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1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA   
   

„A tanári munka nem azonos a módszeres ismeretközléssel, még akkor sem, ha rendszeresség, szigor 

és következetesség jár vele. A jó tanár a lehetőségeket mutatja tanítványainak, a könyvtár és kutatás 

irányába tereli az érdeklődést, önálló véleményalkotásra és munkára ösztönöz, ugyanakkor tudásban, 

magatartásban, anyanyelvhez, hagyományokhoz való ragaszkodásban és gondolkodásban a tevékeny, 

művelt ember mintaképe. Csak az ilyen tanár tud jelenlétével és munkájával szellemi forrongást 

kiváltani. „     

Németh László   

1.1 ISKOLÁNKRÓL   
   

Iskolánk két kis település: Bénye és Káva községek iskolája.   

Mindkét iskolaépület patinás, szép épület. Díszére válik a két falunak.    

A bényei iskola épületét 1928-ban építtette az evangélikus egyház, jelentős állami hozzájárulással. Az 
épületet bővítették 1968-ban és 1994-ben, valamint 2008-ban a tető teljes felújítása, 2011-ben az 
ablakok cseréje is megtörtént    

1973 szeptemberében jött létre a Bénye-Káva Általános Iskola.    

A két település közös iskolája járt előnyökkel és egy hátránnyal is: a tanulók utaztatásával, ami azóta is így 
van.    

Intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik.    
A felső tagozat (4-8 osztály) Bényén tanul. Az alsó tagozat(1-3.osztály) pedig Káván. A kávai 
iskola épülete a XIX. század elején épült kúria, a Puky Család tulajdona volt. 1945-ben állami 
tulajdonba került, és 1958-tól mint iskola funkcionál. Műemlék jellegű épület.   
   
Iskolánk napi életével kapcsolatos információkat az érdeklődők az iskola honlapján tekinthetik meg 
(www.benyekavaiskola.hu ). A honlapon kívül az iskola és a szülők között a KRÉTA -mint elsődleges 
információs csatorna- működik. Másodlagos információs csatorna az emailen történő kommunikálás.   

Intézményünk jó híre arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban is kiemelt figyelmet 
fordítsunk a lakóhelyünk és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére és megőrzésére.   
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1.2 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, 
FELADATAI,   

ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI   
1.2.1 Pedagógiai alapelvek   
   
Iskolánkban tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alábbi pedagógiai alapelveket 
szeretnék érvényre juttatni.   

1. Az iskolában olyan pozitív légkör megteremtése szükséges, ahol a tanulók jól érzik magukat.   

       Ennek érdekében:    

• a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk;   

• a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe;   

• a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük;   

• diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit 
várunk el tőlük;   

• minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és 
életének egyéb problémáiban.   

2. Személyiségfejlesztés a nevelés-oktatás tevékenységrendszerével történik.   

      Ennek érdekében:   

• fontosnak tartjuk, hogy a diákok elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit;   

• a képességek és készségek kialakítása során a mindennapi életben hasznosítható, 
továbbépíthető alapműveltséget nyújtunk;   

• a humánumra, az egyén és a közösség iránti tiszteletre törekszünk;   

• segítjük a gyereket abban, hogy meggyőződve saját értékeiről megtanulja elfogadni és becsülni 
önmagát és másokat;   

• arra törekszünk, hogy rövidtávon is olyan sikereket érjenek el tevékenységeikben, amelyek 
örömet jelentenek számukra, és felkeltik érdeklődésüket.   

• a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának ellátását biztosítjuk   

   •     
3. Az iskola folyamatosan részt kíván venni a lakóhely életében.   

          Ennek érdekében:   

• rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal;   

• igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy az iskola életéből, tevékenységéből, 
eredményeiből minél többet megismertessünk a szülőkkel, a település érdeklődő polgáraival;   

• tovább ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a településen található közművelődési 
intézményekkel;   
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• fontosnak tartjuk, hogy iskolánk részt vegyen a különféle községi rendezvényeken.   

   

   
Az iskola működését meghatározó értékek a következők:   

1. A tehetséggondozás.   

2. A felzárkóztatás.   

3. A természeti környezet megóvása.   

4. Az ember testi és lelki egészsége.   

5. A szülőföld szeretete.   

6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben.   

7. Az emberi jogok tisztelete.   

1.2.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai és feladatai   

Általános célkitűzéseink    

• Célunk, hogy biztosítsuk a tanulók számára a tanuláshoz szükséges egészséges, szép, otthonos környezetet.   

• Kreatív gondolkodású, biztos tudású gyerekek tanítása, nevelése, akik a választott középfokú intézményekben 
megállják a helyüket.   

• A gyenge képességű tanulók is jussanak el általános iskolai tanulmányaik sikeres    befejezéséhez.   

• A sajátos nevelési igényű tanulók képességeinek fejlesztése   

• A kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása   

• Sajátítsák el az emberek közötti érintkezés és kommunikáció elfogadott normáit, a     kulturált viselkedés 
szabályait.   

• Tiszteljék és ápolják a nemzeti emlékeinket, hagyományainkat, jelképeinket. Alakuljon ki bennük határozott 
elképzelés saját közelebbi és távolabbi jövőjüket és sorsukat illetően.   

• Váljék igényükké az egészséges életmód, a mozgás és a sport.    

• Környezetkímélő magatartás elsajátíttatása.   

• A népművészet ágainak, értékeinek megismertetése.   

• Kapcsolataink ápolása és bővítése a közművelődési intézményekkel.   

• Kötődjenek iskolájukhoz; az iskolaközösség által megfogalmazott értékeket fogadják el, azokat tudatosan 
vállalják.   
   

Feladataink   

A célok megvalósulása érdekében az iskolában folyó nevelés-oktatás fő feladata, hogy a gyermeki 
fogékonyságra, kíváncsiságra, érdeklődésre, nyitottságra építve elsősorban a következő képességeket, 
készségeket és tulajdonságokat alakítsa ki és fejlessze a tanulókban:    

• az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz és a problémamegoldó gondolkodáshoz szükséges alapvető 
készségeket és képességeket (gondolkodási képesség, beszéd, írás, olvasás, matematikai képesség);   
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• az egyéni tanulás hatékony módszereit;   

• alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át                 
tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének;    

• kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző              kultúrák 
iránti nyitottságra;     

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

• figyelembevétele, hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi         
törvényszerűségek hatásával kell számolnunk;   

• a kulturált magatartás és viselkedés, az emberek közötti kapcsolatok, az együttműködés helyes 
normáit és módszereit;   

• a kommunikáció elfogadott formáit, különös tekintettel a tiszta, szép magyar beszéd       használatára;   

• az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket és szokásokat;   

• nemzeti értékek, hagyományok valamint az anyanyelv ismeretét, megbecsülését és        
tiszteletét;   

• a természet szeretetét, a természettudományos gondolkodásmódot;   

• más népek, etnikumok elfogadását;   

• a gyermekek erkölcsi és akarati tulajdonságait.    

Olyan korszerű ismereteket és alapkészségeket kívánunk tanulóinknak nyújtani, amelyek birtokában 
képesek lesznek a következő iskolafokozaton továbbtanulni, valamint megérteni a természet, a 
társadalom és a művészetek szerepét az ember életében.    

Fontosnak tartjuk a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését.   

Kiemelt kompetenciafejlesztési területek:   

• Anyanyelvi kommunikáció   

• Idegen nyelvi kommunikáció   

• Matematikai kompetenciák   

• Természettudományos kompetenciák   

• Digitális kompetencia   

• Hatékony és önálló tanulás kompetenciája   

• Szociális és állampolgári kompetenciák   

• Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetenciák   

• Esztétikai és művészeti kompetenciák   

Kiemelt fejlesztési feladatok:   

• énkép, önismeret   

• hon-és népismeret   

• aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés   

• gazdasági nevelés   

• környezettudatosságra nevelés   

• a tanulás tanítása   
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• testi és lelki egészség   

• felkészülés a felnőtt lét szerepeire.   

Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszai:   

Az alapfokú oktatásnak két fő szakasza van.   

1-4 osztlály – alsó tagozat   

5-8. osztály – felső tagozat   

A célokat, feladatokat és tevékenységeket is e szakaszok szerint tervezzük.   

   

1.2.3 Alsó tagozat (1-4.évfolyam )   
   

CÉLOK   FELADATOK   TEVÉKENYSÉGEK, 
MÓDSZEREK   

Zökkenőmentesen térjen át az 
óvoda játékközpontú 
tevékenységéből az iskolai 
tanulás tevékenységébe a 
játékosság elvének szem előtt 
tartásával.   

Jól működő kapcsolat 
kialakítása a két intézmény 
között. Az óvodában használt 
játékos módszereket vegye át és 
alkalmazza a pedagógus.   

Nagyobb figyelmet fordítunk  
az iskolai szokás- és 
munkarend megismertetésére, 
kialakítására.   

- tavasszal a leendő elsős 
pedagógus meglátogatja az 
óvodás csoportokat, - az 
óvodások szüleinek értekezletet 
tart,   

- óvodások látogatása az  
iskolában (tanóra)   

- iskolások látogatása az 
óvodában,- a tanulási folyamat 
során sok  eszközhasználat,   

- óra közben mozgásos   
játékokkal lazítás    
(mondókák, énekek),   

- órai szituációs játékok, 
bábozás   

A tanuló váljon érdeklődővé a 
megismerés folyamatában.   

A pedagógiai munka folyamán   

érdeklődést  keltő, 
személyre szóló 
feladatok 
megoldására 
törekszünk.   

- szemléltetés,   

- játékos tevékenykedtetés,   

- folyamatos megerősítés   
(helyeslés, dicséret, 

jutalom),  
differenciálás   
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Az elemi ismeretek közvetítése 
során a tanulók alapvető 
képességeinek és készségeinek 
fejlesztése elemi ismeretek 
eszközszintű alkalmazásával.   

A pedagógus adjon mintákat 
az ismeretszerzéshez, a 
feladatok és problémák 
megoldásához.  Az egyéni 
képességek kibontakozását 
tegye lehetővé.  A tanulási 
nehézségekkel küzdő 
tanulóknak adjon segítséget.   

- szótárhasználat   
megtanítása és  alkalmazása,   

- anyaggyűjtés a   
különböző természeti és 
társadalmi témákhoz otthon és 
könyvtárban,   

- korrepetálások,   

- logopédiai  
foglalkozások,    

- nyomtatásban   
megjelent gyakorló feladatlapok 
ajánlása otthoni gyakorlásra,   

- a könnyebb   
megértéshez    

  

    szemléltetőeszközök, 
segédeszközök,  

tanulókísérletek alkalmazása -  
 internetes tartalmak   
válogató, étékkiemelő 
megismerésének, 
feldolgozásának tanítása   

- kutatómunka digitális   
forrásokból   

- digitális oktató játékok   
(Wordwall,    
Okosdoboz, LearnigApps- 
Tankocka,), online felmérések 
(Redmenta) alkalmazása  
tanórán és az otthoni tanulás 
során - konstruktív, digitális 
feladattervezés tanítása 
tanulóinknak (Kahoot program)   

Az olvasás és írás megtanulása 
és használatának eszközzé 
fejlesztése.   

A nyelvhasználati módok 
megtanítása, fejlesztése.   

- irodalmi szövegek 
feldolgozása,   

- ismeretközlő szövegek 
feldolgozása,   

- differenciált fejlesztés, a 
számítógép elemi szintű  
kezelése   
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Ismerjék meg a gyerekek a 
helyes tanulási technikákat.   

Alapozza meg a tanulási 
szokásokat, majd ismertesse és 
gyakoroltassa az egyéni tanulás 
hatékony módszereit.   

- tanulás tanítása: az adott 
témában legalkalmasabb 
tanulási módszerek 
megismertetése és 
alkalmaztatása   

Alakuljon ki bennük a 
felelősségtudat, a kitartás 
képessége.   

A tanulói kíváncsiságra épített, 
és ez által motivált munkában 
fejlessze a pedagógus a 
kisgyermekben a  
felelősségtudatot, a kitartás 
képességét.   

- önellenőrzés,    

- csoportmunka,   

- tanulópárok kialakítása, 
gyűjtőmunka (szorgalmi 
feladatok)   

Váljon fogékonnyá a tanuló 
saját környezete, a természet 
értékei iránt.   

Tudatosítsa a pedagógus a 
gyermekekben a szűkebb és a 
tágabb környezetből 
megismerhető értékeket.  Vonja 
be őket azok megőrzésébe és 
gyarapításába.   

- séták a településen   
(nevezetességek  

megtekintése, megismerése),   

- kirándulások a környéken,   

- az iskolai környezet 
tisztaságának    

megóvása,   

- nem szemetel az iskolában és 
az utcán,    

vigyáz öltözéke, eszközei 
tisztaságára   

Tisztelettudó és udvarias 
viselkedés kialakítása társakkal 
és felnőttekkel szemben.   

A tanulók erkölcsi és akarati 
tulajdonságainak fejlesztése.  A 
humánus magatartásminták 
begyakorlása,   

- a helyes magatartásminták 
bemutatása, gyakoroltatása 
játékos formában, - irodalmi 
művek szereplőinek,   

Normakövető magatartás.   fejlesztése.   magatartásának megismerése, 
értelmezése, állásfoglalás- 
követendő példák kiemelése, - 
a napszaknak megfelelő helyes 
köszönési formák 
megismertetése és 
alkalmaztatása    
(felnőtteknek, társaknak),   
- perifériára szorult gyerekek 
bevonása a közösségbe 
(közösségi feladatok, 
megbízások)   
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Jellemformálás: a tanulók 
pozitív magatartásformáinak 
kialakítása, 
kudarctűrőképességük 
fejlesztése.   

A pedagógus a tanulók értelmi 
szintjén a tanulókkal közösen 
elemezze az adott helyzeteket és 
késztesse állásfoglalásra a 
tanulókat.   

- konfliktushelyzetek elemzése,   

- irodalmi szemelvények 
elemzése,   

- kialakult szituációk elemzése, 
versenyhelyzet kialakítása 
játékok során   

A hazaszeretet erősítése.   A nemzeti kultúra értékeinek 
megismertetése, a nemzeti 
hagyományok ápolása.   
Kiemelkedő magyar történelmi 
események, személyek, 
tudósok, művészek bemutatása.   

- olvasmányok   
tartalmának megbeszélése,   

- közös éneklés,   

- zenehallgatás,   

- képzőművészeti  
alkotások elemzése, a médiában 
látott élmények megbeszélése,- 
a figyelem ráirányítása ilyen 
jellegű adásokra   

A sportolás igényének 
felkeltése. Váljanak edzetté, 
legyen jó szervezetük 
ellenállóképessége.   

Olyan környezet kialakítása az 
iskolában, ahol a gyerekek 
tudnak mozogni, játszani és 
sportolni.    
Az egészséges életmódhoz 
kapcsolódó szokások 
ismertetése, gyakoroltatása.  
Iskolánk lehetőséget és helyet 
biztosít az iskolai és iskolán 
kívüli sporttevékenységek 
számára.   

- gyógytestnevelés   

- mindennapos   
mozgás biztosítása,- iskolai és 
iskolán kívüli 
sporttevékenységek:   
futball, asztali- tenisz, atlétika, 
népi tánc,  körjátékok, 
labdajátékok, stb.,   

- játék a szabadidős 
foglalkozásokon   

   

   

   

1.2.4 Felső tagozat (5-8. évfolyam)   
   

CÉLOK   FELADATOK   TEVÉKENYSÉGEK, 
MÓDSZEREK   

A tanulók 5. osztályba lépve 
törés nélkül folytassák 
tanulmányaikat.   

A tanítók és szaktanárok 
ismerjék meg egymás 
módszereit és munkáját.   

- hospitálások, tapasztalatcsere,   
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Az eddig már megismert 
tanulási módszerek közül a 
számukra legmegfelelőbbet 
(adekvát módszerek) tudják a 
tanulók kiválasztani és 
alkalmazni   

Az előző szakaszban megismert 
tanulási technikák bővítése, és 
minél önállóbb alkalmaztatása.  
/egyéni és csoportos tanulási 
módszerek/   

- a tanítási tanulási 
folyamatban minél többféle 
módszert ismerjenek meg  
(könyvtárhasználat, lexikonok, 
kézikönyvek  használata; 
kiselőadások tartása),   

- szakköri munka,   

- tantárgyi   
specifikumoknak 

megfelelő  módszerek 

bemutatása, -  
 kutatómunka 

tanítása,  tanulása,   

Internet használata   

Az információs és 
kommunikációs kultúra 
fejlesztése.   

Az anyanyelv tudatos és 
igényes használata. A kritikai és 
kreatív olvasási képesség 
fejlesztése.   
Az információk szelektív 
használatának gyakorlása.   

- Internet használata, - 
könyvtárhasználat, a figyelem 
ráirányítása a tv adásaira – 
szelektív adatgyűjtés   

Korukhoz képest legyen fejlett a 
tanulók önismerete, 
önértékelése.   

A tanulási-és közösségi 
tevékenységek közben a tanulók 
önismeretének, önértékelésének 
fejlesztése. Olyan szituációk 
teremtése, ahol a gyermekek 
saját teljesítőképességükkel 
szembesülnek.   

- önértékelés,   

- tanári értékelés, - 
szerepjátékok, versenyek 
szervezése   

Legyenek segítőkészek, 
tisztelettudóak, toleránsak. A 
jogaikat és kötelességeiket 
ismerve erősödjenek 
kapcsolataik társaikkal és a 
felnőttekkel.   

A tanulási-és közösségi 
tevékenységek közben fejlessze 
a pedagógus a tanulók 
együttműködési készségét, 
társak iránti toleranciát, 
akaratát, segítőkészségét.   

- a gyermeki jogok és  
kötelességek ismertetése, 
gyakorlása, - csoportmunka 
szervezése,   

- tanulópárok   
kialakítása,   
a témához kapcsolódó irodalmi 
alkotások megismerése, 
elemzése   

Ismerjék és becsüljék meg más 
népek kultúráját.   
Az Európához való tartozás 
tudatának, erősítése.   

Más népek hagyományainak, 
szokásainak, kultúrájának, 
életmódjának megismerése és 
megbecsülésének kialakítása. 
Ismeretek nyújtása az Európai 
Unióról.    

- a tanulók figyelmének 
ráirányítása a médiában  e 
témában megjelenő  
eseményekre,   
dokumentumfilmekre, majd 
ezek megbeszélése,   

  

    a  tananyagban  szereplő 
alkotások elemzése   
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Környezetkímélő magatartás 
kialakítása.   

A környezet minőségi 
változásainak megismertetése, 
az értékek felismerése és 
megőrzése.   

 -   a település  
környezetének, tisztaságának 
óvása,   
részvétel a szemétgyűjtési 
munkában, - az iskola 
berendezéseinek,   
környezetének tisztán tartása   

 

Váljék igényükké az 
egészséges életmód, a 
rendszeres mozgás, a testedzés.   
Váljanak edzetté.   

Az alapvető higiéniai 
szabályok, az 
egészséges táplálkozás 
és életmód 
alapelveinek 
megismertetése.   
Kapcsolat tartása a védőnővel, 
fogorvossal, iskolaorvossal.  
Mozgásos játékok és versenyek 
szervezése a tanulók számára. 
Az egészségre káros szokások 
megismertetése.   

- ismeretterjesztő előadások 
szervezése,   

- higiénikus szabályok 
ismertetése,   

- csapatjátékok, versenyek 
szervezése,   

- táplálkozási szokások 
ismertetése,   

mindennapos testedzés 
lehetősége   

Bénye és Káva történetének,   
és hagyományainak 
megismerése. Vargha 
Gyula kötői 
hagyatékának ápolása.   

A település történetének, 
hagyományainak 
megismertetése és ápolása. A 
már kialakult kapcsolat ápolása 
a „Vargha” településekkel, 
szavalóverseny.   
Nemesgörzsöny, Üllő.   

