananyag megfelelQ részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a 
megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 
 
A játék lehetQséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális 
képességek fejlQdése is várható. 
 
Az alprogram tartalma 
 
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetQségei a gyakorlatban – stratégiák és 
algoritmusok. 
 A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében. 
 Játék alapú megközelítések: 
 Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése  
 Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése 



Halmi Telepi Általános Iskola 

 Pedagógiai Program 

 

63 

 

 Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba 

 Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása  
 Játékstrukturált megközelítések: 
 Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.  
 Logikai játékok, logisztorik  
 Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok 

 Kreativitást és reflektivitást fejlesztQ játékok 
 

3.3.1.5.A digitális alapú alprogram (DA) 
A Digitális alapú alprogram az IKT-m_veltség elemeit kereszttantervi, transzverzális 
megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szint_ 
fejlesztését tekinti feladatának.  
Az IKT-m_veltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük 
irányadónak. 
Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elQ, olyan 
korszer_ digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet 
kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetQvé teszi, hogy a 
digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszer_vé váljon. 
Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket 
értQ és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az összetett 
problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi. 
Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális 
alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik 
színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns 
ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók 
személyiségformálásához is hozzájáruljon. 
Az alprogram tartalma 
Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik: 
 Játékalapú megközelítések 

 Technológiai m_veltség, felelQsségteljes eszközhasználat 
 IKT-m_veltség 
 Hálózati részvétel és együttm_ködés, problémamegoldás, kommunikáció és 

eszközhasználat 
 Digitális írástudás  
 IKT alapú óratervezés 
 Személyes tanulási környezet menedzselése 
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3.3.2 Komplex óra 
 
Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális képességek 
együttes fejlesztése jelenti. A kötelezQ és szabadon tervezhetQ tanórákat fedi le, amelyekben a 
tantárgy tananyagának kb. 30%-át (új ismeret) hordozzák. Az éves óraszámhoz viszonyítva 10-
30%-a dolgozza fel az új ismeretek 30%-át. A közismereti tantárgyak esetében a tantárgyi és 
keresztantervi tartalmat (tananyagot) az alprogrami tartalmakkal kapcsolja össze, a DFHT 
óraszervezési eljárásaival megvalósítva a tanórát. Ezen órák esetében a tantárgyakon átívelQ 
transzverzális készségek (a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezQkészség, a 
problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzelmek kezelése) 
fejlesztése is megjelenik. 
Tartalmi fejlesztési pontok: 

- legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne 
- kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári 

kézikönyvben megjelenített órához 
- minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlQ aránnyal (kb. 20%) jelenik meg (össz. 

komplex óraszám) 
 

 
A Komplex órák felépítése 
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3.3.3 Ráhangolódás  
 

A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az 
iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3 
alkalommal javasolja a Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül. A 
tanulási környezetet célszer_ átalakítani úgy, hogy a tanulók körben ülhessenek székeken vagy 
szQnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit.  
A foglalkozás felépítése ajánlottan a következQ:  

 Üdvözlés 

 Beszélgetés 
 Közös tevékenység/játék 
 Zárás 

A Ráhangolódás megvalósítását javasoljuk a nap elején, javasolt idQtartama 25-45 perc, helye 
a nap kezdésekor vagy osztályfQnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások elején. Témái 
megválasztásában segít a Tanítói kézikönyv. 
 
3.3.4 „Te órád” 

 
„Te órád” - a diák érdeklQdéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon az 
osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Vagy az intézmény életében már 
meglévQ, jól m_ködQ, már hagyományokkal rendelkezQ foglalkozások, szakkörök, 
tehetséggondozó programok stb. továbbvitele, megtartása, de a foglalkozások középpontjába 
helyezve a tanulók szociális-emocionális fejlesztését. Az óra kiválasztását a pedagógus segíti. 
 
3.3.5 Házi feladata 

 
Házi feladat: sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a tanulóknak. Ez nem 
azt jelenti, hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés, hanem azt, hogy a pedagógusnak 
az iskolai tanórákon kell a tanulókkal ezeket a feladatokat elvégezni. Úgy kell a 
mindennapokban terveznie és megvalósítania az óráit, hogy legyen elegendQ idQ a szükséges 
gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A pedagógusnak módosítania 
kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy ne legyen 
szükség otthoni tanulásra. 
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3.3.6 Értékelés 
 

Az értékelés az iskola nevelQtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik.  
Nincs ötös fokozatú skálán történQ értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami 
foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a 
pedagógusok.  
 