- rendezvényeken való   
közreműködés,  - 
 népi hagyományőrző 
szokásokban való részvétel,   

- népi játékok   
(betlehemezés, regölés stb.), 
nagyszülőktől tanult régi népi 
játékok tanítása társaknak   

Szeressék hazájukat!   Hazánk  földrajzának, 
történelmének, kultúrájának és 
hagyományainak  
megismertetésével segítjük a 
nemzeti  önbecsülés 
 és hazaszeretet 
kialakulását.   

- tantárgyi   
ismeretszerzés, - szemléltetés: 
képekkel,  
dokumentumfilmekkel, 
filmekkel — azok elemzése   

- múzeumok,  képtárak, 
nemzeti emlékhelyek, 
kiállítások látogatása, 
osztálykirándulás a 
legnagyobb magyarok 
megismerése,- a község 
rendezvényein való részvétel   
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8. osztály végén minél több 
tanuló legyen képes elvont 
fogalmi és elemző 
gondolkodásra.   

A 10-12 éves tanulók konkrét 
gondolkodásának fejlesztése 
érzékelés útján szerzett 
tapasztalatokkal is. - A 12-14 
éves kortól pedig az 
ismeretszerzési folyamatban 
kerüljön előtérbe az elvont  
fogalmi és elemző gondolkodás.  

- szemléltetés,   

- cselekedtetés,   

- kísérletek végzése   
(eszközhasználat),    

- gondolkodtató   
feladatok megoldása,  

 kísérletek elemzése adott  
szempontok alapján,   

    ok-okozati összefüggések 
keresése   

8. osztály végére érjék el azt a 
szintet, hogy tanulmányaikat 
sikeresen folytathassák az általuk 
választott iskolában.   

Építve fejlődő önállóságukra 
kialakítjuk a kitartó munkához 
való helyes viszonyt   
(szorgalom, akarat erősítése, 
önismeret fejlesztése).  
Érdeklődésüknek, 
képességüknek és tehetségüknek 
megfelelően felkészítjük 
tanulóinkat a továbbtanulásra.  A 
legfontosabb pályák, 
foglalkozások megismertetése.   

- differenciálás,   

- korrepetálás (hátrány 
kompenzálása),   

- tehetséggondozás,   

- középiskolai  
előkészítők,   

- tanulmányi   
versenyek,pályázatokon való 
részvétel, nyílt napokon való 
részvétel.   

   

   

1.2.5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaeszköz- és eljárásrendszere   
   

A nevelés eszközei, eljárásai valamint a nevelés módszerei a nevelési folyamat (egymással összefüggő) elemei, 
tényezői.   

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre 
irányuló eljárások, nevelési módszerek.    

Kiválasztásuk függ:  a) a tanulók: -életkori sajátosságaitól,   

        -értelmi fejlettségétől,        képességeitől,   

                                  b) a nevelő:  - személyiségétől,   

                                                 -pedagógiai  kulturáltságától,  felkészültségétől,                                             
-vezetői stílusától.   

 Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók:    

- Közvetlen (direkt) módszerek: azok, amelyek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat 
révén hat a tanulóra.   

- Közvetett (indirekt) módszerek: azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen a tanulói közösségen keresztül 
érvényesül.    
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Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:   

1. Az ismeretszerzés módszerei:   

a) közvetlen módszerek: az oktatás módszerei, beszélgetés, szemléltetés, felvilágosítás, bírálat-
önbírálat, előadás,    

b) közvetett módszerek: bírálat, vita, példakép állítása.   

   
2. Szokások kialakításának módszerei:   

a) közvetlen módszerek: bemutatás, magyarázat, játékos módszerek, gyakoroltatás,  segítségadás, 
ellenőrzés, követelés,   

b) közvetett módszerek: szervezés, hagyományok, modellnyújtás.   

3. A kulturált viselkedés fejlesztésének módszerei:   

a) közvetlen módszerek:   

 ösztönző módszerek- (elbeszélés, bemutatás, elismerés, bíztatás dicséret, osztályozás, jutalmazás, 
személyes példa),   

kényszerítő módszerek- (felszólítás, követelés, parancs, büntetés), gátlást kiváltó 
módszerek- (felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, intés, tilalom, átterelés, 
elmarasztalás),   

b) közvetett módszerek: tevékenységekben való részvétel, minta- és modellnyújtás, szerepjátékok. 
4. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési módszerei:   

a) A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében alkalmazott módszerek az irányelvekkel 
összhangban igazodnak a tanuló sajátos nevelési igényéhez, fejlettségéhez, állapotához, 
adott képességi szintjéhez.   

   

1.3 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 
FELADATOK   

Az ismeretanyag tanításával egy időben közvetít a pedagógus értelmi, érzelmi, erkölcsi, mintákat, 
melyek meghatározó módon épülnek be a gyermek személyiségébe. A pedagógusnak vezető, 
szervező, mintaadó szerepet kell betölteni.   

A pedagógiai hatást a gyermek személyiségfejlesztésében a pedagógus személyiségén túl a gyakorlatban a 
következő feltételek segítik:   

- minél kevesebb pedagógus vegyen részt a 7-10 éves kisgyermekek nevelésében,    

- minél több időt töltsön tanítványaival a pedagógus,    

- minél hosszabb ideig érvényesüljenek az azonos pedagógiai elvárások.    

Az azonos gyermekcsoportban dolgozó nevelők együttműködően építsenek egymás munkájára.   
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A különböző ismeretek elsajátítása során a következő területeken törekszünk a képességek kialakítására és 
fejlesztésére:   

- értelem kiművelése,   

- segítő életmódra nevelés,   

- egészséges és kulturált életmódra nevelés,   

- speciális kompetenciák fejlesztése,   

- a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése.   

  

Pszichikus 
rendszerek,  
komponens  
ek   

Évfolya 
m    

Feladatok színterekhez kapcsolódóan   

tanórai feladatok   tanórán kívüli 
feladatok   

iskolán kívüli feladatok  
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Az értelem 
kiművelése   

1-4.   - a megismerés  
iránti vágy felkeltése,   

- az érdeklődés 
fejlesztése,   

- a megfigyelés   
fejlesztése,- kognitív 
rutinok (felismerés, 
összehasonlítás, 
sorrendfelismerés, 
összefüggésfelismerés,  
tapasztalati 
következtetés),   

- az önálló   
ismeretszerzéshez  
szükséges képességek 
fejlesztése,   

- értő olvasás,  
szövegfeldolgozás, 
fogalmazási képesség  
fejlesztése, - tanulási  
módok  

megismertetése, -  
 a kitartás,  
a   
szorgalom fejlesztése,- 
a szülőhely és a haza 
múltjával és jelenével 
való ismerkedés, --a 
könyvtár használatának 
megismertetése, az 
alapvető erkölcsi 
értékek megismertetése    

- önálló   
gyűjtőmunkával a 
könyvtárhasználat 
gyakorlása, - 
versenyeken és 
vetélkedőkön  való 
részvétel,   

- szakkörök, -  
 a tanulási  

módok  

gyakoroltatása    

- önfegyelem   
fejlesztése (szabályok 
betartatása játék 
közben), logopédiai 
foglalkozások 
szervezése,   

a  környezet 
megismerésére  való 
igény  kialakítása  
(Bénye  és  Káva  
nevezetességeinek  
látogatása,   séták a 
településen és  
környékén,kirándulás  
ok,  történelmi  
emlékhelyek 
megtekintése, 
színházlátogatások,     
múzeumlátogatások,   
olvasmányok ajánlása)   

   5-8.   - a világ   
megismerésére való 
törekvés igényének 
fejlesztése,   

- az önismeret 
fejlesztése,   

- a   
céltudatosság, az 
elkötelezettség 
kialakítása,   

- a szülőhely és   
a haza múltjának és   

- önálló   
gyűjtőmunkával a 
könyvtárhasználat 
gyakorlása, - 
versenyek és 
vetélkedők 
szervezése, azokon   
való  részvétel,   

- nemzeti  
kultúra 
megismertetése    

 -   a világ  
megismerésére való 
törekvés igényének 
kialakítása (a helyi 
közéletben való 
részvétel lehetősége,  a 
népi   
hagyományokban való   
részvétel,    
múzeumlátogatás  
ok,    
színházlátogatások ,  
kirándulások,   
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    jelenének 
megismertetése,   

- a nemzeti  
hagyományok és 
kultúra megismertetése, 
emlékeinek tisztelete, 
ápolása, megbecsülése,  

- alapvető   
állampolgári jogok és 
kötelességek  

megismertetése, -  
 az  
érdeklődés   
felkeltése a társadalmi 
jelenségek és 
problémák iránt, - a 
gondolkodás  
(viszonyítás, 
általánosítás,   
problémamegoldás) 
fejlesztése,     

- ábraolvasás és  
ábrázolás  
képességének  
fejlesztése,   

- értő olvasás,  
szövegfeldolgozás, 
fogalmazási képesség  
fejlesztése, - az önálló 
tanulás képességének   
kialakítása, a 
továbbtanulási szándék  

(történelmi filmek 
megtekintése), - az 
optimális tanulási 
módszer  kiválasztása 
 és 
alkalmazása,  -  
értelmező tanulás  
alkalmazása,  - 
kutatómunka 
végeztetése adott  
témában,   

- az iskolai  
közéletben való  
részvétel szervezése,   

- az   
alkotásvágy felkeltése  
(szakkörök),       
középiskolai 
előkészítő 
foglalkozások 
szervezése   

történelmi emlékhelyek 
megtekintése), a 
középiskolák által  
szervezett nyílt 
napokon való 
részvétel   

 



 

19   
   

  segítése, ösztönzése     

Segítő 
életmódra 
nevelés   

1-4.   - igény   
kialakítása a közösségi 
tevékenységekre,   

- a közösségi   
viselkedés alapvető 
szabályainak 
megismertetése és 
elsajátítása,   

- a   
felelősségtudat 
fejlesztése,   

- egyéni   
értékrend fejlesztése 
közvetett  

- a   
szabálytudat 
fejlesztése    
(közösségi játékok),   

- olyan légkör   
kialakítása, ahol az 
egyén és közösség 
egymásrautaltsága 
szemléletes    
(műsorok szervezése, 
csapatjátékok, 
vetélkedők), - 
segítőkészség  

 -   a közösségi  
viselkedés szabályainak 
alkalmazása   
(színházlátogatás - a 
pozitív és negatív 
szereplők tetteinek  
elemzése); 
együttműködés, a 
közösséghez tartozás 
pozitív érzésének 
nyújtása   
(papírgyűjtés);   
 -  a 
kulturált magatartás és  
kommunikáció  
elsajátítása (könyvek   
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  módszerekkel (élő és 
történelmi személyek   

fejlesztése és 
gyakoroltatása   
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    irodalmi hősök, 
csoportok, nemzetek 
kölcsönhatásainak 
megismerése),   

- következetess 
ég megtartása a 
pedagógusok részéről a 
magatartási szabályok 
alkalmazásakor,   

- pozitív   
szociális szokások 
kialakítása, bővítése – 
pozitív minták 
(személyes 
példamutatás, irodalmi, 
történelmi hősök tettei) 
nyújtása,   
 –negatív minták  
elemzése,   

- szociális 
készségek  
et fejlesztő 
gyakorlat  
ok   
alkalmazá  
sa,   

- pozitív érzelmi   
légkör kifejlesztése és 
fenntartása az egész 
iskolában, a 
pedagógusok 
rendszeresen éljenek  
a segítő együttműködés 
változatos formáival   
(közös   
feladatmegoldások)   

(tanulópárok, közös  
kirándulások), - a   
felelősségtudat, a   
csapatszellem 
erősítése    
(csapatversenyek, 
vetélkedők) - 
érzékenyítő 
programok,   
előadások szervezése   
(vak vagy 
gyengénlátó, 
mozgássérült 
személyek életébe 
való betekintéssel   

és filmek ajánlása); - 
partnerkapcsolat 
kialakítása a 
családokkal   
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   5-8.   - az iskolai és  a 
helyi közéletben  való 
részvétel,    

- igény  
kialakítása a 
közösségi 
tevékenységekre,   

- a közösségi  
viselkedés alapvető 
szabályainak 
gyakoroltatása, - a 
felelősségtudat 
fejlesztése,   

- a   
szabálytudat 
fejlesztése  
(közösségi- és  
sportjátékok),   

- olyan légkör   
kialakítása, ahol az 
egyén és közösség 
egymásrautaltsága 
szemléletes    
(műsorok szervezése,  

kulturált közösségi 
magatartás és 
kommunikáció 
alkalmazása (részvétel a 
községi 
rendezvényeken,   
színházlátogatás (a 
pozitív és negatív 
szereplők tetteinek 
elemzése,),   

 -   partnerkapcsol 
at ápolása a családokkal,     
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    - egyéni   
szociális értékrend 
fejlesztése (a 
szociális hajlamok – 
kötődés, birtoklás, 
párképzés és 
szexualitás, családi 
lét és utódnevelés – 
önkéntelenül is 
befolyásolják 
döntéseinket), - 
következetesség 
megtartása a  
pedagógusok  
részéről a magatartási 
szabályok 
alkalmazásakor,   

- pozitív   
szociális szokások  
bővítése      – pozitív 
minták (személyes 
példamutatás, 
irodalmi, történelmi 
hősök tettei, 
csoportok, nemzetek 
kölcsönhatásainak 
megismerése),  
nyújtása,   
    –  
negatív minták   
elemzése,   
- szociális  
készségek  
et fejlesztő 
gyakorlat 
ok   
alkalmazá  
sa,   

- pozitív   
érzelmi légkör 
kifejlesztése és 
fenntartása az egész 
iskolában, - a 
verbális eszközök 
gyarapítása az 
önkifejezés 
érdekében,    

csapatjátékok, 
vetélkedők), - 
segítőképesség 
fejlesztése és 
gyakoroltatása 
(tanulópárok, 
közös 
kirándulások), - 
a  
felelősségtudat, 
a csapatszellem   
erősítése,    
(csapatversenyek  
, vetélkedők), - 
olvasási  és  
filmélmények  
megbeszélése,  
elemzése,  - 
könyvtárhasznála t 
gyakoroltatása  
(szókincs  
fejlesztése),    
vezetési képesség 
fejlesztése ,   - 
érzékenyítő 
programok,   
előadások szervezése   
(vak vagy 
gyengénlátó, 
mozgássérült 
személyek életébe 
való betekintéssel)   

- együttműködés  
, a közösséghez tartozás 
pozitív érzésének 
nyújtása   
(papírgyűjtés, 
gesztenye   gyűjtése, 
stb.),    

- pozitív minták   
nyújtása    
(könyvek és filmek  
ajánlása)   
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    a pedagógusok 
rendszeresen éljenek a 
segítő együttműködés 
változatos formáival   
(közös   
feladatmegoldások),   

    

Egészséges 
és kulturált 
életmódra 
nevelés   

1-4.   - a testi   
képességek fejlesztése 
és folyamatos 
karbantartása,    

- a tanulók  
mozgásigényének  
kielégítése  (tanórai 
játékos mozgások  
beépítése), - 
kézügyesség 
fejlesztése (manuális 
tevékenységek),   

- önellátási   
képesség, viselkedés 
tevékenységformáinak 
megismerése, 
gyakoroltatása, 
tudatosítása: - 
egészséges és kulturált 
étkezés, tisztálkodás, 
testápolás, 
rendszeretet, az 
osztályterem 
berendezéseinek 
rendben tartási igénye, 
a háztartási és ház 
körüli munkák, a 
közlekedés, a vásárlás 
szokásai,   

- egészségvédő  
képességek   
fejlesztése: az 
egészséges életmód 
fogalmának 
megismertetése, az 
alapvető szokások 
folyamatos gyakorlása 
(sérüléselhárító esések, 
önvédelmi fogások,  

 -   kézügyesség   
fejlesztése (rajzolás, 
festés, gyurmázás,  
papírmunkák,  
bábkészítés, stb.), - 
önellátási képesség, 
viselkedés 
tevékenységformáin 
ak gyakoroltatása, 
tudatosítása: - 
egészséges és 
kulturált étkezés, 
rendszeretet, az 
osztályterem 
berendezéseinek 
rendben tartási 
igénye,  az 
önkifejezési képesség 
fejlesztése:  
formáinak 
gyakorlása, 
tudatosítása 
(versenyek, 
vetélkedők,  
szakkörök)   

- a testi  
képességek  fejlesztése 
(a település sportolási 
lehetőségének 
optimális kihasználása   
(úszás,  
sportegyesületi tagság, 
stb.), - kondicionálási 
és koordinálási 
képességek fejlesztése 
(különféle táncok 
tanulása),   

- önellátási   
képesség, viselkedés 
tevékenységformáina 
k megismerése, 
gyakoroltatása, 
tudatosítása 
(egészséges és 
kulturált étkezés, 
tisztálkodás, 
testápolás, 
rendszeretet), - 
egészségvédő 
képességek  
fejlesztése  (háztartási 
és ház körüli munkák, 
közlekedés, vásárlások   
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  balesetvédelmi 
szokások),   
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    - a vizuális 
befogadóképesség 
fejlesztése az 
életkornak megfelelő 
szinten    
(műalkotások 
elemzése),   

- az önkifejezési 
képesség fejlesztése:  
formáinak bemutatása 
gyakorlása, 
tudatosítása (előadói 
képesség, 
szövegalkotó 
képesség, versíró és 
vizuális önkifejező  
képesség)   
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   5-8.   - a testi   
képességek fejlesztése 
és folyamatos 
karbantartása,   

- kézügyesség  
fejlesztése (manuális  

tevékenységek) -  
  
 önellátási   
képesség, viselkedés 
tevékenységformáinak 
gyakoroltatása, 
tudatosítása: - 
egészséges és kulturált 
étkezés, tisztálkodás   

- rendszeretet,   
az osztályterem  
berendezéseinek 
rendben tartási   
igénye, - zenei   
befogadóképesség 
fejlesztése    
(zeneművek rendszeres  
hallgatásával),      

- a vizuális  
befogadóképesség  
fejlesztése  (a 
kompozíciók,  
műalkotások elemzése),   
- az önkifejezési 
képesség fejlesztése, 
formáinak   
bemutatása, gyakorlása,  

- kézügyesség 
fejlesztése – szakkör 
(rajzolás, szövés,  
batikolás, stb.),   

- önellátási   
képesség, viselkedés  
tevékenységformáin 
ak gyakoroltatása, 
tudatosítása (sport):  
egészséges és 
kulturált étkezés, 
tisztálkodás,    

- rendszeretet , 
az osztályterem 
berendezéseinek  
rendben tartási 
igénye,      

- zenei   
befogadóképesség  
fejlesztése   
zeneművek   
hallgatásával,   

- az   
önkifejezési képesség 
fejlesztése:   
formáinak gyakorlása, 
tudatosítása   
(néptánc, versenyek, 
vetélkedők),   
   - 
egészségvédő  
képességek  
fejlesztése: az 
alapvető szokások    

- a testi   
képességek fejlesztése 
a település sportolási 
lehetőségének optimális 
kihasználása   
(úszás,  
sportegyesületi tagság, 
stb.), - kondicionálási 
és koordinálási 
képességek fejlesztése 
(különféle táncok 
tanulása),   

- önellátási   
képesség, viselkedés  
tevékenységformáinak 
gyakoroltatása (család : 
egészséges és kulturált 
étkezés, tisztálkodás, 
testápolás, 
rendszeretet), 
egészségvédő 
képességek fejlesztése 
(háztartási és ház körüli 
munkák, a közlekedés, 
a vásárlás szokásai), - 
részvétel a   
községi rendezvényeken  



 

28   
   

    tudatosítása (előadói 
képesség, szövegalkotó 
képesség, versíró és 
műértelmező képesség, 
improvizációs 
képesség, vizuális 
önkifejező képesség),     

- egészségvédő  
képességek   
fejlesztése: az 
egészséges életmód 
fogalmának 
megismertetése, az 
alapvető szokások 
folyamatos gyakorlása 
(sérüléselhárító esések, 
önvédelmi fogások, 
balesetvédelmi 
szokások)      

- az önértékelő   
képesség fejlesztése,  
az    
önmegismerő képesség  
folyamatos  fejlesztése, 
az önfejlesztő képesség 
alapozása, a tehetség 
felismerése  
(szituációk, helyzetek 
beszélgetések 
szervezése )   

folyamatos 
gyakorlása, 
gyógytestnevelés   

  

Speciális   
kompetenciá  
k fejlesztése   

1-8.   - az általános  
alapok fejlesztése,   

- tehetségek  
felismerése, 
szaktárgyak keretében 
az aktuális képességek 
fejlesztése   

- a tehetséges tanulók 
adott képességeinek 
fejlesztése (szakkör,   
tehetséggondozó 
foglalkozás, sport, 
néptánc,) - 
ünnepélyeken való 
szerepeltetés 
szervezése,   

tehetséges tanulók 
magasabb szintre 
irányítása   

   

   

   

   
   



 

29   
   

1.4 AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 
FELADATOK   

   

A mindenkori felnövekvő nemzedék egészség-magatartásának formálása, a jövő egészséges 
felnőtt társadalmának nevelése stratégiai fontosságú feladat. Az egészséges életmód és 
magatartásformák (az egészséges táplálkozás, a drog-, alkohol-, dohányzásmentes életmód, 
a stressz tudatos feldolgozása, a szabadidősport feltételeinek biztosítása) kialakítását az 
oktatás valamennyi szintjén érvényesíteni kell. Iskolánkban az egészségprogram részét 
képezi az iskolai drog-prevenciós munka, amely keretében nagy hangsúlyt kell fektetni a 
megelőzésre. Az iskola leghatékonyabban a pozitív énkép fejlesztéséhez, a személyiség 
formálásához járul hozzá, és mindemellett precíz ismereteket közvetít. Ugyanakkor a 
drogprevenciós munka nem korlátozódhat egyetlen tantárgyra, és nem kötődhet csak 
egyetlen személyhez. Az egész iskola komplex nevelési hatásrendszerébe kell beépüljön. 
Célok és célkitűzések Általános célok:   
-az egészségügyi tudatosság kialakítása   
-ismeretek közlése   
-pozitív énkép kialakítása   
-egyéni képességek kiteljesítése   
-környezeti változások (fizikális és szociális)   
Az intézmény teljes vírusvédelemmel rendelkezik, amely képes mevédeni az informatikai 
rendszert a vírustámadásoktól. A biztonsági alapelvek betartására, az IBSZ megismerése és 
betartása minden falhasználó számára kötelező. A legfontosabb és legjellemzőbb informatikai 
biztonságihiányosságokra szervezett oktatás, tájékoztatás keretében kell felhívni a 
felhasználók figyelmét.   

Az egészséges életmódra történő nevelést már iskolás korban el kell kezdeni, hiszen csak 
a folyamatos ismeretbővítéssel tudjuk felnőttkorra elérni az egészségtudatos gondolkodást.    

Az iskolai egészségfejlesztés célja, hogy példával, ráutaló magatartással, közös ténykedéssel 
megtanítsa a fiatalokat, hogyan kell az egészség értékét megszerezniük, megőrizniük, védeniük és 
fejleszteniük. Segítségével megtanulhatják a tanulók, hogy miként:   

- ismerjék meg az egészséges életmód legfontosabb szabályait;   

- legyenek tisztában az egészséges táplálkozás fontosságával;   

- tartsák szem előtt a testi higiénét, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatását;   

- legyenek képesek a problémákat, konfliktusokat megfelelően kezelni; - ismerjék meg a drog, az 
alkohol és a dohányzás egészségkárosító hatását; - érjék el személyiségük fejlettségének 
lehetséges felső határát.   

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, 
magatartásainak, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 
minden tagja képes legyen arra, hogy   

- folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát,   

- érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot 
érintő hatásokat,   

- és ezáltal képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére.   
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1.4.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai   
Egészségnevelési helyzetkép   

A; A tanulóifjúság helyzete   

Iskolánkban a tanulók edzettsége közepes. Nagyobb mozgásigény főleg az alsósoknál jelentkezik, a 
felsőbb korosztály kevésbé mozgatható. Az edzettségi szintet NETFIT – teszttel mérjük.   

Testi fejlettségük koruknak megfelelő, de egyre több a túlsúlyos gyerek, akiknek az 
átlagkövetelmények teljesítése is nehezen megy. Az iskolaorvos szűri ki a gerincferdüléses és 
/illetve lúdtalpas gyerekeket. Szenvedélybetegségek terén iskolánkban nagyon jó a helyzet, 
hiszen kábítószer és alkohol nem fordul elő, cigarettázáson is csak elvétve kapunk évente 11 
tanulót. A táplálkozási szokások nem megfelelőek, sokan jönnek el otthonról reggelizés nélkül, 
tízórai nélkül. A gyerekek hetente 4 nap kapnak ingyenes iskolatejet vagy ennek megfelelő 
tejterméket, hetente 3 nap ingyenes iskolagyümölcsöt, ezen kívül tálalókonyhák működnek 
iskolánkban, tízórait, ebédet, uzsonnát fizethetnek elő a tanulók. A szociálisan rászorulók 50 
vagy 100 %-os anyagi támogatásban részesülnek. Büfé nem működik az iskolában. Bolt van 
mindkét iskolaépületünk mellett, sokan ott vásárolják meg reggelijüket vagy tízóraijukat, főleg 
péksüteményeket, édességeket, üdítőitalokat. Nagyon kevesen vesznek vagy hoznak otthonról 
tejterméket és gyümölcsöt.    

A gyerekeknek általában jól kialakult napirendjük van. Erre már óvodában is nagyon ügyelnek, az alsóbb 
osztályokban pedig további fontos szabályokat tanulnak meg.   

Sajnos kevesen töltik a szabadidejüket hasznosan, kirándulással, játékkal vagy sporttal. Egyre inkább 
szokássá válik órákat üldögélni a számítógép, mobiltelefon vagy a TV képernyője előtt.   

Tanulási problémák is akadnak, évfolyamonként egyre több lesz a tanulási téren nehézségekbe ütköző fiatal.   

Különösen odafigyelünk a testi higiéniára, hiszen a családok anyagi helyzete átlagában egyre 
romlik, ezzel szociális körülményeik is rosszabbak lesznek. A gyerekek figyelmét felhívjuk a 
helyes és rendszeres tisztálkodásra, fogápolásra, öltözködésre, stb.   

A tanulók között szinte minden évfolyamon találkozunk 1-2 nehezen nevelhető gyermekkel. 
Ők speciális foglalkozást igényelnek. A gyerekek átlagos neveltségi szintje egyébként évről- 
évre romlik, ez összefügg a család szociális és kulturális igényének csökkenésével. A 
gyerekek szexuális érdeklődése egyre fiatalabb korban jelentkezik, bizalommal 
fordulhatnak ilyen kérdésekben pedagógusaikhoz.    

B.; Egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek helyzete   

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok   
Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:   

• Az első negyedik évfolyamon:   

- kötelező testnevelés óra,   

- délutáni sportfoglalkozások,   

- 1 - 4. évfolyamon úszásoktatás, igény szerint, nem testnevelés órakereten belüli (10 
órában a monori Tanuszodában). Az úszásoktatás önköltséges, a szülőket terheli.   

- gyógytestnevelés (együttműködésben)   

- néptánc (együttműködésben)   
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• Az ötödik-nyolcadik évfolyamon:   

- kötelező testnevelés óra,   

- az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai,   

- gyógytestnevelés (együttműködésben)   

- néptánc (együttműködésben)   

• A napközi otthonban:   

- a játékos, egészségfejlesztő testmozgás.   

Tanulóink a tantervben meghatározott óraszámban vesznek részt testnevelés órákon. Ezen kívül délután 
tömegsport és versenysport – foglalkozásokat tartanak testnevelő tanáraink 1-8.    

évfolyamon.    

A környékbeli sportegyesületben is tevékenykednek diákjaink labdarúgás szakosztályokban. 
A Monori Tankerületi Központ úszásoktatást szervez tanulóinknak, melyek helyszíne a 
monori Tanuszoda uszodája (testnevelés órakereten belül).   

A tanárok és a szülők közül néhányan gyakran visznek gyerekeket túrázni, kerékpározni, télen szánkózni, 
síelni és korcsolyázni.    

Környezetismeret, természetismeret, biológia és osztályfőnöki órákon a tanmenetekben meghatározott  
módon  juthatnak  megfelelő  információhoz  a  gyerekek   
  egészségük megőrzéséről. Az iskola egészségügyi szolgálata (iskolaorvos, védőnő, 
fogorvos) az egészségügyi munkaütemtervben meghatározottak szerint alaposan és 
körültekintően végzi a munkáját  (kondíció-felmérések,  állapotfelmérések,   szűrések,   
védőoltások,   tisztasági ellenőrzések, fogászati kezelések, felvilágosítás).    

Az intézményben 2 takarítónő dolgozik, hogy megfelelő tisztaságot biztosítsanak.    

 Körzeti megbízottunk meghívásra, a Polgárőrséggel karöltve (a megfelelő időszakban) előadást tart a tanulókra 
leselkedő veszélyekről.   

Erőforrások   

Belső   

Humán erőforrás   Feladat, szerepkör   

 

Iskolavezetőség 
(igazgató, 
igazgatóhelyettes)   

Támogatja a környezeti és egészségnevelési programokat.    
Anyagi forrásokat teremt.   
Hasznos kapcsolatrendszert épít ki és tart fent.   
Ösztönzi a munkatársakat a programokban való aktív részvételre, ők is 
aktívan részt vesznek a megvalósításban.   
Példamutató magatartás a pedagógusok és a tanulók számára.   
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Nevelőtestület   Környezettudatos magatartásával és egészséges életmódjával példát mutat 
az osztályközösségnek, ösztönző erő.   
Kidolgozzák és a tananyagba beépítve tanítják az egyes környezeti és 
egészségnevelési tartalmakat, korosztálynak megfelelően. Felhívják a 
figyelmet a globális környezeti problémák helyi hatásaira. Az aktuális 
környezeti és egészségnevelési problémák azonnali megbeszélése 
osztályközösségi és egyéni szinten is megvalósul.   
A tantárgyakhoz kapcsolódva versenyeket, kiállításokat szerveznek jeles 
alkalmakra. Osztályok és folyosó dekorációja.   
A szabadidős – tevékenység megszervezésében nagy hangsúlyt    

   helyeznek a szabad levegőn való mozgásos játékokra.   
Figyelmeztetnek a környezet védelmére, tisztaságának megőrzésére. Nagy 
gondot fordítanak a személyi higiénia betartására (kézmosás, kulturált 
étkezés, öltözködés, a környezet tisztántartása).   

Osztályfőnökök   Felismeri és feltárja a tanulók problémáit, megkeresi azok okait.    
Segítséget nyújt a problémák megoldásához.   

Együttműködik  a    Gyermekjóléti  és    Családsegítő   Szolgálat 
szakembereivel.   
Családlátogatásokon  vehet  részt,  gyermekvédelmi  támogatás 
megállapítását kezdeményezi.   
Tájékoztatást nyújt a szabadidős programokról.    

Iskolatitkár   Támogatja a tanári munkát az egyes programok hátterének biztosításával, 
dokumentáció elkészítésével.   
Részt vállal a papírgyűjtés lebonyolításában, a takarékosságban.   
Figyeli az Interneten és a Magyar Közlönyben megjelenő pályázatokat és 
felhívja azokra a figyelmet.   

Technikai dolgozók   A programok tárgyi feltételeit biztosítják. Karbantartanak, takarítanak. 
Részt vállalnak a papírgyűjtés lebonyolításában, a takarékosságban, a 
növények gondozásában.    

Diákok   

Életkornak megfelelő érdeklődést mutatnak a programok és a felmerülő 
környezeti problémák iránt.   
A programokban részt vesznek önálló és csoportos munkával.   
Együttműködnek a felnőttekkel.    
Ügyelnek az iskola és közvetlen környezete tisztaságára. Szebbé teszik a 
belső és a külső környezetet. Részt vesznek a szelektív 
hulladékgyűjtésben, a község által szervezett tisztasági akciókban. 
Előadásokra járnak, foglalkozásokon vesznek részt. Szüleiket is bevonják 
a programba.   
Betartják a kulturált viselkedés szabályait egymás között és a felnőttek felé.  
Toleránsak.   
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Külső   

Humán erőforrás     Feladat, szerepkör   

Szülők     Részt vesznek a közös programokban. Anyagi támogatást 
nyújtanak.   
Gazdagítják a szemléltetőeszközöket.    
Környezettudatos magatartásukkal és egészséges életmódjukkal példát 
mutatnak a gyerekeknek.   

Szülői Munkaközösség     Az iskola által szervezett programokat támogatják, megismertetik a 
szülőkkel. Rendszeres kapcsolatban állnak az iskolával, közvetítenek a 
szülők felé.   

Önkormányzatok     Kölcsönösen   együttműködnek    az    iskolával    a   
 programok megvalósításában.    

Nevelési tanácsadó     Magatartási és tanulási zavarokkal rendelkező gyermekek kivizsgálása.   

Gyermekjóléti    
Családsegítő Szolgálat   

és  Az iskola felkérésére kivizsgálja a problémás gyerekek körülményeit, 
megpróbálja az okokat megszüntetni.   

   

   Rendszeres kapcsolatban áll az iskola vezetőségével és az 
osztályfőnökökkel.   

Iskolaorvos,    védőnő, 
fogorvos   

Az    iskola  egészségügyi    munkaütemtervben   
feladatokat végzi.    
Felkérésre felvilágosító órát tart.   
A védőnő rendszeres tisztasági ellenőrzést végez.   

meghatározott  

Tanya Csárda konyhája   Biztosítja a gyermekek és dolgozók étkezését.    

Óvoda   Rendszeres kapcsolatot tart az iskolával. Környezeti nevelési és 
egészségnevelési programot dolgoz ki és folytat.   

Rendőrség    Felkérésre előadás tartása, rendezvények biztosítása.   

Polgárőrség   Felkérésre rendezvények biztosítása   
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ÁNTSZ   Annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi 
szempontból megfelelően működik – e az iskola.   

Iskolapszichológus, 
szociális seítő   

Segít a gyermekek lelki nevelésében.   

- Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulókkal.   

- Részvétel    a    szülő   és    pedagógus   
 közötti mebeszélésen   

- Közvetítés tanár-diák, szülő-gyerek kapcsolatban, 
konfliktusok rendezése érdekében   

- Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, jookról, 
szociális rendszer működéséről   

   

   

   

   
Az egészségfejlesztés technikai feltételei   

• Tágas iskolaudvar   

• Tornaszobák és füves sportpálya   

• Osztálytermekben nagy ablakok, korszerű, szemkímélő fénycsöves világítás  Felújított 
vizesblokkok   

• Tágas étkezők   

• Megfelelő számú szemetesedény   

   

Rövid távú célok, feladatok és sikerkritériumok   

   

Rövid távú célok   Feladatok   Sikerkritériumok   

A tanulóknak váljon igényévé a 
rendszeres testmozgás.   

Diáksportköri foglalkozások 
szervezésének folytatása. Új 
sportköri foglalkozások beállítása. 
Napközben több mozgásos játék.   

A foglalkozásokon és a 
játékokban részt vevő tanulók 
létszáma nem csökkent.   

Sajátítsák el az életkornak  
megfelelő egészségmegőrzési 
ismereteket.   

Egészségügyi – elsősegélynyújtó 
ismeretek beépítése a 
tanmenetekbe.   
Szakkör szervezése.   
Versenyeken való részvétel.   

A szakkör beindulása és 
működése.   
Versenyeken való részvétel.   
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Legyenek tisztában saját 
értékeikkel, ismerjék fel 
problémáikat, tegyenek lépéseket 
ezek leküzdésére!   

Osztályfőnöki, egészségtan és 
természetismeret    órákon  
 önmegismerési foglalkozások  
szervezése.   
Egyéni és csoportos 
beszélgetések, szituációs játékok.   

Az önkritika helyes irányban 
fejlődik. A gyerekek 
értékrendjének pozitív 
változása.   

Őszintén    beszélnek 
problémáikról.    
Bizalommal fordulnak az 
osztályközösséghez és 
pedagógusaikhoz   

Kulturáltan viselkedjenek!   Szituációs    játékok és 
problémamegoldások 
osztályfőnöki órákon.  A   
 felmerülő   
 problémák azonnali 
megbeszélése.   
Vitapercek szervezése.   

A gyerekek toleránsabbak 
lesznek, egyre kevesebb az 
összeütközés.   

Meghallgatják  a    másik 
véleményét.   
Egyre  kevesebb  a 
 csúnya beszéd, a 
tiszteletlenség.   

Váljon a tanulók és a dolgozók 
igényévé a tiszta és barátságos 
belső és külső környezet /pl. 
padok kiürítése/.   

Rendszeres    szellőztetés    és 
takarítás.   
Tanítás után a szemét 
összegyűjtése, rendteremtés, az 
osztálytermek alkalomhoz illő 
dekorációja.   
Szobanövények beállítása és 
ápolása.   

 A heteseket nem kell 
figyelmeztetni a szellőztetésre. 
Az osztálytermek tisztasága 
rendezettsége javul.   
A nevelői szobákban a munka 
végeztével rend van.   

A tanulóknak váljon igényévé az 
egészséges táplálkozás!   

 Minél több nyers zöldség, 
gyümölcs, joghurt,    

A gyerekek szívesen 
fogyasztják az egészséges    

   

   gabonapehely szerepeljen az 
iskolai étkezésben.   
Bemutatók    szervezése   
 az egészséges 
táplálkozásról.   
A tanórákon is megfelelő súlyban   

 szerepel    az   

egészséges  táplálkozás,  a 
rendszeres  étkezés jelentősége.   

ételeket.   
Rendszeresen étkeznek, nem 
indulnak el reggeli nélkül 
iskolába.   
Kevesebb édességet és cukros   

üdítőt fogyasztanak. Kevesebb 
lesz a túlsúlyos gyerek.   
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A tanítás – nevelés legyen egyre    
 inkább élményközpontú, 
fejlessze az esztétikai érzéket, 
alakítson ki egészséges 
személyiséget!   

Az iskola eszközellátottságának 
növelése.   
Szemléltetőanyagok beszerzése 
és rendszeres használata. 
Megfelelő eszközök 
használatának elsajátítása. 
Folyóiratok és ismeretterjesztő 
irodalom felhasználása tanórákon 
és szakkörökön. Szabadban 
tartott órák, tanulmányi séták.   

Egyre több 
szemléltetőeszköz használata 
a tanórákon. A gyerekek 
igénylik a könyvtári munkát. 
A lehetőségekhez képest 
minél több időt töltenek a 
szabad levegőn.   

   

Értékelés, ellenőrzés   

   

Az ellenőrzés tartalma  
Az ellenőrzés 
gyakorisága   

Az ellenőrzést végző 
személyek   

Az értékelés formái   

Iskolai higiéné 
betartása   Alkalomszerűen   

Az iskola vezetősége, 
védőnő, ÁNTSZ 
szakemberei   

Szóban azonnal, írásbeli 
jelentés   

Személyi higiéné 
betartása   

Alkalomszerűen   
Osztályfőnökök, napközis 
nevelők, testnevelő tanárok, 
védőnő, iskolaorvos   

Szóbeli   

Osztálytermek 
tisztasága   

Rendszeresen   Osztályfőnökök   Szóbeli   

Tanulók fizikai és 
motorikus képességei  

Év elején és év végén   Testnevelő tanárok   Szóbeli és írásbeli   

Szűrővizsgálatok   Az iskolaegészségügyi 
munkaütemtervben   
meghatározottak  
szerint   

Iskolaorvos, védőnő, 
fogorvos   

Szóbeli és írásbeli   
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Iskolai étkeztetés   Rendszeresen   

Élelmezésvezető, az   iskola 
vezetősége,  ÁNTSZ   

Szóbeli és írásbeli   

Az iskola 
pedagógusai által 
szervezett programok  

Alkalomszerűen   Az iskola vezetősége   Szóbeli beszámoló 
értekezleteken,  írásbeli 
értékelés évvégén   

Külső személy által    
szervezett iskolai 
programok   Alkalomszerűen   Az iskola vezetősége   

Szóbeli,   
 írásbeli értékelés  
évvégén   

Iskolán belüli 
sportprogramok    

Alkalomszerűen   

Az  iskola  vezetősége,
testnevelő tanárok   

 Szóbeli,   írásbeli 
értékelés  
évvégén   

A tanulók  
veszélyeztetettsége   

Alkalomszerűen   Osztályfőnökök   Írásbeli értékelés   

Szülőkkel való 
együttműködés   

Rendszeres   Az iskola vezetősége, 
osztályfőnökök   

Szóbeli (SZM 
értekezleteken, szülői 
értekezleteken)  írásbeli 
értékelés évvégén   

   

   

1.4.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása   
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, 
környezetismeret, természetismeret, biológia és testnevelés óra) valósul meg. Képzése 1.-8. 
évfolyamon folyamatosan történik.   