A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van   

1. a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés) 
2. a minQsítQ (szummatív értékelés) 
3. a fejlesztQ (formatív értékelés). 

Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye feltárja 
a pedagógus elQtt a tanuló elQzetes tudását, amire építheti további munkáját.  Ez határozza meg 
az oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév elején 
javasoljuk, ajánlott a tanév közben is felmérni, mennyit fejlQdött a tanuló tudása. A tanév 
közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus dönthet arról, hogy 
változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél a pedagógus arról kap 
visszajelzést, milyen szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, hogy 
mennyire sajátította el a követelményeket. 
A minQsítQ (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró 
dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minQsíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananyagot. 
A minQsítQ értékelés igen gyakori a hazai iskolákban.  
A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, 
fejlesztQ (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minQsítés, hanem a tanulás 
támogatása. A pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási 
cél kit_zésében, támpontokat ad a megteendQ lépésekrQl. Majd nyomon követi a tanuló egyéni 
haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztQ értékelés 
alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlQdését veszi figyelembe. 
Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erQsségeirQl és hiányosságairól, megbeszéli vele a 
tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendQket, és a teendQk határidejét.  A tanuló 
egyéni haladásáról és erQfeszítéseirQl visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének 
mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részérQl sikeresen megoldott problémákat, a további 
fejlesztést igénylQ területeket és a teendQket. 
Az értékelésnek fontos része legyen  

- az önértékelés 
- a társak értékelése. 

Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges. 
Figyelembe kell venni az eltérQ kiindulási nyelvi szinteket. 
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3.4 A pedagógusok helyi intézményi feladatainak áttekintése, illesztése a komplex 
alapprogramhoz  

 
A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó 
dokumentumok (óraillusztrációk) elkészítésével.  
A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése, megtartása, 
foglalkozás illusztrációk készítése. 
Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a 
kollégákkal. 
Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltetQ és mérQeszközök 
kidolgozása, közreadása. 
BelsQ továbbképzések, elQadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 
 

3.5 A szülQk és a tanulók tájékoztatása 
  
A szülQket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola életérQl, az 
iskola igazgatója, és az osztályfQnökök tájékoztatják szóban és írásbeli tájékoztató füzet 
segítségével. 
 

3.6 Az iskolában folyó munka idQkerete 
 

3.6.1 A Komplex Alapprogram a tanulók kötelezQ óraszámának a meghatározása 
tekintetében nem tér el a törvényben szabályozottaktól.  
Az iskolában folyó munka továbbra is két markánsan elkülönülQ egységre oszlik:  

A kötelezQ és szabadon tervezhetQ idQkeret:  

 a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát, korábbi gyakorlaton 
alapuló pedagógiai-módszertani kultúráját tekintve kb. 80 % -ban nem szabályozza.  

 A tanítási órák 20%-ban azonban javasolt a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási 
stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása (differenciált 
egyéni munka, rétegmunka, pármunka, kooperatív módszerek, csoportmunka, drámajáték 
és projektmunka). 
 

o A DFHT esetében a 20% fele a DFHT-KIP (10%), a másik fele (10%) az egyéb 
tanulásszervezési eljárások.  

 

 10-30%-ban pedig a Komplex órák keretében a kereszttantervi tantervek feldolgozása 
történik. 

A Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások és a „Te órád” többnyire 
a délutáni idQsávban valósulnak meg. 
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A Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiához kapcsolódó elemei 

 
3.6.2 IdQkeretek: 
Az egyes évfolyamok kötelezQ óraszámai alapján számított, a DFHT- módszertant alkalmazó 
órák arányait alsó tagozaton és felsQ tagozaton az alábbi táblázatok mutatják be.  
 

3.6.3 Tantárgyfelosztás és a KAP által kínált módszertani elemek összehangolása  
A tanuló heti kötelezQ tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát az Nkt. és a 
NAT 2020 határozza meg.  
A tantárgyfelosztás a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelQ, de az intézmény 
sajátos helyzetét figyelembe vevQ alapdokumentum. Alapjául az intézményre érvényes törvény 
által elQírt, a közismereti tantárgyakra vonatkozó heti óraszám szolgál.  
Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelQtti és délutáni tanítási idQszakban olyan módon 
kell megszervezni, hogy a foglalkozások ajánlottan tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét 
óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszer_en tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell 
a tanulók felügyeletérQl. Tehát e törvény rendelkezéseinek megfelelQen egész napos iskolaként 
is m_ködhet. 
 
 

NAT ヲヰヲヰ HW┗W┣WデYゲYﾐWﾆ ┑デWﾏW┣YゲW 

  
ヱくY┗aolyam ヲくY┗aﾗﾉ┞;ﾏ ンくY┗aﾗﾉ┞;ﾏ ヴくY┗aﾗﾉ┞;ﾏ ヵくY┗aﾗﾉ┞;ﾏ ヶくY┗aﾗﾉ┞;ﾏ ΑくY┗aﾗﾉ┞;ﾏ ΒくY┗aﾗﾉ┞;ﾏ 

2020/2021 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2013 

2021/2022 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 

2022/2023 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 

2023/2024 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 
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A Komplex Alapprogram minta-hetirendje, 1-2. évfolyam  

 

  HétfQ Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7.45−8.00 Ráhangolódás*         

8.00−8.45 Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

8.45 – 9.00  デｹ┣ﾙヴ;ｷ ゲ┣┑ﾐWデ 
9.00 – 9.45  Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

9.55 −10.40 Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

10.50 − 
11.35 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

11.45 − 
12.30 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

12.30 − 
13.00 

Ebéd  
"Te 

órád"  

Ebéd Ebéd 

Alprogrami 
foglalkozás 

Ebéd Ebéd 

13.00 − 
13.30 

Játék a 
szabadban Játék a 

szabadban 
Játék a szabadban Játék a 

szabadban 
Játék a szabadan 

Te órád Te órád 

13.30 − 
14.00 

AP-foglalkozás AP-foglalkozás Heti értékelés Irányított 
beszélgetés 

AP - foglalkozás 

14.00 
−15.00 

„Te órád” „Te órád” „Te órád” „Te órád” 
Logikai alapú 

alprogram 
15.00 − 
15.15 

Uzsonna Uzsonna Uzsonna Uzsonna Uzsonna 

15.15 – 
16.00 

TA_Sportfoglal- 
kozás, közös 
játék tanulás 

ÉA_Munkafog-
lalkozás 

Szabadfoglalkozás- 
itt is lehet bármilyen 
alapprogram vagy 

Te órád 

MA_Kultúrfog-
lalkozás, mesehallgatás 

Irányított 
beszélgetés 

 

ゅR=ｴ;ﾐｪﾗﾉﾙS=ゲ ﾙヴ;ゲ┣=ﾏH; ﾐWﾏ デWｴWデﾟく 
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A Komplex Alapprogram minta-hetirendje, 3. évfolyam 

 

  HétfQ Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7.45−8.00 Ráhangolódás*         

8.00−8.45 Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

8.45 – 9.00  デｹ┣ﾙヴ;ｷ ゲ┣┑ﾐWデ 
9.00 – 9.45  Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

9.55 
−10.40 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

10.50 − 
11.35 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

11.45 − 
12.30 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

12.30 − 
13.00 

Ebéd  
"Te 

órád"  

Ebéd Ebéd 

Alprogrami 
foglalkozás 

Ebéd Ebéd 

13.00 − 
13.30 

Játék a 
szabadban Játék a 

szabadban 
Játék a szabadban Játék a 

szabadban 
Játék a szabadan 

Te órád Te órád 

13.30 − 
14.00 

AP-foglakozás AP-foglalkozás Heti értékelés Irányított 
beszélgetés 

AP - foglalkozás 

14.00 
−15.00 

„Te órád” „Te órád” „Te órád” „Te órád” 
Logikai alapú 

alprogram 
15.00 − 
15.15 

Uzsonna Uzsonna Uzsonna Uzsonna Uzsonna 

15.15 – 
16.00 

TA_Sportfoglal- 
kozás, közös 
játék tanulás 

ÉA_Munkafog-
lalkozás 

Szabadfoglalkozás- 
itt is lehet 
bármilyen 

alapprogram vagy 
Te órád 

MA_Kultúrfog-
lalkozás, mesehallgatás 

Irányított 
beszélgetés 
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A Komplex Alapprogram minta-hetirendje, 4. évfolyam  
 

 

  HétfQ Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7.45−8.00 Ráhangolódás*         

8.00−8.45 Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

8.45 – 
9.00  デｹ┣ﾙヴ;ｷ ゲ┣┑ﾐWデ 
9.00 – 
9.45  

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

9.55 
−10.40 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

10.50 − 
11.35 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

11.45 − 
12.30 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

12.30 − 
13.00 

Ebéd  
"Te 

órád"  