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:   

• alapozza meg a tanulók felelősségteljes és szabálykövető magatartását, mivel a balesetek legalább 
50%-a emberi mulasztás miatt történik   

• készítse fel a gyermekeket a testi, lelki, szociális egészség megbecsülésére, megőrzésére, valamint 
az egészséges életvezetés kialakítására   

• alakítsa ki a tanulókban a sürgősségi szemléletet, valamint a hirtelen bekövetkező 
egészségkárosodás alapszintű ellátásának technikáját   

• fejlesszen ki a tanulókban olyan lelki attitűdöt, amely képessé teszi őket az éles helyzetben történő 
helytállásra, hogy hatékonyan merjenek és tudjanak segíteni a bajba került embertársaikon   

• tanulóink legyenek képesek a vészhelyzetet felmérni, a vészhelyzetben higgadtan, logikusan 
cselekedni, biztosítani a helyszínt, értesíteni a mentőket, tűzoltókat, rendőrséget, felismerni a 
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figyelemfelhívó panaszokat, tüneteket, elsősegélyt nyújtani, vérzéscsillapítási eljárást alkalmazni 
és elsődleges sebellátást végezni.   

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:   

• elméleti oktatás (osztályfőnök, biológiatanár vagy iskolaorvos vezetésével)   

• gyakorlati oktatás (osztályfőnök, biológiatanár vagy iskolaorvos vezetésével)   

1.5 A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 
FELADATOK   

1.5.1 Az iskolai közösségfejlesztés fő területei   

- tanórák (osztályfőnöki, szaktárgyi)   

- tanórán kívüli, felnőttek által szervezett iskolai foglalkozások: séta, kirándulás, szakkörök, diákkör, 
néptánc    

- diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások - szabadidős tevékenység.      

Valamennyi terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai, céljai 
azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak:    

- az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához,   

- véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének kialakításához,    

- a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend),   

- az együttérző magatartás kialakításához,   

- a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez.   

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 
módon, a tanulóközösség ráhatásán keresztül érvényesül.   

A tanulók közösségében, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk 
nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.   

1.5.2 A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink   

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.   
Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 
kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű 
nevelői fejlesztése (osztályközösség, napközis közösség, szakköri közösség).   

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.A tanulói 

közösségek irányításánál módszerekben, az önállóság fokában a nevelőknek alkalmazkodniuk kell 

az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak 

megfelelni akaró – személyiségének lassú alakulásától az autonóm – önmagát értékelni és irányítani 

képes – személyiséggé válásig. 3. Az önkormányzás képességének kialakítása.   

A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői 

segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon 
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tevékenykedni, illetve az elvégzett munkát értékelni. 4. A tanulói közösségek 

tevékenységének megszervezése.   

A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek 
tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói 
közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a 
közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt 
vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési 
formákhoz tapasztalatot gyűjthetnek.   

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása – az iskolai hagyományokat,           és 
jövőképet figyelembe véve.   

Váljanak rendszeressé a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 
normák, formai keretek és tevékenységek.   

6. Megismertetjük és gyakoroltatjuk a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, melyek a 
közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek. - Azon ismeretek 
elsajátítása, egyéni és közösségi tevékenységek gyakorlása, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, 
a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek.    

- Népünk kulturális örökségének, jellemző sajátosságainak, nemzeti kultúránk nagy múltú 
értékeinek megismerése.   

- Más népek szokásainak, életmódjának, kultúrájának, vallásának megismerése és tisztelete.   

7. A környezet állapota iránti érzékennyé válás fejlesztése. - A környezeti károk megelőzésére törekvés.   

- A környezetben okozott károk felszámolásában való részvétel.   

- A közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába való bekapcsolódás.      

8. Kommunikálás társaikkal és felnőttekkel adott témáról (anyanyelven, szabatosan).   

- Az új audiovizuális környezet megértésének és szelektív használatának elsajátítása.   

9. A környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőinek és ezek        elkerülési 
módjainak megismerése.   

- Az egészséges és kulturált életvitel képességének kialakítása.   

- Kellő segítség nyújtása a káros szokások kialakulásának megelőzéséhez.   

10. A tanulók kezdeményezésének segítése, életkornak megfelelő közösségi megbízatások,          feladatok 
vállalása.   

11. Különböző változatos munkaformákkal (homogén csoportmunka, differenciált        csoportmunka, 
kísérlet, verseny…) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség        érzésének erősítése.   

12. Az önellenőrzés, egymás kölcsönös segítésének és segítő szándékú ellenőrzés         képességének 
kialakítása.   

13. Olyan  nevelőkollektíva  kialakítása,  amely  összehangolt  követeléseivel  és 
 nevelési          eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja.   
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14. Olyan osztályközösség kialakítása, amely befogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat.   

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie 
mindennapi munkája során.   

1.5.3 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok   
   

1. A tanítási óra   

A tanórán részt vevő tanulók egy osztályközösség tagjai. Az osztályközösség a tanulók fő 
iskolai tevékenységének, tanulmányi munkájának színtere. A tanulók véletlenszerű 
kiválasztódáson alapuló gyülekezete. Legfontosabb célunk ebből a csoportból olyan valódi 
közösséget formálni, mely képes egy közös cél érdekében közös értékrend elfogadásával az 
iskola szervezeti keretein belül (tanórán) tevékenykedni.   

A pedagógus személyes példájával, útmutatásaival, elvárásaival azon munkálkodik, hogy az 
iskola tanulói egy azonos mértéken nyugvó, de egyéniségükben és képességeikben eltérő, 
egymást megbecsülő, segítő közösséggé formálódjon.    

A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a 
módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, aktivitását 
biztosítják. Fontos a motiválás, olyan módszerek alkalmazása, melyekkel a tanulási kedvet, az 
érdeklődést ösztönözni, fokozni lehet.   

Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat az alaposság és a differenciált 
bánásmód. Vagyis az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a 
legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes 
tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez.   

 E feladat megoldását a tanítási órákon az alábbi tanítási módszerek és szervezeti formák segítik:   

• Első évfolyamon a legfontosabb feladat a tanulók iskolai beilleszkedésének 
segítése, biztonságérzetük, tanítójuk iránti bizalom kialakítása, a biztos betűismeret 
megtanítása, a matematikai műveleti fogalmak megértetése. Az egyéni fejlődési tempóhoz és 
az életkor fiziológiai lehetőségeihez igazított tananyag az egyéni képességekhez mért értékelés 
segítik a korai tanulói kudarcok elkerülését, lehetővé teszik a nyugodt légkörű fejlesztést. A 
biztosan elsajátított, jól használható alapok a későbbi évek hatékonyságát, a gyerekek tanulási 
teljesítményét növelik.   

• A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni 
képességekhez igazodó munkaformákat, de – elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél – a 
tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. A gyerekek meghallgatják egymás 
ötleteit, gondolatait.   

• Az 5-8. évfolyamon irodalmi műveket közösen dolgoznak fel, azok erkölcsi, 
közösségfejlesztő tanulságait megbeszélik.   
Ezek a tevékenységek az egymásra figyelő magatartás kialakulását segítik.   

2. Osztályfőnöki tevékenység   

Célja az osztály közösségi életének szervezése, tevékenységük irányítása, önállóságuk, öntevékenységük 
fejlesztése.   
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• Az osztályfőnök feltérképezi az osztály szociometriai jellemzőit, az osztályban uralkodó értékrendet. 
Törekszik a tanulók családi és szociális körülményeinek, és a szülők iskolával szembeni elvárásainak 
alapos megismerésére.   

• Koordinálja, segíti a SNI tanulók ellátásában érintett szakemberek munkáját, a szülőkkel való 
kapcsolattartást.   

• Szükség és igény szerint családot látogat.   

• A tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart.   

• Megtervezi a tanévre vonatkozó közös tevékenységeket. (Munka, kirándulások, színházlátogatás, 
egyéb rendezvények.)    

• Felkészíti osztályát az osztályközösségben tartandó rendezvényekre.   

1.5.4 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:   

• Hagyományőrző tevékenységek: Minden tanév folyamán iskolai ünnepségeket, 
megemlékezéseket tartunk, amelyek nagy közösségformáló erővel bírnak: Vargha Gyula 
emlékére, nemzeti ünnepeken és emléknapokon, karácsonykor, a magyar kultúra napján, 
farsang alkalmából illetve a 8. osztályosok ballagásakor. A település rendezvényein felkérésre 
veszünk részt.   

• Délutáni tevékenységek: Az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban 1-8. évfolyamon 
délutáni foglalkozásokat tartunk.    

• Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: Az egyéni képességek minél jobb 
kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az 
egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató 
foglalkozások segítik.   

A nyolcadik évfolyamon a továbbtanulás, és a középiskolai felvétel elősegítése érdekében a 
gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére 
pedig készségfejlesztő órákat tartunk magyar nyelv és matematika tantárgyakból. További 
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola 
lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.   

• Iskolai sportkör: Az iskolai sportkör tagja lehet az iskola minden tanulója. Az iskolai 
sportkör a tanórai testnevelés órák felett biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint 
a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.   

• Szakkörök: A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 
szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 
szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról 
– a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején 
az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola 
dolgozója.   

• Versenyek, vetélkedők, bemutatók: A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 
különféle (szaktárgyi, sport, művészeti, stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában 
évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken 
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való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók 
felkészítését a különféle versenyekre a szaktanárok végzik.   

1.5.5 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai   
   

 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, 
hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős 
programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, klubdélutánok, színház- és múzeumlátogatások, 
táborok, stb.). Budapest közelsége lehetőséget biztosít arra, hogy éves színházbérletünk legyen.    

Iskolánk tanév végén osztályonként kirándulást szervez. Ennek lebonyolításáért az osztályfőnökök 
felelősek.    
 A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.   

   

1.6 A PEDAGÓGUSOK HELYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖK 
FELADATAI   

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza.    

   

1.6.1 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, osztályozó vizsgák lebonyolítása,   

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

• a tanulmányi versenyek lebonyolítása,   

• tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,   

• felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,   

• iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,   

• osztályfőnöki feladatok ellátása,   

• az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,   

• szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,   

• részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,   

• részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,   

• a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,   

• tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,   

• iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,   

• tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,   
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• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,   

• szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,  osztálytermek rendben tartása és 
dekorációjának kialakítása.   

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét 
figyelembe véve.   

1.6.2 Az osztályfőnök feladatai és hatásköre   
   

Osztályfőnöki felelősségek:   

- Munkáját a pedagógiai program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer szellemében, az intézményi és a 
szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak, és az iskolai dokumentumok (pl. éves munkaterv, házirend) 
betartásával és betartatásával végzi.   

- Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás rendszerét.   

- Személyes felelőséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi dokumentumok pontos vezetéséért.    
   

Osztályfőnöki feladatok (nem érintve az osztályfőnöki nevelőmunka tartalmi részeit):   

Adminisztrációs jellegű feladatok:   

- A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai adatokat szolgáltat.   

- Kitölti a törzslapokat, bizonyítványokat, értesítőket.   

- A haladási napló kitöltését ellenőrzi, a szaktárgyi órabeírásokat (tananyag, sorszám) hetente ellenőrzi, és a hiányokat 
pótoltatja (szükség esetén az illető vezető értesítésével).   

- Ellenőrzi az érdemjegyek beírását és az osztályozó napló kitöltését.   

- Nyomon követi a tanulók elektronikus ellenőrző könyvébe történt bejegyzéseket, azok következményeit.   

- Rögzíti és összesíti az igazolt és az igazolatlan távolmaradásokat, mulasztásokat és késéseket. A házirend előírásai 
szerint rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőnek jelzi az osztályozhatóság 
veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók előmenetelét, szükség esetén elektronikus 
üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket.   

- A házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén elektronikus üzenetben vagy 
levélben értesíti a szülőket.   

- Elektronikus üzenetben, illetve az elektronikus ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon értesíti a szülőket a 
tanulóval kapcsolatos problémákról.   
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Felelősen ellátja a tanulók közösségi szolgálatával kapcsolatos ráháruló teendőit.   

- Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását, a 
bejárók, a menzások adataiban bekövetkező változásokat.   

- Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, továbbtanulási 
lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja.   

- Nyilvántartást vezet a hátrányos és a halmozottan hátrányos tanulókról.   

- Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, 
segítséget nyújt számukra.   

Irányító, vezető jellegű feladatok:   

- Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a pedagógiai program hatáskörébe utal.   

- A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát tart. Az 
osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt színtere az osztály 
éves tanmenete alapján valósul meg, amely során a tanulók tanulmányi eredményeinek nyomon 
követése mellett, évente több alkalommal, változó tematikával, releváns társadalmi témákat is 
érintve saját maga, vagy meghívott előadókkal előadást tart.    

- Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, egyéni 
fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó képességük 
fejlesztésére.   

- Együttműködve az osztály tanulóival, segíti a tanulóközösség kialakulását.   

- Miden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak és a 
szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira.   

- A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az 
oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.   

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 
valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.   

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

- Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi osztálya 
szabadidős tevékenységét.   

- Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek tervéről, 
programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és helyettesét, valamint 
a szülőket.   

- Részt  vesz  osztályát  érintő  iskolai  rendezvények  előkészítő  munkálataiban  és  a 
rendezvényeken.   

- Folyamatosan figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására.   

- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörben is 
jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret).   
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- Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet.   

A tanulók minden iskolai tevékenységét, - beleértve a tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat 
is – értékeli, kialakítja bennük a reális önértékelés igényét.   

Szervező, összehangoló jellegű feladatok:   

- Segít abban, hogy a tanuló otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában. Ennek 
érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, egyéb közösségben 
elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről.   

- Kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel.  A nevelési folyamat 
tervezésében a civil szervezetek szerepét, közreműködését segítő eszközként használja (pl. 
iskolai alapítvány).   

- Munkája során figyelembe veszi a diákönkormányzat programját, felelősséggel vesz részt 
annak szervezésében, tervezésében, irányításában.   

- Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók 
felzárkóztatását.   

- Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátítására.   

- A tanulókról gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai 
eredményeket, valamint a szakértői bizottság véleményét és javaslatát az osztályban tanító 
pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat meghatározzák.   

- Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó 
nevelőtanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logopédus, 
pszichológus, gyógytestnevelő, stb.).   

- A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében 
együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik számukra 
szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról.   

- Kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz 
esetmegbeszéléseken.   

- Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat.   

- Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában.   

- Szükség esetén – az intézményvezető hozzájárulásával – az ügyben érintett pedagógusokat 
tanácskozásra hívja össze.   

- Szükség szerint családlátogatásokat végez.   

- Az intézményi munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezleteket, illetve 
fogadóórát tart.   

- Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a tanuló pedagógia jellemzését a gondviselőkkel 
egyezteti, a továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad és segítséget nyújt 
felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpályakompetenciákat.   

- A szülői értekezlet tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyettesét.   



  

-  

46   
   

- Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a 
szülőkkel.   

Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, megbeszéli 
velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes tanulók fejlesztésére 
vonatkozóan.   

   

1.6.3 Az osztályfőnöki órák tananyaga, tematikája évfolyamonként   

Ötödik évfolyam   

Tananyag: Tanuljunk tanulni Ötödikbe léptünk, házirend, tisztségek. A tanulást is tanulni kell. 
Nehéz és könnyű tantárgyak. Eredményes tanulás az 5. osztályban.   

Követelmény: A tanulás kötelesség. Gazdálkodás az idővel. A tanulást is tanulni kell. Ami 
érdekel, amit szívesen csinálok.   

Tananyag: Személyiségünk Önismeret, öntudat, önbizalom. Az ember értéke. Szokás, 
szenvedély.   

Követelmény: Önismeret fejlesztése, osztálytársak közti bizalom, a támogató légkör 
megerősítése. A dohányzás szenvedélybetegség jellegének tudatosítása.   

Tananyag: Test és lélek Az egészség értéke életünkben. Hogyan élhetünk egészségesen. 
Testkultúra (testedzés, pihenés, öltözködés). Életrend, életritmus. Szabadidő helyes 
felhasználásáról.   

Követelmény:  Testünk  iránti  felelősségünk.  Testi-lelki  egészség  legfontosabb összefüggései.   

Tananyag: Tudni illik Az étkezés illemtana. Öltözködés, kultúrája. Szórakozás illemtana: 
színház, mozi, hangverseny, diszkó, kirándulás, sport, játék, strand.   

Követelmény: Alapvető viselkedési normák gyakoroltatása, betartása, megkövetelése   

Tananyag: Családi élet Alkalmazkodás a családban. Egymás iránti figyelem a családban 
(hétköznapok, ünnepek).   

Követelmény: A család életre szóló érzelmi háttér, erőforrás szerepének tudatosítása. Az 
egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása.   

Tananyag: Közlekedés Gyalogos közlekedés kisebb, nagyobb településen. Tömegközlekedési 
lehetőségek. Kerékpáros közlekedés. Idénybalesetek.   

Követelmény: Kövesse a közlekedés helyes magtartási szokásait! Ismerje a városi és 
vidéki közlekedésben lévő különbségeket! Ismerje a gyalogos és tömegközlekedés 
szabályait!   
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Hatodik évfolyam   

Tananyag: Gondolkodás, kommunikáció, tanulás Problémamegoldás, tanulás, emlékezet. 
Intelligencia, okosság, bölcsesség. Megismerés, tudás.   
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Követelmény: A beszéd és a gondolkodás összefüggései. Értékelje a tudást, a lelkierőt, és az 
egyéb szellemi képességeket!   

Tananyag: Személyiségünk Ember voltunk általános vonásai, egyediségünk. Örökletes 
adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, képességek, tehetség. Szokás és 
szenvedély: jó és rossz szokásaink.   

Követelmény: Képesség a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére, a 
helyes önismeret kialakítására, önmaga felvállalására, mások bírálatának segítségként 
való elfogadására. Legyen képes felismerni az örökletes tényezők szerepét a jellem 
kialakulásában!   

Tananyag: Test és lélek Test és lélek egysége. Egészséges életmód, testkultúra, mentálhigiénia. 
Növekszem, változom.   

Követelmény: Helyezze el önmagát a saját korcsoportjában, felismerve ebből adódó jellemzőit! 
Ismerje az ember életszakaszainak főbb általános jellemzőit.   

Tananyag: Tudni illik Találkozás, üdvözlés. Megszólítás, bemutatkozás, társalgás.    

Telefonálás illemtana. Vendégségben, vendéglátás. Pontosság, pontatlanság.   

Követelmény: Alapvető magatartási normák ismerete.   

Tananyag: Családi élet Személyi higiénia: testápolás, bőrápolás, ruha váltása. Nemi érés, 
nemi higiénia. Környezet tisztántartása: otthon, osztályban. Állatokkal a lakásban. 
Követelmény: Tudja önmagát, környezetét tisztán tartani! Tudja, hogy a tisztaság az 
egészséges élet alapfeltétele!   