Ebéd Ebéd 
Alprogrami 
foglalkozás 

Ebéd Ebéd 

13.00 − 
13.30 

Játék a 
szabadban Játék a 

szabadban 
Játék a szabadban Játék a 

szabadban 
Játék a szabadan 

Te órád Te órád 

13.30 − 
14.00 

AP-foglakozás AP-foglalkozás Heti értékelés Irányított 
beszélgetés 

AP - foglalkozás 

14.00 
−15.00 

„Te órád” „Te órád” „Te órád” „Te órád” 
Logikai alapú 

alprogram 
15.00 − 
15.15 

Uzsonna Uzsonna Uzsonna Uzsonna Uzsonna 

15.15 – 
16.00 

TA_Sportfoglal- 
kozás, közös 
játék tanulás 

ÉA_Munkafog-
lalkozás 

Szabadfoglalkozás- 
itt is lehet 
bármilyen 

alapprogram vagy 
Te órád 

MA_Kultúrfog-
lalkozás, mesehallgatás 

Irányított 
beszélgetés 
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A Komplex Alapprogram minta órarendje, 5-6. évfolyam 

 

 

  HétfQ Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7.45−8.00 Ráhangolódás*         

8.00−8.45 Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

8.45 – 
9.00  デｹ┣ﾙヴ;ｷ ゲ┣┑ﾐWデ 
9.00 – 
9.45  

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

9.55 
−10.40 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

10.50 − 
11.35 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

11.45 − 
12.30 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

12.30 - 
12.40 

szünet szünet 
Ebéd  

szünet 
Ebéd 

12.40 - 
13.00 

Tanóra Tanóra Tanóra 
13.00 - 
13.25 

Játék a szabadban Játék a szabadan 

13.30 − 
14.00 

Ebéd  Ebéd Te órád   Ebéd Heti értékelés 

14.00 
−15.00 

„Te órád” „Te órád” „Te órád” „Te órád” 
Logikai alapú 

alprogram 

15.00 − 
15.15 

Uzsonna Uzsonna Uzsonna Uzsonna Uzsonna 

15.15 – 
16.00 

TA_Sportfoglal- 
kozás, közös 
játék tanulás 

ÉA_Munkafog-
lalkozás 

Szabadfoglalkozás- 
itt is lehet bármilyen 

alapprogram vagy 
Te órád 

MA_Kultúrfog-
lalkozás, 

mesehallgatás 

Irányított 
beszélgetés 
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A Komplex Alapprogram minta órarendje, 7. évfolyam 

 

  HétfQ Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7.45−8.00 Ráhangolódás*         

8.00−8.45 Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

8.45 – 9.00  デｹ┣ﾙヴ;ｷ ゲ┣┑ﾐWデ 
9.00 – 9.45  Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

9.55 
−10.40 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

10.50 − 
11.35 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

11.45 − 
12.30 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

12.30 - 
12.40 

szünet szünet szünet szünet szünet 

12.40 - 
13.00 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 
13.00 - 
13.25 
13.30 − 
14.00 

Ebéd  Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd 

14.00 
−15.00 

„Te órád” „Te órád” „Te órád” „Te órád” 
Logikai alapú 

alprogram 
15.00 − 
15.15 

Uzsonna Uzsonna Uzsonna Uzsonna Uzsonna 

15.15 – 
16.00 

TA_Sportfoglal- 
kozás, közös 
játék tanulás 

ÉA_Munkafog-
lalkozás 

Szabadfoglalkozás- 
itt is lehet 
bármilyen 

alapprogram vagy 
Te órád 

MA_Kultúrfog-
lalkozás, 

mesehallgatás 

Irányított 
beszélgetés 
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A Komplex Alapprogram minta órarendje, 8. évfolyam 

 

  HétfQ Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7.45−8.00 Ráhangolódás*         

8.00−8.45 Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

8.45 – 
9.00  デｹ┣ﾙヴ;ｷ ゲ┣┑ﾐWデ 
9.00 – 
9.45  

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

9.55 
−10.40 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

10.50 − 
11.35 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

11.45 − 
12.30 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 

12.30 - 
12.40 

szünet szünet szünet szünet szünet 

12.40 - 
13.00 Tanóra 

Tanóra Tanóra Tanóra Tanóra 
13.00 - 
13.25 Ebéd 

13.35 − 
14.00 Tanóra 

Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd 

14.00 - 
15.00 

„Te órád” „Te órád” „Te órád” 
Logikai alapú 

alprogram 
15.00 − 
15.15 

Uzsonna Uzsonna Uzsonna Uzsonna Uzsonna 

15.15 – 
16.00 

TA_Sportfoglal- 
kozás, közös 
játék tanulás 

ÉA_Munkafog-
lalkozás 

Szabadfoglalkozás- 
itt is lehet 
bármilyen 

alapprogram vagy 
Te órád 

MA_Kultúrfog-
lalkozás, 

mesehallgatás 

Irányított 
beszélgetés 

 