Tananyag: Közlekedés Kerékpáros közlekedés korábban megismert szabályainak 
bővítése. Közlekedési jelzések, továbbhaladási algoritmusok leírása. Tömegközlekedés 
(országúti, vasúti, városi).   

Követelmény: Ismerje az alapvető közlekedési szabályokat. Ismerje a kerékpár biztonsági 
felszereléseit!   

Hetedik évfolyam   

Tananyag: Test és lélek Egészség, betegség, fogyatékosság. Egészséges életmód 
testkultúra, mentálhigiénia. Veszélyeztető tényezők. Az egyén és a drogok. A drogok és 
a médiák. A reklám hatása.   

Követelmény: Ismerje fel a test és lélek összefüggéseit! Legyenek ismeretei a káros 
szenvedélyek veszélyeiről és elkerülésük módjáról!   

Tananyag: Személyiségünk Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, 
képességek, tehetség. A tanulás szerepe: sajátos szokások, ismeretek, világlátás, hobbik, 
örömök, félelmek. A nevelés szerepe: példaképek, jutalmazások, büntetések.   

Követelmény: Tudja, hogy minden ember egyedi, hogy énünk egyes összetevői örököltek, 
mások megszerzettek! Ismerje fel a tanulás jelentőségét a jellem alakulásában!   

Tananyag: Pályaorientáció Képességek: térbeli gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség, 
számolási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság, kapcsolatteremtés.  
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Képesség és teljesítmény összefüggése. Önismeret testi, lelki, szociális és szellemi 
szempontjai. Munkahelyi ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, 
az átképzés. Pályaválasztási alapfogalmak: pálya, szakma, foglalkozás, beosztás, 
munkakör, képesítés, képzettség. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. 
Szabadban dolgozni, testi erőt kifejteni, technikai feladatokat ellátni, tiszta környezetben 
dolgozni, szellemi munkát végezni stb.   

Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a 
képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a 
testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes 
munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség 
állapotát, az átképzés szükségességét. Értelmezni a pályaválasztási alapfogalmakat. 
Azonosítani az érdeklődési területeket és elmondani azok szerepét a pályaválasztásban. 
Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban.   

Tananyag: Közlekedés A KRESZ szabályai. Az elsősegélynyújtás szabályai. Veszélyhelyzetek 
kialakulása.   

Követelmény: Előrelátással hárítsa el a veszélyhelyzetek kialakulását! Alkalmazza a KRESZ 
szabályait különös tekintettel: rendőri karjelzések, behajtani tilos, kerékpárút, főútvonal!   

Tananyag: Tudni illik Fiúk és lányok, megismerkedés, udvarlás. Társalgás illemtana.    

Hogyan? Miről? Kamaszszerelem.   

Követelmény: Helyes viselkedési formák tudatosítása.   

Nyolcadik évfolyam   

Tananyag: Személyiségünk Önmegfigyelés, önismeret, önnevelés: tapasztalat 
önmagamról és másokról. Elismerés, bírálat, építő, romboló. Érdeklődés, célok, akarat, 
énideál, értékek. Önérzet, önbizalom, önszeretet, szégyen, kisebbségi érzés. Önfegyelem, 
akaraterő, felelősség. Különbözőségek és hasonlóságok. A másik egyediségének, 
másságának elismerése, tisztelete. A másik megismerése. Kommunikáció. Vitatkozás, 
versengés, kompromisszumok. Jellem-lelki tulajdonságok. Szokások, tudás, erkölcs, 
világnézet. Intelligencia, okosság, bölcsesség, kreativitás. Büszkeség, gőg, méltóság, 
önzés, önzetlenség. Nyitottság, kíváncsiság. Az ember, mint értékelő lény. Az értékelés 
szempontjai. Az értékelés nehézségei. A legfontosabbnak tartott értékek. Az ember, mint 
erkölcsi lény. Választás és döntés, szándék és tett. A rossz, a hibázás és a bűn. Az 
erkölcsös cselekedet (jót jól). Mozgatóink. Meghatározottságaink, gyökereink. Vágy, 
szükséglet, lehetőség, igény. Érdekek, értékek, normák. Beállítódás, magatartás és 
viselkedés. Empátia, tolerancia. Az egyes ember fejlődése. Életkorok jellemzői.   

Követelmény: Tudjon érvelni az önuralom, önnevelés, önismeret fontossága mellett! 
Legyen képes érvelni a másik személyiségének tisztelete mellett! Legyen nyitott az 
értékek felismerésére és elfogadására! Legyen képes a meggondolt véleményalkotásra, 
mások józan, igazságos megítélésére! Legyen képes fontos helyzetekben a választási 
lehetőségek mérlegelésére, indokolni mások és önmaga hibás és jó döntéseit! Legyen 
képes felfedezni a különböző viselkedések és döntések mögött meghúzódó mozgatókat! 
Ismerje az egyes életszakaszok főbb jellemzőit!   
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Tananyag: Pályaorientáció Képességek, munkahely, munkanélküliség. Térbeli 
gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség. Számolási képesség, fizikai teherbírás, 
kézügyesség, ötletgazdagság és kapcsolatteremtési képesség. A képesség és teljesítmény 
összefüggése. Az önismeret testi, lelki, szociális és szellemi szempontjai. A munkahelyi 
ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az átképzés. Megbeszélés, 
vita, szituációs gyakorlatok, kérdőív, gyűjtőmunka.   

Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a 
képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a 
testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes 
munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség 
állapotát, az átképzés szükségességét.   

Tananyag: Pályák megismerése, pályaválasztási dokumentumok A pályák 
megismerésének lehetőségei: Pályaképek, pályatükrök, pályaismertetések, foglalkozás 
leírások. Pályaszintek, egymást helyettesítő pályaajánlatok. Pályaalkalmasság, 
továbbtanulási lehetőségek. A pályaválasztás dokumentumai, ismeretforrások. 
Videofelvételek elemzése, pályatabló készítése, riportok készítése, elemzése. Érdeklődés, 
érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Érdeklődési területek: Szabadban dolgozni, 
növényekkel, állatokkal foglalkozni, emberek között dolgozni. testi erőt kifejteni, 
formákkal, vonalakkal dolgozni, kézi erővel, szerszámmal dolgozni. Technikai 
feladatokat ellátni, irodában dolgozni, embereken segíteni, eladni, vásárolni. Tiszta 
környezetben dolgozni, gépeket szerelni és javítani, elektromos készülékekkel dolgozni, 
építőiparban, laboratóriumban dolgozni. Érzelmi viszonyulás és a motiváció szerepe a 
pályaválasztásban. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, öndefiníciós folyamatok 
támogatása.   

Követelmény: A tanuló tudja: Azonosítani az érdeklődési területek és elmondani azok szerepét 
a pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban.   

Tananyag: Családi élet Családtervezés, házasság, családi célkitűzések. Generációk kapcsolata, 
egymás segítése. Családi szabadidő szervezés.   

Követelmény: Legyen képes életvitele tudatos alakítására! Legyen fegyelmezett, 
segítőkész! Tudja szabadidejét kulturáltan hasznosítani! Legyen tájékozott nemzeti, 
vallási, családi ünnepekről! Tudjon ezek hagyományainak megfelelően viselkedni!   

a) Választható témák az osztály összetételétől, neveltségi szintjétől függően   

- A tanulást is tanulni kell   

- Tanulást segítő tevékenységek  -  Egészséges életrend   

A helyes napirend kialakítása   

A család: a nagyszülők, a szülők és a gyerekek közössége   

Ünnep a családban   
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Az ünnepek szerepe az emberek életében - Ismerem-e önmagam?   
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   A megismerés forrásai   

   Baráti kapcsolatok   

- Részvétel a házi munkában   

- A nyári szünidő tervezése   

- A tanulási szokások, a gazdaságos tanulás   

- Fiúk és lányok barátsága   

- A helyes viselkedés, a helyes beszéd, az udvariasság   

- Igazmondás, hazugság   

- A serdülők biológiai és higiéniai problémái   

- Fejlesztő játékok tanulása   

- Tudni illik, hogy mi illik -   Illemtan a gyakorlatban   

- Lakásunk kultúrája   

- Pályaválasztásra készülünk -   Önállóság a tanulásban   

- Konfliktusok az osztályban   

- Igaz barátok az osztályban   

- A kulturált magatartás szabályai   

- Viselkedés ünnepi alkalmakkor   

- Bírálat, önbírálat -   A család funkciói   

- Konfliktus a családban   

- Fizikai és szellemi munka   

- A pénz szerepe életünkben -  Ápolt, divatos megjelenés -  Hogyan rendezném be 

otthonomat?   

- A vendéglátás illemtana   

- A határainkon túl élő magyarság   

- Testápolás, szépségápolás a serdülőkorban   

- Az étkezési kultúra   

- Az iskolaválasztás gondja   

- A család pályaválasztási elképzelései   

- Diákönkormányzat az osztályban és az iskolában   



  

- 
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- Törekvés a harmonikus életre   

- Jövőnkre készülünk   

- Harcban önmagunkkal   

- Bizonytalankodók az iskola- és a pályaválasztásban   

 Ügyintézés a mindennapokban -   Barátság, szerelem, szexualitás   

Házasság és család, a felbomló család   

Hétköznapok és ünnepek a családban   

Korunk jellemző betegségei   

    A fiatalkori bűnözés   

   A hivatalos helyen való viselkedés illemtana   

- Különféle tanulási módszerek   

- A jó időbeosztás, a helyes napirend   

- Közösségfejlesztő játékok   

- A kulturált viselkedés alapjai, illem   

- Ismerős, haver, barát   

- Kapcsolatok a másik nemmel, a nemi érés tudatosítása   

- Árulkodás, becsület, "betyárbecsület"   

- Hazugság, elhallgatás, igazmondás, becsületesség   

- Közlekedési szabályok, utazási illemtan   

- Színházlátogatás:  viselkedés  az  előadáson,  az  élmények 

 megbeszélése  -   Megjelenés, öltözködés   

- A sport szerepe az egészséges fejlődésben   

- Helyem a családban, szüleink tisztelete   

- Egészséges életmód rend, tisztaság, higiénia, korszerű táplálkozás   

- Veszélyes anyagok (alkohol, dohányzás stb. egészségkárosító hatása)   

- Az olvasás szerepe, fontossága, az olvasás élménye   

- A televízió műsorok, a videó-filmek helyes megválasztása   

- Ünnepek, az ünnepnapok szükségessége   

- Iskolai hagyományok megismerés   

- Fiú-lány kapcsolat, barátság, szerelem, a férfi, és a női szerepek.   

- Szerelem és házasság   

- Generációk együttélése, szüleink, nagyszüleink.   

- Az idős emberek tisztelete, segítése, a kötelességtudat fejlesztése   
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- Családi hagyományok, ünnepek    

- A vallások szerepe életünkben, sokfélék vagyunk, tolerancia   

- Viselkedés iskolában a tanórán, iskolai rendezvényeken, utcán, közlekedési eszközökön, 
színházban, étteremben, szórakozóhelyen   

- A munka az ember alapvető létformája, a munka értelme, megbecsülése   

- Megélhetés, gazdálkodás, jólét    

- Vitakultúra fejlesztése, a véleményalkotás szabadsága   

- Nemzeti azonosságtudat, nemzeti hagyományaink, történelmünk, jelképeink   

Helyünk Európában   

Miért tanulunk? Pályaválasztás, szakmák, foglalkozások, hivatások    

Az információszerzés lehetőségei   

Családi munkamegosztás, segítés otthon   

   A családi költségvetés ismerete, az előrelátó pénzgazdálkodás   

 Szabadidő értelmes, hasznos eltöltése (olvasás, rendszeres sportolás, zenetanulás, tánc, 
képzőművészet stb.)   

- Környezetünk kulturáltsága, növények, állatok gondozása    

- Egészség, betegség. Egészségünk iránti felelősség kialakítása   
   

1.7 A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL 
KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG   

1.7.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek    
Tehetséges tanulóknak tekintjük az olyan speciális, mentális adottságokkal, képességekkel 
rendelkező tanulókat, akik az életkori sajátosságoktól eltérően lényegesen magasabb szinten 
teljesítenek egyes kategóriákban (pl.: nyelv, matematika-logika, zene, sport, kézügyesség, 
tánc stb.).   

A tehetséges gyermekek a normál iskolai oktatásban tanulnak, de a tanulás bizonyos 
idejében differenciált, különleges tehetséggondozásban részesülnek, tanórán kívüli 
tehetséggondozó foglalkozásokon vesznek részt.   

A tehetség kibontakoztatását segítő tevékenységek a következők:   

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,   
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• tehetséggondozó foglalkozások, előkészítők szervezése,   

• iskolai sportkör működtetése,   

• szakkörök működtetése,   

• versenyek, vetélkedők, bemutatók rendezése (szaktárgyi, sport, kulturális, stb.),   

• szabadidős foglalkozások szervezése (színház-, múzeumlátogatás, kirándulás, stb.),   

• a könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos 
használata,   

• a továbbtanulás segítése,   

• hagyományok ápolása (műveltségi versenyek, ünnepségek, stb.),    néptánc oktatása.    
    

Évente helyi szaktárgyi versenyeket tartunk. Az eredményesen szereplő tanulókat területi, 
megyei és országos versenyekre készítjük fel. Benevezünk más iskolák által meghirdetett 
versenyekre is.    

 Tehetséggondozás (folyamatszabályozás)   

Alkalmazási terület:    

- az iskola valamennyi tanulója (tehetségek felismerése)   

- a kiválasztott tanulók (tehetségek fejlesztése) A  
folyamat leírása   
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Tevékenység   Módszer   Felelős   Határidő   

1. Tehetségek 
felismerése   

megfigyelés   tanító, szaktanár   Folyamatosan  

házi versenyek    
(szaktárgyak, különböző 
művészeti ágak, kiállítás stb.)   

 szaktanárok   I. félév   

speciális képességeket mérő 
tesztek   

tehetségfejlesztő pedagógus,    tanév eleje   

a tehetségek felismerését 
szolgáló tudatos szituációk 
tervezése, használata   
(ünnepélyeken való szereplés, 
stb.)   

 szaktanárok, osztályfőnökök   folyamatos   

2.Tehetségfejlesztés  

  (az iskolán belül)   

egyéni fejlesztés   a fejlesztést végző pedagógus   folyamatos   

differenciált tanóravezetés   minden pedagógus   folyamatos   

szakkör   szakkörvezetők   folyamatos   

egyes tantárgy(ak)ból 
évfolyamlépés   

szaktanár   tanév vége; 
folyamatos   

iskolán belüli művészeti iskolai 
fejlesztés   

iskolavezetés, iskola tanárai   folyamatos   

sportkör   testnevelő tanárok   folyamatos   

2.Tehetségfejlesztés  

(iskolán kívül)   

kapcsolatok különböző 
szakmai szervezetekkel, a 
tehetséges tanulók irányítása 
„központi” szakkörökbe, 
zeneiskolába, 
sportegyesületekbe stb.   

minden pedagógus   folyamatos   

versenyeredmények 
összegzése, értékelése   

iskolavezetés, szakkörvezetők, 
szaktanárok stb.   

félévkor és 
tanév végén   
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4. A fejlesztés 
hatékonysága, 
értékelés   

szakköri lemorzsolódás, 
szakkörök megszűnése   

a felhasznált összegek és a 
megtérülés aránya   

   
1.7.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő tevékenységek   

Minden felmerülő esetben fel kell tárni a kudarcok tényleges okát. Ehhez segítségül kell 
hívni a témában illetékes szakembereket. Egyénre szabottan el kell készíteni a fejlesztési 
terveket.   

Kiemelten foglalkozunk a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel. A részképesség 
zavarok (pöszeség, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, egyéb hangképzési problémák) javítása 
érdekében kapcsolatban állunk az illetékes pedagógiai szakszolgálattal és a tankerülettel, 
akik biztosítják számunkra a gyógypedagógust, a fejlesztőpedagógust és a logopédust.   

       Tevékenységek:    

- egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,   

- délutáni tevékenységek,   

- egyéni foglalkozások,   

- felzárkóztató foglalkozások,   

- beszédjavító foglalkozások,   

- családlátogatások,   

- konzultáció a szülőkkel,   

- a könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos 
használata,   

- továbbtanulás irányítása, segítése.    
Lemorzsolódás   

- A mentorálás az egyes diákok számára segítséget nyújt, hogy leküzdjék tanulásbeli, társadalmi 
vagy személyes problémáikat. Akár személyes kapcsolattartás útján ( mentorálás ) akár kis 
csoportokban ( tutorálás ) a diákok célzott segítséget kapna, amelyet gyakran az oktatásban 
dolgozók, illetve a közösség tagjai nyújtanak.   

- A személyre szabott tanulás erősítése és a kockázatnak kitett diákok számára tanulási támogatás 
nyújtása segítséget jelent nekik, hogy a formális oktatás követelményeihez alkalmazkodni 
tudjanak és leküzdhessék az oktatási és képzési rendszer kreált akadályokat.   

- A kockázatnak kitett diákokra összpontosító korai figyelmeztető rendszere kialakításával még 
a problémák kialakulását megelőzően hatékony intézkedéseket tegyen lehetővé. A célzott tanári 
 továbbképzések  segítenek  a  tanároknak,  hogy  az  osztály 
 sokszínűségével megbirkózzanak.   

- Iskolai követelményrendszeren kívül eső, iskolán kívül, vagy tanítás után végezhető 
tevékenységek, valamit művészeti, kulturális és sporttevékenysége növelhetik a kockázati 
csoportba tartozó gyerekek önbizalmát és segíthet nekik rugalmasabban kezelni a tanulás terén 
jelentkező problémákat.   



 

58   
   

   

1.7.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése   

Első lépés az okok feltárása, majd azok megszüntetése.    

Amennyiben a pedagógus egy diáknál beilleszkedési, magatartási, vagy tanulási zavart 
tapasztal, jeleznie kell az osztályfőnöknek. Az utóbbi feladata, hogy a szülők bevonásával a 
szükséges vizsgálatokat a Nevelési Tanácsadóval, súlyosabb esetben a Tanulási Képességeket 
Vizsgáló Szakértői Bizottsággal elvégeztessék, s amennyiben a zavar fennáll, velük 
együttműködve a szükséges terápiát kidolgozzák.    

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók részére egyéni képességekhez igazodó tanórai és tanórán 
kívüli tanulás lehetőségeit biztosítani kell:   

- tanórai keretben a rendszeres differenciált feladatok, tevékenységek,   

- felzárkóztató foglalkozások,   

- délutáni tevékenységek,   

- a könyvtár, és más iskolai létesítmények, eszközök egyéni vagy csoportos használata. Ha a 
tanuló mentesítve van egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól, 
akkor egyéni foglalkozás keretében kell segítséget nyújtani a felzárkóztatáshoz.   

A fenti zavarok fennállása esetén kiemelt tennivalók, pedagógiai tevékenységek:   

• kapcsolattartás az óvodával, nevelési tanácsadóval és gyermekjóléti szolgálattal,   

• pszichológus segítségének igénybe vétele,   

• az egyéni képességekhez igazodó tanulás megszervezése,   

• felzárkóztató jellegű foglalkozások,   

• délutáni tevékenységek biztosítása,   

• a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai,   

• családlátogatások – a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése,   fogadóórák 
biztosítása.   

   

1.7.4 A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje   
   

Az intézmény befogadó iskola, vállalja az integráltan oktatható-nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók ellátást.   

 A habilitációs, rehabilitációs célok átfogják az intézmény egész nevelési-oktatási rendszerét, 
kiemelt figyelmet fordítva a befogadó környezet kialakítására, az egyediséghez való  
környezeti  alkalmazkodásra.  Pedagógiai  szemléletét  a  sokszínűség  felismerésére, 
elismerésére törekvés, a tanulók egyéni sajátosságihoz igazodó, az együttnevelést, a 
tehetséggondozást szolgáló tanulásszervezési módok alkalmazása jellemzi.    
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A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének tervezésénél a pedagógusok figyelembe 
veszik a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvét. A helyi 
tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 
vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók  sérülés-specifikus  egyéni adottságainak 
figyelembevételével  érvényesíthetők,  az  Irányelvben  megadott 
 módosítások figyelembevételével.    

Az adaptációs folyamatban a pedagógusok - a fogyatékosság típusának megfelelően 
– csökkentik a tananyagot, átütemezik a feldolgozást, speciális módszereket, 
technikákat alkalmaznak, speciális technikai eszközöket használnak, a tanuló számára 
előnyös ismeretelsajátítási módszert preferálnak, az Irányelvekkel összhangban. 
Adaptációs tevékenység Fogyatékos tanuló esetén:   

• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott tantárgy(ak), tantárgyrész(ek) 
értékelése alól mentességben részesülhet   

• a tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a NAT-ban alkalmazott 
szakaszolással, indokolt esetben a bevezető szakasz, az első évfolyam tananyaga két tanévre 
eloszlik.   

Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók:   

• a tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban 
rögzítettektől.  Indokolt esetben az első évfolyam két tanévi időtartamra széthúzható   

• speciális tanulásszervezési módok, eljárások, értékelés, eszközhasználat   

• az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és        minősítés alól mentesítés  A 
sajátos eltérések a helyi tantervben és az egyéni fejlesztési tervekben rögzítettek.   

   

1.7.5 A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó elvek és program   

   
Alapelvek:   

- egyéni bánásmód elve   

- pozitív megkülönböztetés elve   

- terápiás szemlélet érvényesülése   

- differenciálás elve (számonkérés, beszámoltatás, értékelés-minősítés)   

- empátia, tolerancia elve   

- korrektív, kompenzáló szemlélet   

Célok:   
A gyermekek személyiségfejlődésének  elérése olyan módon, hogy minél boldogabb, egészségesebb 
és erkölcsösebb emberekké válhassanak.   

- Pozitív énkép kialakítása   

- A tanulói képességeket meghatározó pszichikus funkciók célzott fejlesztése.   

- A részképesség-zavarok csökkentése. Korrekció, kompenzáció   

- A gyerekek ismereteinek bővítése, iskolai előmenetelük biztosítása   
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- Hátránycsökkentés, esélyegyenlőség biztosítása   

Feladatok:   

- Részképesség-zavarok felismerése, kiszűrése, megfelelő szakszolgálati intézménybe való   

- irányítása a korai diagnosztizálás miatt   

- Komplex, egyénre szabott fejlesztő program (egyéni fejlesztési terv) készítése.  Pozitív 
diszkrimináció biztosítása   

- Követelményrendszerben, tartalomban való eltérés lehetőségének biztosítása   

- Kompenzáló technikák kialakítása   

- Segédeszközök alkalmazása   

- Differenciált, rugalmas tanulásszervezés   

- Sajátos értékelési alapelvek, módszerek és eljárások alkalmazása, szemléletformálás,  
egységes beállítódás   

Célok, feladatok megvalósulásának színterei   

A különleges gondozás megvalósulásának színterei:   

- tanítási óra   

- fejlesztő foglalkozás (egyéni/csoportos fejlesztés fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus 
vagy pszichológus által)   

- egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció  Különleges gondozás 

időkerete:   

- kötelező tanítási óra időkerete   

- A fejlesztőfoglalkozás időkerete a Kt.52.§ (7) és (11) bekezdés c) pont terhére van 
meghatározva   

- Az óraszám kialakításánál a szakértői vélemény javaslatát vesszük figyelembe A csoport 
szervezés elvei, létszámok   

- A csoportszervezés során figyelembe vesszük a fejlesztési célokat, fejlesztendő területeket, 
terápiás módszereket, a tanulók életkorát. Szakemberszükséglet A szakértői javaslatban 
meghatározottak szerint, a helyi lehetőségek figyelembe vételével főállású gyógypedagógus 
foglakozik a sajátos nevelési igényű tanulókkal.   

Megvalósítás   
A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon részt vesznek, de differenciált feladatokat 
kapnak, és értékelésük is egyéni képességeiket figyelembe véve történik. Tanulásban 
akadályozott tanulóinknak az alaptárgyakhoz eltérő tankönyvük van. Idegen nyelvi órákon részt 
vesznek, értékelésük csökkentett tananyag szerint történik.   

   
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók   
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik 
az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképessége, 
illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó akadályozottságot, tanulási 
nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.   
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Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb 
érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak. 
Tanulási helyzetekben megfigyelhető jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika, a 
figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, valamint a 
szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései.    

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez szükséges feltételek:   

• szakirányú   képesítéssel   rendelkező   gyógypedagógiai   tanár,  gyógypedagógus 
foglalkoztatása,   

• speciális tanterv, tankönyv és más segédletek,   

• a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakszolgáltatások biztosítása,    

• amennyiben a tanuló állapota megkívánja, úgy más szakembert (pl. terapeuta, logopédus, 
pszichológus, orvos, konduktor) is be kell vonni a fejlesztő munkába.   

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció   

• A köznevelési törvény által megadott egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, 
rehabilitációs foglalkozásainak órakeretén belül a tanuló annyi foglalkozáson vesz részt, 
amennyi hátránya csökkentéséhez szükséges.    

• A foglalkozások óraszámát integráltan nevelkedő tanuló esetében a szakvéleményt kiállító 
szakértői bizottság véleménye alapján, a tanuló fejlesztésében közreműködő szakirányú  
végzettségű    gyógypedagógus    pedagógiai    vizsgálatának figyelembevételével 
kell meghatározni.   

• A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az 
enyhén értelmi fogyatékos fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. A 
fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését segítő programok az iskola sajátos nevelési 
igényű tanulókra irányuló helyi tantervének részeként működnek.   

• A gyógypedagógus által elkészített fejlesztő program a tanuló sajátos nevelési igényeihez 
illeszkedik, és egyedi tulajdonságainak fokozatos kibontakozását szolgálja.   

• A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók 
korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási 
technikák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, 
és a programokon, tréningeken keresztül valósul meg.   

• A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos 
pedagógiai diagnosztizálás.   

• Szolgálja a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás eszközök tervezését, 
megelőzheti a további – másodlagos – tünetek megjelenését.    

• A gyógypedagógus a habilitációs, rehabilitációs tevékenység során, a fejlesztő programok 
készítésekor és elemzésekor elsődlegesen azt veszi figyelembe, hogy a gyógypedagógiai 
nevelés, a terápiás eljárás és eszközrendszer miként tud hozzájárulni a pszichikai, a 
fiziológiai funkciók zavarának korrigálásához, kompenzálásához, a funkcionális 



 

62   
   

képességek csökkenéséből, a funkciók fejletlenségéből eredő zavarok kezeléséhez,  a  
szociális  szféra  akadályozottságából  származó  hátrányok csökkentéséhez.   

1.7.6 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása   
Iskolánkban olyan pedagógiai légkört alakítunk ki, amely kizárja annak lehetőségét, hogy 
bármelyik tanulónk színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, vagy bármely más ok 
miatt hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön.   

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok összehangolásáért, működéséért az 
intézményvezető a felelős.   

A tanítók, osztályfőnökök, szaktanárok, napközis csoportvezetők a velük kapcsolatban lévő 
tanulók megismerésével, a tapasztalatok alapján segítik a gyermek- és ifjúságvédelmi 
munkát. A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő 
célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden 
pedagógus közreműködik gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók 
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.   

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a gyermek fejlődését 
veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. A gyermekvédelmi 
problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a gyermekjóléti 
szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá 
válásukat.    

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén:   

• fel kell ismerni és fel kell tárni a tanulók problémáit,   

• meg kell keresni a problémák okait,   

• segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához,   

• jelezni kell a felmerült problémát a gyermekvédelmi felelősnek, a gyermekjóléti szolgálat 
szakembereinek.   

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik a 
területileg illetékes:   

• nevelési tanácsadóval,   

• gyermekjóléti  és családsegítő szolgálattal,   

• polgármesteri hivatallal,   

• iskolaorvossal,   

• védőnővel,   

• szülői munkaközösséggel,   

• gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel,   lakásotthonnal.  Iskolánk 
pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem 
céljainak megvalósítását:   

• felzárkóztató foglalkozások,   
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• tehetséggondozó foglalkozások,   

• indulási hátrányok csökkentése,   

• differenciált oktatás és képességfejlesztés,   

• pályaválasztás segítése,   

• személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),   

• egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,   

• családi életre történő nevelés,   

• délutáni tevékenységek,   

• iskolai étkezési lehetőségek biztosítása,   

• egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése,   

• tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, 
szünidei programok),   

• szülőkkel való együttműködés,   

• tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.   

1.7.7 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység   
Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális tényezők 

gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben.  Megelőzéssel kapcsolatos tevékenységek:   

• osztályfőnöki órákon való beszélgetések,   

• meghívott szakemberek által tartott előadások,   

• egészségügyi szűrővizsgálatok végzése (iskolaorvos, fogorvos, védőnő),   

• Nevelési Tanácsadó igénybevétele   

• szakemberek által tartott felvilágosító előadás szülők részére,   

• kiemelt figyelmet kell fordítani az egészséges életmódra, a drog káros hatásaira    
(környezetismeret, biológia, osztályfőnöki órákon)   

Először elemeznünk kell azokat a károsan ható tényezőket, amelyek hozzájárulnak a hátrányos 
helyzet kialakulásához (családi környezet, családi házon kívüli környezet, iskolai környezet).   

A hátrányok enyhítését segítő tevékenységek:   

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése (differenciálás),   

• felzárkóztató foglalkozások tartása,   

• délutáni tevékenységek (tanulási technikák, tanulópárok) szervezése,   

• a könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos 
használata,   

• szülők, családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése,   
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• családlátogatások végzése,   

• diákétkeztetés (az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott támogatás mértéke 50 vagy 100%-os  
lehet),   

• felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, fogadóórákon, 
családlátogatásokon, szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal 
annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek,  továbbtanulás irányítása, segítése.   

   

1.8 AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI 
RÉSZVÉTEL RENDJE   

   

Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók 
tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat 
működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 4-8. osztályokban megválasztott 
küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét 
az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti.   

1.8.1 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai   
gyakorlásának rendje   

• A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik.   

• A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében 
eljárjon.    

• A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.    

• A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán kívüli – 
alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:   

 a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.);   

 tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer;   

 sportélet;   

 túrák, kirándulások szervezése;   

 kulturális, szabadidős programok szervezése; - a tanulók tájékoztatása (iskolai 
honlap).   

• Ezekben a kérdésekben    

 az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt 
az osztályfőnököknek ki kell kérniük;   

 a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves 
munkatervének összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie.   

• Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat 
iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az igazgató felé.   

• A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:   

 az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott  
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rendelkezéseinek elfogadása előtt,   

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, - az 
ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, - a házirend 
elfogadása előtt.   

• A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső 
szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 
diákönkormányzatot segítő pedagógus képviseli.    

• A tanév során kiadható igazgatói szünetek számából egy nappal a Diákönkormányzat 
rendelkezik.   

   

1.9 KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL, TANULÓKKAL, AZ ISKOLA 
PARTNEREIVEL   

A szülőkkel való kapcsolattartás igen fontos, hiszen ideális esetben, ha az iskola és a szülői 

ház nevelési alapelvei, pedagógiai céljai egybeesnek, egymást erősítik.    

1.9.1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák   

Az együttműködés formái:   

1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 
iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:   

• az iskola igazgatója hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,   

• az osztályfőnökök folyamatosan (nem csak az osztályfőnöki órákon).   

2. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 
csoportosan közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az SZM - 
mel.   

3. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 
folyamatosan (szóban, illetve a KRÉTA rendszeren keresztül írásban) tájékoztatják.   

1.9.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák:   

1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola 
igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:   

• az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség  választmányi ülésén 
vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,   

• az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.   

2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: a)   

Szülői értekezlet   



 

66   
   

b) Fogadóóra   

c) Írásbeli tájékoztató, e-mail, e-ügyintézés   

d) Közösségi média (iskolai honlap)   

• A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, illetve közösségi 
médián keresztül egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az 
iskola igazgatóságával, nevelőtestületével vagy az SzM - elnökkel.   

• A szülői munkaközösséggel való kapcsolattartás eljárási rendje a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban rögzített.   

1.9.3 Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán   
kívüli intézményekkel   

   

• Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:   

o Az intézmény fenntartójával és működtetőjével:  Monori Tankerületi Központ  2200 

Monor, Petőfi S. u. 28.   

o A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal:  

o Bénye Község Önkormányzata 2216 Bénye, Fő út 76. illetve Káva Község    

 Önkormányzata 2215 Káva, Pilisi u. 1. illetve az önkormányzatok munkáját 
kiszolgáló körjegyzőséggel.    

o A település és a tankerület oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel. A 
munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.   

• Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 
fenn:   

o az iskolát támogató „Bényei Gyermekekért Alapítvány ” kuratóriumával.   

o Bényén, illetve Káván található közművelődési intézményekkel, társadalmi 
egyesületekkel, valamint a bejegyzett egyházak helyi gyülekezeteivel és lelkészeivel. o 
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató felelős. Az egyes 
intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve 
rögzíti.   

• A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot 
tart az illetékes iskola-egészségügyi gyermekorvossal, illetve védőnővel, és segítségükkel 
megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.    

• A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 
rendszeres kapcsolatot tart fenn a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.  A 
munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató a felelős.   

   

2 A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGASZABÁLYZAT   
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2.1 A tanulmányok alatti vizsgák rendje   
• Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:   

 -osztályozó vizsga   

 -pótló vizsga   

 -javító vizsga   

• Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 
ha   

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve (egyéni munkarend)   

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,   

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 
együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése 
alapján osztályozó vizsgát tehet,   

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 
együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát 
meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.   

• Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.   

• Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 
osztályzatot kapott, illetve ha az osztályozó vizsgáról elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról 
engedély nélkül eltávozik.   

• A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 
szabályok szerint kell megszervezni.   

• A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel    

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább egy hónappal,   

javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.   

• Az egyéni munkarenddel rendelkezőt - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés 
kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Azonban 
valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem 
mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem.    

 Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két 
alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal 
nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, a következő félévtől csak 
iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.   

   

2.2 Az értékelés rendje   
Megegyezik a helyi tantervben előírt követelményekkel.   
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2.3 A vizsgatárgyak részei és követelményei   
• Magyar nyelv  szóbeli és írásbeli   

• Magyar irodalom szóbeli és írásbeli   

• Történelem   szóbeli és írásbeli   

• Idegen nyelv  szóbeli és írásbeli   

• Matematika  szóbeli és írásbeli  • Fizika  szóbeli és írásbeli   

• Biológia   szóbeli és írásbeli  •  Kémia  szóbeli és írásbeli   

• Földrajz   szóbeli és írásbeli   

• Környezetismeret szóbeli és írásbeli   

• Természetismeret szóbeli és írásbeli   

• Etika/hit-és erkölcstan  szóbeli és írásbeli   

• Informatika   gyakorlati és szóbeli •  Ének-zene gyakorlati és szóbeli   

• Vizuális kultúra   gyakorlati és szóbeli   

• Hon- és népismeret   szóbeli és írásbeli   

• Technika, életvitel és gyakorlat   gyakorlati és szóbeli   

• Testnevelés   gyakorlati   
    

3 BEIRATKOZÁS, AZ ISKOLAVÁLTÁS, VALAMINT A 
TANULÓ ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI   
   

3.1 Általános iskolába jelentkező tanulók felvétele   
• A tanulói jogviszony beiratkozással vagy átvétellel létesül.   

• A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll, mely a beiratkozás napján jön létre, 
s megszűnik, ha a tanulót másik iskola átvette – az átvétel napján – illetve az utolsó 
évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításakor.   

• Iskolánk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.    

• Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülők kérésének, a 
tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom 
érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának 
figyelembevételével az iskola igazgatója dönt. Felvételkor a halmozottan hátrányos, 
illetve a hátrányos helyzetű tanulókat előnyben kell részesíteni.   

a). Intézménybe lépés az első évfolyamon:   
   
A hatályos jogszabályok által meghatározottak szerint történik.   

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni    
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• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt,    

• továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. b). Átvétel  

más iskolából:   

   
A köznevelésről szóló törvény biztosítja a szabad iskolaválasztás lehetőségét   

 A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételhez be kell 
mutatni: a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, az általános iskolai bizonyítványt.   

c). Felvétel külföldi bizonyítvány alapján:   
   

- Amennyiben a tanuló magyar anyanyelvű és rendelkezik volt iskolája bizonyítványával, 
felvételt nyer a soros évfolyamra.   

- Ha a tanuló nem beszéli a magyar nyelvet, úgy abba az évfolyamba kerülhet, amelyről 
hazájában szerzett bizonyítvánnyal rendelkezik. A tanév végén nem kap osztályzatot, részére 
iskolalátogatási bizonyítványt állítunk ki. Egyes tantárgyak kötelező tanórai foglalkozásai alól a 
tantestület felmentheti.   

        
   

4 AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE   
   

4.1 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE   
Az új kerettantervek bevezetése (ÚJ NAT) 2020. szeptember 1-jén kezdődik, felmenő rendszerben 

1. és 5. osztályban.    

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

Az 1-4. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai   

2020. szeptember 1-től    

Heti óraszám/évfolyam   1.   2.   3.   4.   

    NAT 
2020  

NAT 
2012  

NAT 
2012  

NAT 
2012  

Magyar nyelv és irodalom   7+1   8   7   7   

Matematika   4   4   5   5   
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Etika/hit és erkölcstan   1   1   1   1   

Környezetismeret       1   1   1   

Első élő idegen nyelv   .+1   1   1   3   

Ének-zene   2   2   2   2   

Vizuális kultúra   2   2   2   2   

Technika és tervezés   1   1   1   1   

Testnevelés   5   5   5   5   

Kötelező alapóraszám   22   25   25   27   

Szabadon tervezhető óra   2               

Összesített óraszám   24   25   25   27   

Maximális órakeret   24   25   25   27   

   

Az 1-4. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai   

2021. szeptember 1-től    

Heti óraszám/évfolyam   
1.   2.   3.   4.   

    NAT 
2020  

NAT 
2020  

NAT 
2012  

NAT 
2012  

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

 

Matematika   4   4   5   5   

Etika/hit és erkölcstan   1   1   1   1   

Környezetismeret           1   1   

Első élő idegen nyelv   .+1   .+1   1   3   

Ének-zene   2   2   2   2   

Vizuális kultúra   2   2   2   2   
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Technika és tervezés   1   1   1   1   

Testnevelés   5   5   5   5   

Kötelező alapóraszám   
22   22   25   27   

Szabadon tervezhető óra   2   2           

Összesített óraszám   24   24   25   27   

Maximális órakeret   24   24   25   27   

Az 1-4. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai   

2022. szeptember 1-től    

Heti óraszám/évfolyam   1.   2.   3.   4.   

    NAT 
2020  

NAT 
2020  

NAT 
2020  

NAT 
2012  

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

Matematika   4   4   4   5   

Etika/hit és erkölcstan   1   1   1   1   

Környezetismeret           1   1   

Első élő idegen nyelv   .+1   .+1   .+1   3   

Ének-zene   2   2   2   2   

Vizuális kultúra   2   2   2   2   

Technika és tervezés   1   1   1   1   

Digitális kultúra           1       

Testnevelés   5   5   5   5   

Kötelező alapóraszám   
22   22   22   27   

Szabadon tervezhető óra   2   2   2       
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Összesített óraszám   24   24   24   27   

 

Maximális órakeret   
24   24   24   27   

Az 1-4. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai   

2023. szeptember 1-től    

Heti óraszám/évfolyam   1.   2.   3.   4.   