 

Megjegyzés: Amennyiben több osztályból tevQdik össze egy alprogrami foglalkozás, akik nem 
vesznek részt ezen a foglalkozáson, azoknak napközis foglalkozás vagy “Te órád” biztosítható. 

 

3.6.4 Jelölések az osztálynaplókban 
 
A KRÉTA rendszerben az alábbi lehetQségek szolgálnak a program megvalósításának jelölésére: 
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4. Záradék 
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Fenntartói nyilatkozat 

 

Jelen Pedagógiai Program módosításával kapcsolatban a nemzeti köznevelésrQl szóló 2011. évi CXC. 
törvény 26. § (1) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítQ 
rendelkezések: - 

vonatkozásában a Monori Tankerületi Központ, mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört 
gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult vezetQje a Pedagógiai Program 
fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

Kelt: ................, ......... év .................. hónap ...... nap 

_________________________ 

         aWﾐﾐデ;ヴデﾙ ﾆYヮ┗ｷゲWﾉﾟﾃ 
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4. Mellékletek: 
1. sz. melléklet: A tanulók szöveges értékelése alsó tagozaton évfolyamonként  
  

1. osztály Magatartás  
Szorgalom  
Magyar nyelv és irodalom  
  Beszéd és szóbeli kifejezQkészség  
   A beszéd tisztasága  
    A szókincse  
  Írás  
    Íráshasználat  
    Íráskép  
    Írástempó  
    Másolás  
    Tollbamondás  
    Írás emlékezetbQl  
  Olvasás  
    Hangos olvasás (technika)  
    Néma olvasás (szövegértés)  
Matematika  
  Számfogalom  
  Számolási készség  
  Összefüggések felismerése  
  Geometria  
Környezetismeret  
  ÉrdeklQdés  
  MegismerQ tevékenységekben való eredményesség  
  Alkalmazás, tájékozottság  
Ének-zene  
  ÉrdeklQdés, aktivitás  
  Ritmikai készség  
  Dallami készség, éneklés  
Vizuális nevelés, rajz   
  ÉrdeklQdés  
  Ábrázolás  
  Kifejezés  
Technika  
  ÉrdeklQdés  
  Tájékozottság  
  Eszközhasználat  
  A munkavégzés minQsége  
Testnevelés  
  Mozgáshoz való viszonya,   

Mozgáskoordináció   
  ErQnlét és állóképesség  
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  Verseny szabályainak betartása, sportszer_ség Általános 
értékelés:  
  Kit_nQen megfelelt  

Jól megfelelt  
MegfelelQen teljesített  
Felzárkóztatásra szorul  

 Etika/Hit- és erkölcstan 
 Kit_nQen megfelelt  

Jól megfelelt  
MegfelelQen teljesített  
Felzárkóztatásra szorul 

2. osztály félévkor  
Magatartás  
Szorgalom  
Magyar nyelv és irodalom  
  Beszéd  
    Beszédértés  
    Szókincs  
    Kiejtés  
    Szóbeli kifejezQképesség  
  Olvasás  
    ÉrdeklQdés  
    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  
  M_veletvégzés, számolási készség  
  Geometriai összefüggések felismerése  
Környezetismeret  
  ÉrdeklQdés  
  MegismerQ tevékenységekben való eredményesség  
  Alkalmazás, tájékozottság  
Ének-zene  
  ÉrdeklQdés, aktivitás  
  Ritmikai készség  
  Dallami készség, éneklés  
Rajz és vizuális kultúra  
  ÉrdeklQdés  
  Ábrázolás  
  Kifejezés  
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Technikai és gyakorlati tevékenységek  
  ÉrdeklQdés  
  Tájékozottság  
  Eszközhasználat  
  A munkavégzés minQsége  
Testnevelés  
  Mozgáskoordináció  
  Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben  
  Labdajátékok  
  Gimnasztika  
  Atlétika  
  Torna  
Etika/Hit- és erkölcstan 

Kit_nQen megfelelt  
Jól megfelelt  
MegfelelQen teljesített  
Felzárkóztatásra szorul 

Általános értékelés:  
  Kit_nQen megfelelt  

Jól megfelelt  
MegfelelQen teljesített  
Felzárkóztatásra  szorul 
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2. sz. melléklet: A felmenQ rendszer óratervei 
2020-21. tanév óraterve 

Alsó tagozat 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 

NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2013 

  Évi össz. Heti Évi 
össz. 