    NAT 
2020  

NAT 
2020  

NAT 
2020  

NAT 
2020  

   

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

Matematika   4   4   4   4   

Etika/hit és erkölcstan   1   1   1   1   

Környezetismeret         1   1   

Első élő idegen nyelv   .+1   .+1   .+1   2+1  

Ének-zene   2   2   2   2   

Vizuális kultúra   2   2   2   1   

Technika és tervezés   1   1   1   1   

Digitális kultúra          1   1   

Testnevelés   5   5   5   5   

Kötelező alapóraszám   22   22   22   23   

Szabadon tervezhető óra   2   2   2   2   

Összesített óraszám   24   24   24   25   

Maximális órakeret   24   24   24   25   

Az 5-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai   

2020. szeptember 1-től   

Heti óraszám/évfolyam   5.   6.   7.   8.   
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NAT 
2020  

NAT 
2012  

NAT 
2012  

NAT 
2012  

Magyar nyelv és irodalom   4   5   4   5   

Matematika   4   4   3,5   4   

Történelem   2   2   2   2   

Állampolgári ismeretek                   

Hon- és népismeret   .+1               

Etika/hit és erkölcstan   1   1   1   1   

Természettudomány   2   2           

Kémia          1,5   2   

Fizika          2   1   

Biológia          2   1,5   

Földrajz          1,5   2   

Első élő idegen nyelv   3   4   3,5   3,5   

Ének-zene   2   1   1   1   

Vizuális kultúra   1   1   1   1   

Dráma és színház                  

Technika és tervezés   1   1   1       

Informatika      1   1   1   

Digitális kultúra   1               

Testnevelés   5   5   5   5   

Osztályfőnöki   1   1   1   1   

   

Kötelező alapóraszám   27   28   31   31   

Szabadon tervezhető óra   1        

Összesített óraszám   28   28   31   31   

Maximális órakeret   28   28   31   31   
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Az 5-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai   

2021. szeptember 1-től   

Heti óraszám/évfolyam   
5.   6.   7.   8.   

    

NAT 
2020 

NAT 
2020  

NAT 
2012  

Nat 
2012  

Magyar nyelv és irodalom   4   4+1   4   5   

Matematika   4   4   3,5   4   

Történelem   2   2   2   2   

Állampolgári ismeretek                   

Hon- és népismeret   .+1               

Etika/hit és erkölcstan   1   1   1   1   

Természettudomány   2   2           

Kémia           1,5   2   

Fizika          2   1   

Biológia          2   1,5   

Földrajz          1,5   2   

Első élő idegen nyelv   3   3   3,5   3,5   

Ének-zene   2   1   1   1   

Vizuális kultúra   1   1   1   1   

Dráma és színház      .+1           

Technika és tervezés   1   1   1       

Informatika          1   1   

Digitális kultúra   1   1           

Testnevelés   5   5   5   5   
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Osztályfőnöki   1   1   1   1   

Kötelező alapóraszám   
27   26   31   31   

   

Szabadon tervezhető óra   1   2         

Összesített óraszám   28   28   31   31   

Maximális órakeret   28   28   31   31   

Az 5-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai   

2022. szeptember 1-től   

Heti óraszám/évfolyam   
5.   6.   7.   8.   

    

NAT 
2020 

NAT 
2020  

NAT 
2020  

NAT 
2012  

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

Matematika   4   4   3+1   4   

Történelem   2   2   2   2   

Állampolgári ismeretek               

Hon- és népismeret   .+1            

Etika/hit és erkölcstan   1   1   1   1   

Természettudomány   2   2         

Kémia         1   2   

Fizika         1   1   

Biológia      2   1,5   

Földrajz      2   2   

Első élő idegen nyelv   3   3   3   3,5   

Ének-zene   2   1   1   1   

Vizuális kultúra   1   1   1   1   
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Dráma és színház   .+1         

Technika és tervezés   1   1   1      

Informatika         1   

Digitális kultúra   1   1   1      

Testnevelés   5   5   5   5   

Osztályfőnöki   1   1   1   1   

Kötelező alapóraszám   
27   26   28   31   

Szabadon tervezhető óra   1   2   2      

   

Összesített óraszám   28   28   30   31   

Maximális órakeret   28   28   30   31   

Az 5-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai   

2023. szeptember 1-től   

Heti óraszám/évfolyam   
5.   6.   7.   8.   

    

NAT 
2020 

NAT 
2020  

NAT 
2020  

NAT 
2020  

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

Matematika   4   4   3+1   3+1  

Történelem   2   2   2   2   

Állampolgári ismeretek              1   

Hon- és népismeret   .+1               

Etika/hit és erkölcstan   1   1   1   1   

Természettudomány   2   2           

Kémia          1   2   

Fizika          1   2   

Biológia          2   1   

Földrajz          2   1   
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Első élő idegen nyelv   3   3   3   3   

Ének-zene   2   1   1   1   

Vizuális kultúra   1   1   1   1   

Dráma és színház   .+1         

Technika és tervezés   1   1   1      

Digitális kultúra   1   1   1   1   

Testnevelés   5   5   5   5   

Osztályfőnöki   1   1   1   1   

Kötelező alapóraszám   27   26   28   28   

Szabadon tervezhető óra   1   2   2   2   

Összesített óraszám   28   28   30   30   

Maximális órakeret   28   28   30   30   

   

4.2 AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK ÉS 
TANESZKÖZÖK   

KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI   
   

• Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 
taneszközöket használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket hivatalosan tankönyvvé 
nyilvánítottak. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség 
van (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés, stb.).   

• Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 
tankönyveket, taneszközöket, a ruházati és egyéb felszereléseket a nevelők szakmai 
munkaközösségei és a szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 
Ugyanakkor csak olyat választhat, amely minden tanuló számára biztosítható és 
nélkülözhetetlen. Nem lehet tanév közben újabb eszközök beszerzését előírni.   

• A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. A taneszközök 
beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége.   

• A taneszközök kiválasztásánál a szaktanárok a következő szempontokat veszik figyelembe:   

• A taneszközök igazodjanak a pedagógiai programunk, az adott műveltségi terület, tantárgy, 
vagy tantárgycsoport célkitűzéseihez, illeszkedjenek az általános fejlesztési 
követelményekhez (koherencia).   
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• Legyenek jól tagoltak és biztosítsanak kellő számú feladatot a begyakoroltatáshoz.   

• Szolgálják a differenciált alkalmazást, - segítsék elő az önálló ismeretszerzés képességének 
fejlődését, - hassanak motiválóként a tanulókra, - nyelvezetük, szerkesztésük az életkori 
sajátosságokra legyen tekintettel, - alkalmasak legyenek az ismeretek tapasztalati 
megalapozására, a felfedezés lehetőségére, a kreativitás fejlesztésére.   

• Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 
amelyek több tanéven keresztül használhatók.   

•  A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk – új taneszköz használatát csak 
nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.   

•  A SNI tanulók fejlesztéséhez szükséges eszközöket a kötelező eszközjegyzék szerint kell 
biztosítani.   

• A kötelező taneszköz-jegyzékben szereplő eszközök beszerzése elsőbbséget élvez.   

   

4.3 A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI 
FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA   

   

4.3.1 Az 1-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása   
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. Az alsó tagozat harmadik-negyedik 
évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott 
tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a NAT elveiből következő motiválási 
és a tanulásszervezés folyamat.   

• fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 
tanulás tevékenységeibe;   

• 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;   

• a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók 
egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük;   

• a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;    

4.3.2 Az 5-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása   
Az 5-6. évfolyamon folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 
tudástartalmak megalapozásának folytatása.    
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A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 
valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.    

• mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk 
a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait,   

• a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 
hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával,   

• az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 
kívánunk hozzájárulni,   

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

• fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív - interaktív tanulási 
technikákat és a tanulásszervezési módokat.   

• az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve, 
az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a 
barátságban, a csoportban;   

• a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 
önművelés alapozásával;   

4.4 MINDENNAPOS TESTNEVELÉS   
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a Nemzeti Köznevelési Törvény 
27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg:    

A 2012/2013-as tanévtől felmenő rendszerben az 1. és az 5. évfolyamtól valósult meg, melyhez a 
tárgyi feltételek adottak.   

4.5 A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK   
Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték! Segít elérni azt a célunkat, hogy minden 
nálunk tanuló diáknak esélye legyen a továbbtanulásra, a későbbi munkavállalásra függetlenül 
nemétől, származásától vagy anyagi helyzetétől. Ezen belül alapvető, hogy az intézmény 
biztosítsa a szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, de helyezzen hangsúlyt az esélyteremtésre, 
a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálására.    

4.5.1 Alapelvek   

• Minden gyermek sikeressége legyen biztosított.   

• A szegregáció-mentesség és az egyenlő bánásmód érvényesítése.   

• A partnerközpontú működés tovább erősítése.   
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• A szakmai ismeretek folyamatos bővítése, újítása.   

4.5.2 Célok   

• az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása a hátrányos helyzetű 
gyerekek hátrányainak kompenzálása érdekében   

• az esélyegyenlőség előmozdítása az intézmény minden tevékenysége során:   

- a beiratkozásnál   

- ismeretközvetítésben   

- a gyerekek egyéni fejlesztésében - az értékelés gyakorlatában   

- az előmenetelben   

- a jutalmazás, büntetés gyakorlatában   

- a program kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében   

- a továbbhaladásban, pályaorientációban   

- a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében   

- a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai 
és társadalmi környezettel    

4.5.3 Megvalósítás   
Az intézmény vállalja, hogy    

- biztosítja a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési tervben a rá vonatkozó 
intézkedések megvalósítását és az Intézmény Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának 
megvalósítását.   

- közreműködik a települési szintű intézkedési terv eredményes megvalósításában, a településen élő 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében    

- biztosítja, és vizsgálja, hogy minden, a működésére, pedagógiai munkájára vonatkozó 
iránymutatásba, stratégiai dokumentumba (kiemelten a pedagógiai programba) beépüljenek és 
érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és 
célkitűzések   
   

4.6 AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK 
SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI   

   

4.6.1 Értékelés, jutalmazás, büntetés alapelvei   

• Az értékelés, osztályozás elsősorban a tanulás tervezésének, szervezésének és ellenőrzésének a 
feltétele, a nevelési folyamat szerves része.   

• A tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődését is figyelembe kell venni.   

• Az  osztályozásban  értékelni  kell  a  tanulók  aktivitását,  kezdeményezőkészségét,          
öntevékenységét, közös munkában való részvételét.   
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• A szorgalmas munkát különösen értékelni kell.    

• A magatartás értékelése a tantárgyi érdemjegyben nem juthat kifejezésre.     

• Valamilyen módon a tanuló minden megnyilatkozására (teljesítményére, magatartására,    
szorgalmára) reagálni kell.    

• Sokkal több jutalmazást, mint büntetést kell alkalmazni.      

• A büntetés ne legyen megbélyegző!         

• A pedagógus az osztályzatokat azonos eljárással állapítja meg minden tanuló esetében.   

4.6.2 Ellenőrzési, értékelési rendszer   

1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.   

2. A tanulók teljesítményének értékelése akkor igazságos és objektív, ha a tanulókkal is 
megismertetett követelményrendszer alapján történik.   

3. Minél fiatalabb a tanuló, annál fontosabb számára az azonnali visszajelzés, a rendszeres és 
javíttató értékelés, ami a továbbfejlődés irányát mutatja a kisgyermeknek.   

4. Első és második évfolyamon az írásbeli munka javítása naponta történik. A tanító útmutatására 
a tanuló javítja saját hibáit. Ez történhet tanítási óra közben folyamatosan, vagy tanítói 
hibajelöléssel.   

5. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 
ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 
követelményekre is.   

6. A következő tantárgyak: magyar nyelv és magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, 
környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, 
hon- és népismeret, etika/ hit- és erkölcstan, vizuális kultúra, ének-zene, technika 
ellenőrzésénél (2-8 évfolyamon):    

- a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrzik; az egyes 
témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró 
dolgozatot írnak.   

7. A tanulók szóbeli kifejezőképességének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik 
a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében törekszünk arra, 
hogy   

- a szóbeli feleletek aránya az összes jegyből elérje a 30%-ot,   

- a testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük;   

- az évközi értékeléskor havonta legalább a heti óraszámmal megegyező számú érdemjegynek kell 
lennie az öt fokozat alapján.   
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8. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 
elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 
tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt  

is, hogy a tanuló képességei, eredményei hogyan változtak – fejlődtek-e vagy hanyatlottak – 
az előző értékelés óta.   

9. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 
esetében a következők szerint történik:    

 Az első évfolyamon minden tantárgy esetében szöveges értékelést alkalmazunk.    

 A második évfolyamtól a nyolcadik évfolyam végéig a tanulók teljesítményét, előmenetelét 
év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük.   

 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók 
teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a 
tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:   

  KIVÁLÓAN TELJESÍTETT   

   JÓL TELJESÍTETT   

  MEGFELELŐEN TELJESÍTETT   

  FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL   

Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskola (tanítók) a szülő 
bevonásával értékeli a tanuló teljesítményét, feltárják a haladást akadályozó 
tényezőket. A pedagógus javaslatot tesz a tanulmányokat akadályozó tényezők 
megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.   

 A tantárgyak részletező értékelése az I. és II. mellékletben található mondatbank alapján 
történik.   

10. A második év végi, harmadik-nyolcadik évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az 
adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján 
kell meghatározni.    

1. A különböző dolgozatok, érdemjegyek súlyozása a Kréta e-naplóban intézményi szinten került 
beállításra.   

2. A félévi és év végi érdemjegyek kiszámításánál 0,51 századtól felfelé kerekítünk.  Alatta az 
elbírálás a szaktanár ill. tanító joga.   

11. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:   

jeles (5) jó  

(4) közepes 

(3) elégséges  

(2) elégtelen  
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(1)   

12. A tanuló által szerzett érdemjegyeket a tárgyat tanító nevelő beírja az e-naplóba. 14. A 
tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 
írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 
(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 
szaktárgyat tanító nevelők:    

TELJESÍTMÉNY   ÉRDEMJEGY   

0-33,99 %   elégtelen   

34-50,99 %   elégséges   

51-75,99 %   közepes   

76-90,99 %   jó   

91-100 %   jeles   

   

15. Ha a tanuló 2-8. évfolyam végén legfeljebb három tantárgyból szerez “elégtelen” 
osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban (augusztus 15-e és 31-e 
között) javítóvizsgát tehet.   

16. Sajátos nevelési igényű tanulók értékelésének szempontja az önmagukhoz mért 
fejlődés.  Tudásuk képességeiknek megfelelő értékelése, a törvényben meghatározott,  
eltérő tanulmányi   követelmények,   módszertani,  technikai  
 segítségnyújtással   támogatott számonkérés szerint.   

4.6.3 Mondatbank a szöveges értékeléshez   
Lásd a pedagógiai program I. és II. mellékletében.   

4.6.4 Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje   
1.Az írásbeli számonkérések 

formái: - írásbeli 
röpdolgozat   

- írásbeli témazáró dolgozat   

- szódolgozat   

- évszámok   

- tudáspróba   

- tollbamondás   

- beszámoló   

- fogalmazás   

- házi dolgozat -   házi feladat   
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Ezeknek az írásbeli munkáknak a tanuló félévi és év végi osztályozásánál különböző súlya van. 
Ezért ezeket az értékelő naplóban eltérő színekkel jelöljük. A piros színnel jelzett írásbeli témazáró 
dolgozat érdemjegye két jegynek számít, a többi számonkérési forma érdemjegyei egy jegynek 
számítanak, a Kréta beállításának megfelelően.   

2. A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy 
osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.   

3. A témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatnál a tanulókat legkésőbb a 
számonkérést megelőző azonos tárgyú tanítási órán tájékoztatni kell.    

4. Az írásbeli dolgozatokat a megírásuktól számított egy héten belül ki kell javítani és az 
eredményt a tanulókkal közölni kell.   

4.7 AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI 
FELADATOK MEGHATÁROZÁSA   

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

A házi feladatok mennyiségét az átlagos képességű tanulókra állapítottuk meg. A tanuló a házi 
feladatait köteles a következő tanórára elkészíteni. A házi feladat ötszöri hiánya esetén a tanuló 
elégtelen osztályzatot, első évfolyamon fekete pontot kap.   

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatban az alábbi szabályok érvényesülnek:    

Tanítási napokra adható feladatok    

ÍRÁSBELI   SZÓBELI   

1-2. évfolyam: naponta maximum fél óra   
3-4. évfolyam: naponta maximum egy óra   

1-2. évfolyam: naponta maximum fél óra   
3-4. évfolyam: naponta maximum fél óra   

5-8. évfolyam: tantárgyanként maximum 20  perc    5-8. évfolyam: tantárgyanként maximum fél   óra   

Hét végi pihenőnapokra és a szorgalmi időben biztosított szabadnapokra adható feladatok   

ÍRÁSBELI   SZÓBELI   

A tanulók a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem 
írásbeli házi feladatot.   

Tanítási szünetek idejére adható feladatok    

ÍRÁSBELI   SZÓBELI   
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1-4 évfolyam: nem kapnak feladatot   1-4 évfolyam: maximum egy ajánlott ifjúsági    

   regény   

5-8. évfolyam: nem kapnak feladatot   5-8. évfolyam: maximum két (ajánlott)    
                         ifjúsági regény    

   

4.8 A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI   
Az általános iskola 1-8. évfolyamán a tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltétele megfelel a 
Nemzeti Köznevelési Törvény vonatkozó bekezdéseiben foglaltaknak.   

4.9 A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE   
1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 
testnevelés órákon, a tanév rendjében előírt időpontban, a NETFIT rendszer segítségével. 
2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát általános teherbíró 
képességét minősítik és értékelik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt a 
szülők tudomására hozzák.    

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el évente.    

1. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók általános fizikai teherbíró képesség 
fejlettségét minősítik. Az értékelés mennyiségi mutatókkal, pontértékelés alapján, szóbeli, 
írásbeli értékelés formájában végzik.  Az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és 
ezt a szülők tudomására hozzák.    

2. A felső tagozatra érvényes NETFIT motorikus próbák értékelésével állapítjuk meg a 
tanulók aktuális fizikai állapotát.   

   
FELADATKÁRTYÁK:   

• Testtömegindex (BMI)  Testzsírszázalék-mérés   

• 15 méteres állóképességi ingafutás teszt   

• Ütemezett hasizomteszt   

• Törzsemelés teszt   

• Ütemezett fekvőtámasz teszt   

• Kézi szorítóerő mérése   

• Helyből távolugrás teszt   

• Hajlékonysági teszt   

•    
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4.10 AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI 
ELVEI   

4.10.1 Az iskola egészségnevelési elvei   

• A legszélesebb értelemben vett megelőzés céljait szolgálja   

• Tervszerű, szervezett és rendszeres tevékenység legyen   

• Terjedjen ki az összes tanulóra   

• Legyen tudományosan megalapozott   

• Helyes cselekvésre serkentsen   

• A felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen arra, hogy   

- folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát,   

- érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi 
állapotot érintő hatásokat,   

- és ezáltal képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások 
csökkentésére.   

4.10.2 Az iskola környezeti nevelési elvei   
Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket 
felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és 
élettelen természeti értékeiket is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés:   

• Olyan tudatformálás, amely a gyerekeket megtanítja a környezettel való tudatos 
együttélésre, a környezetbarát életvitelre   

• A környezet iránti felelősség, minden élőlény iránti tisztelet, a mindennapi életvitel 
értékrendjében az ökológiai szemlélet megalapozása és fokozatos kialakítása   

• megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az 
élő ill. élettelen környezettel,    

• kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére;  •  felkelti az 

igényt, képessé tesz:   

- a környezet változásainak, jelzéseinek feldolgozására;   

- összefüggő  rendszerben    történő    értelmezésre,  a   
 rendszerben    

felismerhető kapcsolatok megértésére;   

- a problémák megkeresésére, okainak megértésére;   

- kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges 
megoldások megkeresésére;   

- az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére,  vállalására 
környezeti kérdésekben;   

- a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.   
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Ennek az állapotnak az elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, 
hogy    

- meg tudja fogalmazni és meg tudja valósítani vágyait,   

- megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészséget védő, és 
a környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat,   

- továbbá környezetével változzék vagy alkalmazkodjék ahhoz.   