Heti Évi össz. Heti Évi össz. Heti 

Magyar 252 7 252 7 252 7 216 6 

Matematika 144 4 144 4 144 4 144 4 

Digitális kultúra 0 0 0 0 0 0 36 1 

Angol 0 0 72 2 72 2 144 4 

Környezetismeret 0 0 36 1 36 1 36 1 

Etika/hit- és 
erkölcstan 

36 1 36 1 36 1 36 1 

Ének 72 2 72 2 72 2 72 2 

Vizuális kultúra 72 2 72 2 72 2 72 2 

Technika és 
tervezés 

36 1 36 1 36 1 36 1 

Testnevelés 180 5 180 5 180 5 180 5 

Alapóraszám 792 22 900 25 900 25 972 27,0 

Szabadon tervezett 
órakeret - angol 
nyelv 

36 1       

Szabadon tervezett 
órakeret - magyar 

36 1       

Mindösszesen 864 24 900 25 900 25 972 27 
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FelsQ tagozat normál tanterv 

Tantárgy/évfolyam 5. normál 6. 7. 8. 

NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2013 

  Évi össz. Heti Évi 
össz. 

Heti Évi össz. Heti Évi össz. Heti 

Magyar  144 4 144 4 144 4 144 4 

Történelem  72 2 72 2 72 2 72 2 

Állampolgári 
ismeretek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Angol 108 3 180 5 180 5 180 5 

Matematika  144 4 108 3 108 3 144 4 

Digitális kultúra 36 1 36 1 36 1 36 1 

Természettudomány 72 2 72 2 0 0 0 0 

Etika/hit- és 
erkölcstan 

36 1 36 1 36 1 36 1 

Fizika 0 0 0 0 72 2 36 1 

Biológia/egészségt. 0 0 0 0 36 1 72 2 

Kémia 0 0 0 0 36 1 72 2 

Földrajz 0 0 0 0 72 2 36 1 

Ének 36 1 36 1 36 1 36 1 

Hon- és népismeret 0 0 36 1 0 0 0 0 

Dráma és színház 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vizuális kultúra 72 2 36 1 36 1 36 1 

Technika és tervezés 36 1 36 1 36 1 0 0 

Testnevelés 180 5 180 5 180 5 180 5 

OsztályfQnöki  36 1 36 1 36 1 36 1 

Alapóraszám 972 27 1008 28 1116 31,0 1116 31,0 

Szabadon tervezett 
órakeret - magyar 

18 0,5       

Szabadon tervezett 
órakeret - 
matematika 

18 0,5       

Szabadon tervezett 
órakeret - földrajz 

        

Emeltszint_ angol 
csoport 

        

Mindösszesen 1008 28 1008 28 1116 31 1116 31 

 

  



Halmi Telepi Általános Iskola 

 Pedagógiai Program 

 

82 

 

FelsQ tagozat emeltszint_ angol tanterv 

Tantárgy/évfolyam 5. emelt 

NAT 2020 

  Évi össz. Heti 

Magyar  144 4 

Történelem  72 2 

Állampolgári ismeretek 0 0 

Angol 108 3 

Matematika  144 4 

Digitális kultúra 36 1 

Természettudomány 72 2 

Etika/hit- és erkölcstan 36 1 

Fizika 0 0 

Biológia/egészségt. 0 0 

Kémia 0 0 

Földrajz 0 0 

Ének 36 1 

Hon- és népismeret 0 0 

Dráma és színház 0 0 

Vizuális kultúra 72 2 

Technika és tervezés 36 1 

Testnevelés 180 5 

OsztályfQnöki  36 1 

Alapóraszám 972 27 

Szabadon tervezett órakeret - 
magyar 

18 0,5 

Szabadon tervezett órakeret - 
matematika 

18 0,5 

Szabadon tervezett órakeret - 
földrajz 

  

Emeltszint_ angol csoport 72 2 

Mindösszesen 1080 30 
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2021-22. tanév óraterve 

Alsó tagozat 

 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 

NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 

  Évi össz. Heti Évi össz. Heti Évi össz. Heti Évi össz. Heti 

Magyar nyelv és 
irodalom 

252 7 252 7 252 7 216 6 

Matematika 144 4 144 4 144 4 144 4 

Digitális kultúra 0 0 0 0 0 0 36 1 

Angol 0 0 0 0 72 2 144 4 

Környezetismeret 0 0 0 0 36 1 36 1 

Etika/hit- és 
erkölcstan 

36 1 36 1 36 1 36 1 

Ének 72 2 72 2 72 2 72 2 

Vizuális kultúra 72 2 72 2 72 2 72 2 

Technika és 
tervezés 

36 1 36 1 36 1 36 1 

Testnevelés 180 5 180 5 180 5 180 5 

Alapóraszám 792 22 792 22 900 25 972 27,0 

Szabadon tervezett 
órakeret - angol 
nyelv 

36 1 36 1     

Szabadon tervezett 
órakeret - magyar 

36 1 36 1     

Mindösszesen 864 24 864 24 900 25 972 27 
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FelsQ tagozat normál tanterv 

Tantárgy/évfolyam 5. normál 6. normál 7. 8. 

NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 

  Évi össz. Heti Évi 
össz. 

Heti Évi össz. Heti Évi össz. Heti 

Magyar nyelv és 
irodalom 

144 4 144 4 144 4 144 4 

Történelem  72 2 72 2 72 2 72 2 

Állampolgári 
ismeretek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Angol 108 3 108 3 180 5 180 5 

Matematika  144 4 144 4 108 3 144 4 

Digitális kultúra 36 1 36 1 36 1 36 1 

Természettudomány 72 2 72 2 0 0 0 0 

Etika/hit- és 
erkölcstan 

36 1 36 1 36 1 36 1 

Fizika 0 0 0 0 72 2 36 1 

Biológia/egészségt. 0 0 0 0 36 1 72 2 

Kémia 0 0 0 0 36 1 72 2 

Földrajz 0 0 0 0 72 2 36 1 

Ének 36 1 36 1 36 1 36 1 

Hon- és népismeret 0 0 36 1 0 0 0 0 

Dráma és színház 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vizuális kultúra 72 2 36 1 36 1 36 1 

Technika és tervezés 36 1 36 1 36 1 0 0 

Testnevelés 180 5 180 5 180 5 180 5 

OsztályfQnöki  36 1 36 1 36 1 36 1 

Alapóraszám 972 27 972 27 1116 31,0 1116 31,0 

Szabadon tervezett 
órakeret - magyar 

18 0,5 18 0,5     

Szabadon tervezett 
órakeret - 
matematika 

18 0,5 18 0,5     

Szabadon tervezett 
órakeret - földrajz 

        

Emeltszint_ angol 
csoport 

        

Mindösszesen 1008 28 1008 28 1116 31 1116 31 
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FelsQ tagozat emeltszint_ angol tanterv 

Tantárgy/évfolyam 5. emelt csoport 6. emelt csoport 

NAT 2020 NAT 2020 

  Évi össz. Heti Évi össz. Heti 

Magyar nyelv és irodalom 144 4 144 4 

Történelem  72 2 72 2 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 0 

Angol 108 3 108 3 

Matematika  144 4 144 4 

Digitális kultúra 36 1 36 1 

Természettudomány 72 2 72 2 

Etika/hit- és erkölcstan 36 1 36 1 

Fizika 0 0 0 0 

Biológia/egészségt. 0 0 0 0 

Kémia 0 0 0 0 

Földrajz 0 0 0 0 

Ének 36 1 36 1 

Hon- és népismeret 0 0 36 1 

Dráma és színház 0 0 0 0 

Vizuális kultúra 72 2 36 1 

Technika és tervezés 36 1 36 1 

Testnevelés 180 5 180 5 

OsztályfQnöki  36 1 36 1 

Alapóraszám 972 27 972 27 

Szabadon tervezett órakeret 
- magyar 

18 0,5 18 0,5 

Szabadon tervezett órakeret 
- matematika 

18 0,5 18 0,5 

Szabadon tervezett órakeret 
- földrajz 

    

Emeltszint_ angol csoport 72 2 72 2 

Mindösszesen 1080 30 1080 30 
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2022-23. tanév óraterve 

Alsó tagozat 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 

NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 

  Évi össz. Heti Évi össz. Heti Évi össz. Heti Évi össz. Heti 

Magyar nyelv és 
irodalom 

252 7 252 7 180 5 216 6 

Matematika 144 4 144 4 144 4 144 4 

Digitális kultúra 0 0 0 0 36 1 36 1 

Angol 0 0 0 0 0 0 144 4 

Környezetismeret 0 0 0 0 36 1 36 1 

Etika/hit- és 
erkölcstan 

36 1 36 1 36 1 36 1 

Ének 72 2 72 2 72 2 72 2 

Vizuális kultúra 72 2 72 2 72 2 72 2 

Technika és 
tervezés 

36 1 36 1 36 1 36 1 

Testnevelés 180 5 180 5 180 5 180 5 

Alapóraszám 792 22 792 22 792 22 972 27,0 

Szabadon tervezett 
órakeret - angol 
nyelv 

36 1 36 1 72 2   

Szabadon tervezett 
órakeret - magyar 

36 1 36 1     

Mindösszesen 864 24 864 24 864 24 972 27 
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FelsQ tagozat normál tanterv 

Tantárgy/évfolyam 5. normál 6. normál 7. normál 8. 

NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 

  Évi össz. Heti Évi össz. Heti Évi össz. Heti Évi össz. Heti 

Magyar nyelv és 
irodalom 

144 4 144 4 108 3 144 4 

Történelem  72 2 72 2 72 2 72 2 

Állampolgári 
ismeretek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Angol 108 3 108 3 108 3 180 5 

Matematika  144 4 144 4 108 3 144 4 

Digitális kultúra 36 1 36 1 36 1 36 1 

Természettudomány 72 2 72 2 0 0 0 0 

Etika/hit- és 
erkölcstan 

36 1 36 1 36 1 36 1 

Fizika 0 0 0 0 72 2 36 1 

Biológia/egészségt. 0 0 0 0 36 1 72 2 

Kémia 0 0 0 0 36 1 72 2 

Földrajz 0 0 0 0 72 2 36 1 

Ének 36 1 36 1 36 1 36 1 

Hon- és népismeret 0 0 36 1 0 0 0 0 

Dráma és színház 0 0 0 0 36 1 0 0 

Vizuális kultúra 72 2 36 1 36 1 36 1 

Technika és tervezés 36 1 36 1 36 1 0 0 

Testnevelés 180 5 180 5 180 5 180 5 

OsztályfQnöki  36 1 36 1 36 1 36 1 

Alapóraszám 972 27 972 27 1044 29 1116 31,0 

Szabadon tervezett 
órakeret - magyar 

18 0,5 18 0,5 18 0,5   

Szabadon tervezett 
órakeret - 
matematika 

18 0,5 18 0,5 18 0,5   

Szabadon tervezett 
órakeret - földrajz 

        

Emeltszint_ angol 
csoport 

        

Mindösszesen 1008 28 1008 28 1080 30 1116 31 
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FelsQ tagozat emeltszint_ angol tanterv 

Tantárgy/évfolyam 5. emelt csoport 6. emelt csoport 7. emelt csoport 

NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 

  Évi össz. Heti Évi össz. Heti Évi össz. Heti 

Magyar nyelv és 
irodalom 

144 4 144 4 108 3 

Történelem  72 2 72 2 72 2 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 0 0 0 

Angol 108 3 108 3 108 3 

Matematika  144 4 144 4 108 3 

Digitális kultúra 36 1 36 1 36 1 

Természettudomány 72 2 72 2 0 0 

Etika/hit- és erkölcstan 36 1 36 1 36 1 

Fizika 0 0 0 0 72 2 

Biológia/egészségtan 0 0 0 0 36 1 

Kémia 0 0 0 0 36 1 

Földrajz 0 0 0 0 72 2 

Ének 36 1 36 1 36 1 

Hon- és népismeret 0 0 36 1 0 0 

Dráma és színház 0 0 0 0 36 1 

Vizuális kultúra 72 2 36 1 36 1 

Technika és tervezés 36 1 36 1 36 1 

Testnevelés 180 5 180 5 180 5 

OsztályfQnöki  36 1 36 1 36 1 

Alapóraszám 972 27 972 27 1044 29 

Szabadon tervezett 
órakeret - magyar 

18 0,5 18 0,5 18 0,5 

Szabadon tervezett 
órakeret - matematika 

18 0,5 18 0,5 18 0,5 

Szabadon tervezett 
órakeret - földrajz 

     0,5 

Emeltszint_ angol 
csoport 

72 2 72 2 72 2 

Mindösszesen 1080 30 1080 30 1152 32 

 

 

 

 