Az egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig mint életcélt kell 
értelmezni.   

4.11 A TANULÓK MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK 
ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE   

   

4.11.1 A magatartás értékelése, minősítése   
   

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az 2-8. évfolyamon a példás (5), jó (4), 
változó (3), rossz (2) érdemjegyeket, illetve osztályzatokat használjuk.   

A tanulók magatartását az 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén, a 2. évfolyamon félévkor 
az osztályfőnök szövegesen értékeli.   

A 2-8. évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén érdemjeggyel 
értékeli.   

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök érdemjegyek és a 
nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító és a 
délutáni foglalkozásokat tartó nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról.   

A félévi osztályzatot félévi értesítőben adjuk ki két példányban, amiből az egyiket szülői 
aláírás után az osztályfőnök visszakér, és azt átadja az intézményvezetőnek. Az év végi 
értékeléseket a bizonyítványba kell bejegyezni.   

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:   

Példás (5) az a tanuló, aki:   

- a házirend előírásait betartja;   

- tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;   

- kötelességtudó, feladatait teljesíti;   

- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;   

- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen 
viselkedik;   

- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;   

- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;   

- maximum egy szaktanári figyelmeztetése van   
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Jó (4) az a tanuló, aki:   

- a házirend előírásait betartja;   

- tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;   

- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;   

- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti;   

- az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt;- 
igazolatlanul mulasztott max. 2 óra esetén legfeljebb - nincs írásbeli intője vagy 
megrovása.    

Változó (3) az a tanuló, aki:   

- a házirend előírásait nem minden esetben tartja be;   

- tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozásokon többször fegyelmezetlenül    viselkedik;   

- feladatait nem minden esetben teljesíti;   

- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva;   

- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik;- igazolatlanul mulasztott 3-7 
óra esetén legfeljebb - osztályfőnöki intője van.   

Rossz (2) az a tanuló, aki:   

- a házirend előírásait sorozatosan megsérti;   

- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;   

- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;   

- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván  viselkedik;   

- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza;   

- 8 vagy annál több alkalommal igazolatlanul mulaszt;   

- osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fokozatú büntetése.   

4.11.2 A szorgalom minősítése   
   
A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az 2-8. évfolyamon a példás (5),  jó(4), 
változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.    

A tanulók szorgalmát az 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén, a 2. évfolyamon félévkor 
az osztályfőnök szövegesen értékeli.   

A 2-8. évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 
nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító és a 
délutáni foglalkozásokat tartó nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról.   

Iskolánkban a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:   

Példás (5) az a tanuló, aki:   
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- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;   

- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;   

- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi;   

- munkavégzése pontos, megbízható;   

- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;- taneszközei tiszták, 
rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.   

Jó (4) az a tanuló, aki:   

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;   

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;   

- a tanórákon többnyire aktív;   

- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyen való részvételt önként nem 
vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; - taneszközei tiszták, 
rendezettek.   

Változó (3) az a tanuló, aki:   

- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;   

- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti;   

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;   

- érdemjegyeit több tantárgyból is lerontja;   

- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel 
dolgozik.   

Hanyag (2) az a tanuló, aki:   

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;   

- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;   

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;   

- feladatait többnyire nem végzi el;   

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;   

- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak    ellenszegül; 

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.   

4.12 A JUTALMAZÁS, FEGYELMEZÉS ISKOLAI ELVEI   
   

4.12.1 Az iskolai jutalmazás formái   
• Az iskola jutalomban részesíti azt a tanulót, aki képességeihez mérten:   
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 példamutató magatartást tanúsít;   

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el;   
 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi 

munkát végez;- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli 
tanulmányi, sport, kulturális stb.    

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

• Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:   

 szaktanári dicséret,   

 napközis nevelői dicséret,   

 osztályfőnöki dicséret, - igazgatói dicséret, - tantestületi dicséret.   
   

• Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén dicséretben részesíthetők:   

   

 tanulmányi munkáért kitűnő, jeles: 1-6 .évfolyamon 2 tantárgyi 4-es 
jegy, 7-8. évfolyamon 3 tantárgyi 4-es jegy.   

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért, közösségi 
munkáért.   

 kimagasló sportteljesítményért,   

 -kiemelkedő tanulmányi eredményért (legalább öt tantárgyi dicséret), 
példamutató szorgalomért, nevelőtestületi dicséret adható.   

▪  A tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetik át az oklevelet, jutalmat.   A 
dicséretet az e- naplóba és a bizonyítványba is be kell jegyezni.   
   

• Azokon a versenyeken, bemutatókon, ahol a tanuló az iskolát képviseli, az eredményesen 
szereplők (körzeti 1-5.; megyei és területi 1-10.; és az országos 100. helyezett) igazgatói 
dicséretben részesülnek.     
   

RACSKÓ ALAPÍTVÁNY-DÍJ / oklevél és könyvjutalom/   
RACSKÓ ALAPÍTVÁNY-DÍJ -ban részesül az a bényei tanuló, aki:    

▪ nyolc éven keresztül kitűnő vagy jeles eredményt ér el,    

▪ kimagasló kulturális és tanulmányi munkát végez, sokat tesz az iskola jó hírnevének öregbítéséért, 
példamutató a magatartása.   
   

OROSZ LAJOS DÍJ /oklevél és könyvjutalom/   

OROSZ LAJOS DÍJ-ban részesül az a 4. osztályos tanuló, aki:   

• négy éven keresztül kitűnő vagy jeles eredményt ér el,    

• kimagasló zenei munkát végez,   

• sokat tesz az iskola jó hírnevének öregbítéséért, példamutató a magatartása.   

• A díjat a tanulók a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetik át.    
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DICSŐSÉG TABLÓ   

• példamutató vagy jó szorgalmat és magatartást tanúsít, (kizáró ok az igazolatlan hiányzás).  

• Az osztály, illetve az iskola érdekében kiemelkedő közösségi munkát végez.  

• Iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy 
előadásokon, bemutatókon vesz részt, az évfolyamának megfelelő rendelkezésre álló 
lehetőségek közül, vagy bármilyen más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez 
és növeléséhez.  

• Osztályonként maximum 5 tanuló kerülhet fel a dicsőségtablóra.  

A jeles és kitűnő tanulók felkerülnek a ,,Kitűnők és jelesek falára”. Ezeknek a tanulóknak a 
tanulmányi eredménye a következő kitételeknek felel meg:  

-alsó tagozaton (1-4. évfolyamon) maximum 2 db 4-es osztályzat a megengedett  

-felső tagozaton (5-6. évfolyamon) maximum 2 db 4-es osztályzat a megengedett  

-felső tagozaton (7-8. évfolyamon) maximum 3 db 4-es osztályzat a megengedett.  

  

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni   

4.12.2 Az iskolai fegyelmezés formái   
Büntetésben kell részesíteni azt a tanulót, aki:   

• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,   

• a házirend előírásait megszegi,   

• igazolatlanul mulaszt,   

• bármely módon árt az iskola jó hírnevének.   

 Az iskolában tanév közben a következő büntetések adhatók:   

• szaktanári írásbeli figyelmeztetés, (max. 2 figyelmeztetés)   

• osztályfőnöki figyelmeztetés,   

• osztályfőnöki intés,   

• osztályfőnöki megrovás,   

• igazgatói figyelmeztetés,   

• igazgatói intés,- igazgatói megrovás,   

• nevelőtestületi megrovás.   
   

A magatartást befolyásoló büntetési fokozatok (figyelmeztető intézkedések):   

Szaktanári figyelmeztetés:  
Oka:   

• tanórai fegyelmezetlen magatartás   

• tanórán kívüli (szünet, szakkör stb.) magatartási probléma.- a házirend megszegése   
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Osztályfőnöki figyelmeztetés:  Oka:   

• rongálás (berendezés, épület, és udvar),   

• társak egészségét veszélyeztető durva játék, rendbontás, verekedés felnőttekkel szemben 
(tanárok, technikai személyzet) tanúsított tiszteletlen magatartás, feleselés, személyi tárgyak, 
iskolai dolgok engedély nélküli elvétele •  trágár beszéd,   

• mobileszközök engedély nélküli behozatala, hajfestés, testékszer, smink, körömlakk, tetoválás   

Osztályfőnöki intő: Oka:   
• gyakori trágár beszéd,   

• testi épséget veszélyeztető (durva játék), verekedés, - osztályfőnöki figyelmeztetés után, -a 
pedagógus utasításának megtagadása.   

   
Osztályfőnöki megrovás: 

Oka:   

• sorozatos rongálás (berendezés, épület, és udvar), osztályfőnöki intő után.   

Igazgatói figyelmeztetés (intés, majd megrovás): Oka:   

• osztályfőnöki megrovás után   

• súlyos fegyelmi vétség esetén,   

• lopás, dohányzás az iskolában,     

• az iskola hírnevét veszélyeztető magatartás esetén.   

Nevelőtestületi figyelmeztetés (intés, majd megrovás):    

Oka:    

• nagymértékű rongálás, szándékos károkozás,   

• alkoholfogyasztás,   

• drogfogyasztás és terjesztés,   

• fiú-lány kapcsolatban az iskolába nem illő viselkedés,   

• igazgatói megrovás után.   

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 
– a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. A büntetést írásba kell foglalni, és a szülő 
tudomására kell hozni.   
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5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, 
MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL 
KAPCSOLATOS   
EGYÉB INTÉZKEDÉSEK   

 A pedagógiai program érvényességi ideje   

1. Az iskola 2022. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógiai 
program alapján.    

2. A pedagógiai programban található helyi tanterv 2020. szeptember 1. napjától az első és 
ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben került bevezetésre.   

 A pedagógiai program módosítása és aktualizálása 1.   

1. 1.A   pedagógiai   program   módosítására javaslatot tehet:   

• az iskola igazgatója,   

• a nevelőtestület bármely tagja,   

• a szülői munkaközösség -  az iskola fenntartója.   

2. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető 
jóváhagyásával válik érvényessé. A többletkötelezettséghez a fenntartó egyetértése 
szükséges.   

3. A pedagógiai program aktualizálás minden tanév elején az igazgató kompetenciája, az 
aktualizálás nem minősül módosításnak. Az aktualizálás tartalmi elemeket nem érinthet, 
kizárólag formai változtatást jelent.   

 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala   

1. A pedagógiai program nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.   

2. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 
tekinthető meg:   

• az iskola fenntartójánál   

• az iskola irattárában   

• az iskolai nevelői szobákban   

• az iskola igazgatójánál   

• az iskola igazgatóhelyettesénél         
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6 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS 
JÓVÁHAGYÁSA  
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7 Teljességi nyilatkozat  
  

 



 

 

  

   
   
   
   
   
   
   

BÉNYE-KÁVA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI  

PROGRAMJÁNAK IV. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

KOMPLEX ALAPPROGRAM   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Komplex alapprogram    
   
   
A Komplex Alapprogram az 1., 2.és 5. évfolyamon kerül bevezetésre a 2021/2022   

-es tanévben.   

   

  

Alapelvek, célok, feladatok    
   



 

 

   
Célok:    

• A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia 
prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása;    

• A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.    

• Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve 
hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek 
kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód 
kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az 
önművelés képességét.    

• Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, 
kezdeményezőkészség, 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.    
   

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

• különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására az 
alprogramok segítségével.    
   
   



 

 

   
   

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza az élményalapú 
tanulást. Programeleme 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.   

   

Feladatok, eljárások, eszközök, módszerek    
   

• Fejlesztési feladatok:    
• Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő 

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 nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatással 
lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására.    

• A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítjük a saját önfejlesztő 
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, erősítsük, a 
belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!    

• Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat.    

• A szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése.    

• Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás  (attitűd) 
kiépítése.    

   



 

 

   
Kiemelt fejlesztési feladataink:    
   

• énkép, önismeret,    

• hon-és népismeret,    

• európai azonosságtudat,    

• egyetemes kultúra,    

• aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés,    

• gazdasági nevelés,    

• környezettudatosság, fenntarthatóság,    

• művészeti nevelés,    

• művészeti eszközökkel történő nevelés,    

• a tanulás tanítása,    

• testi és lelki egészség,    

• felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe,    

• testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak.    
   

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 életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét 
élmények és tapasztalatok gyűjtésére.    

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

• Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő terheléssel.    

• Alkalmazzuk a DFHT módszerét.    

• Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket.    

• A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.    

• Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi 
problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez.    

• A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer 
központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele.    

• Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során 
szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell.    



 

 

• A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend 
szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív 
méréseket.    

• Emberléptékű következetes követelés.    
   



   

 

   

Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés. Érdemjegy, pontszám és százalékok 
nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi 
problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben reálisan képes megoldani.    
   

Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök:   
   

• A program szakmai anyagai:   

• Nevelési- oktatási program - KAK    

• Tanítási stratégia - DFHT    

• Alprogrami koncepciók:    

- Digitális alapú (DA)    

- Életgyakorlat-alapú (ÉA)    

- Logikaalapú (LA)    

- Művészetalapú (MA)    

- Testmozgásalapú (TA)    

• Alprogrami eszköztár és feladatbank    

• Tanítói- tanári kézikönyvek    

• Óraillusztrációk, példák    

• Foglalkozástervek   

• Tankockák   
   

További tanulást segítő eszközök:    
   

• Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő 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 motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem 
szélsőséges) 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, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális 
kapcsolatok építése.    

• A kulturált és egészséges életvitel kialakítása.    



   

   

 

• A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott 
életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő 
munkaformák alkalmazása.    
   

Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek:   
   

• Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek:   a rend és fegyelem 
fenntartása    

tanuló szabadságának biztosítása  tanulói  

viselkedés szabályozása    

• pozitív tanulási légkör biztosítása    

• csoportfolyamatok elősegítése    
   

Alkalmazott módszerek:    
   

• A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, mint 
a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét.    

• A kötelező tanítási órák 10- 20%-ban a DFHT-t (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.    

• kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.    

• A tanulók közötti együttműködés elősegítése.    
   

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    
   

• Alapmódszerek:    

• tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, 
szemléltetés    

• munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat    

• individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok.    
   

Motiváló módszerek:    
   

• páros munka    

• csoportmunka    

 játék    szerepjáték  

(drámapedagógia)    

• vita    

• kutató-felfedező módszer    

• kooperatív módszerek    

• projekt módszer    

• szituációs játékok    

    
   

A Komplex Alapprogram sajátosságai   
   
A Komplex Alapprogram alprogramjai:   
   
Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként javasoltan, minimum egy 
órában.   

A testmozgásalapú alprogram (TA):    

• Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, 
sajátélmény-szerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani 
repertoárját és szemléletét:   

• testnevelés óra    

• mozgásos tanulás osztálytermi környezetben    



   

   

 

• szabadidős mozgástevékenységek    
   

• A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva, 
tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben.   

• Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek 
alkalmazásával teszi az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi 
célok és az egyéni felelősség életgyakorlatává.  Cél még az egészségtudatos, 
jövőorientált életmód kialakítása.   

Az alprogram tartalma:    

• Fejlődés-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 történő integrálása osztálytermi környezetben.   

• Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgásalapú 
támogatása iskolai környezetben.    

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 
felelős alakításához.   

• Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek 
függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz.   

• Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, 
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 
felelősségvállalást.   

• Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek 
megbecsülése, az egészséges énképkialakítása.   

• A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony 
van, így az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten -a rendszerszemléletnek 
megfelelően -kidolgozásra kerülnek. Az alprogram tartalma:    

• egészséges életmód, életvezetés    

• környezettudatosság (fenntarthatóság)    

• állampolgári felelősség (közösségi szerepek)    

• életút-támogató pályaorientáció    

• család, párválasztás    

• érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés).    

A művészetalapú alprogram (MA):    
• Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai 

eszközként felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek 
terén nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség 
nélküli iskolaelhagyás mérséklésének irányába.   

• A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás 
megvalósítására.   

• Azalprogramcéljaművészeteketcélként/eszközkénthasználótanórák,szabadidős 
foglalkozások biztosítása a tanulók számára.   

Indirekt célok:    

• Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén    

• Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása    

• Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között    

• (Inter)diszciplináris  ismeretátadás  művészeteken   alapuló,   résztvevő  
 központú gyakorlatokon keresztül    

• Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén.    

    

• A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni 
sajtságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek 
alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására.   
   

Az alprogram tartalma:    
   



 

 

A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe 
sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel 
alprogramjaik is.   

Fejlődés-és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 
tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, a 
differenciálásra épülve.   

Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő 
integrálása osztálytermi környezetben. Önkéntességre és befogadásra épülő informális és 
nonformális tanulás művészet-alapú támogatása iskolaikörnyezetben.   
   

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 tantárgyiórákhoz.   
Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek 
segítségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben 
fejlesztő hatásúvá tehető.   
   
Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb 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 növelhető. 
Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, 
hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a 
megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz.   
A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális 
képességek fejlődése is várható.   
   
Az alprogram tartalma:   
   

• A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei 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    

• 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    
   
A digitális alapú alprogram (DA):    
   
A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális 
megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű 
fejlesztését tekinti feladatának.   
Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük 
irányadónak.   

Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan 
korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet 
kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a 
digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon.7   
   
Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket értő 
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 műveltség, felelősségteljes eszközhasználat    

• IKT-műveltség    

• Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció  és 
eszközhasználat    

• Digitális írástudás    

• IKT alapú óratervezés    

• Személyes tanulási környezet menedzselése    
   

1. Komplex óra   
    

Komplex órák bevezetése –a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális képességek 
együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, amelyekben a 
tudástartalom (a tananyag kereszttantervi része) kb. 30%-át hordozzák. A   



 

 

„Komplex órák” tekintetében a tudástartalmak kereszttantervi kapcsolatai mellett a DFHT 
tanítási-tanulási stratégia, valamint az alprogrami kapcsolódások jelennek meg. Ez utóbbi órák 
esetében a tantárgyakon átívelő transzverzális készségek fejlesztése is megvalósítható.   
   

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) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg (össz.   
komplex óraszám).    
   

2. 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 célszerű átalakítani úgy, hogy a tanulók körben ülhessenek székeken vagy 
szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit.   
   
A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:   

• Üdvözlés    

• Beszélgetés    

• Közös tevé   
   
3. „Te órád”    
   
„Te órád” -a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon az 
osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Az óra kiválasztását a pedagógus segíti.   

   
   

Házi feladat   
   
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 elegendő idő 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.   
   
Értékelés    
   
Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik. Nincs 
ötös fokozatú skálán történő 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   

• a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés)    

• a minősítő (szummatív értékelés)    

• a fejlesztő (formatív értékelés).    
   
Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye feltárja a 
pedagógus előtt a tanuló előzetes 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 fejlődött 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 minősítő(szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró 
dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananyagot.  
A minősítő értékelés igen gyakori a hazai iskolákban.   

A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, fejlesztő  
(formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás támogatása. A 
pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási cél kitűzésében, 
támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a tanuló egyéni haladását, és 
személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő értékelés alkalmazásánál a 
pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe. Folyamatos visszajelzést 
ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli vele a tanulási célokat, az értékelési 
szempontokat, a teendőket, és a teendők határidejét. A tanulóegyéni haladásáról és 
erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének mindenképpen tartalmaznia kell 
a tanuló részéről sikeresen megoldott problémákat, a további fejlesztést igénylő területeket és 
a teendőket.   
   
   
   
Az értékelésnek fontos része legyen   
   

• az önértékelés    

• a társak értékelése.    
   
Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges.   
Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket.   
   
A szülők és a tanulók tájékoztatása    
   



 

 

A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola életéről, az 
iskola igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban.   
   

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

A délutáni időkeretben megvalósuló tanórák során:    
   
A Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások a délutáni idősávra heti 1 
választott napon húzódnak:   
   

13:00-14:00                 Játék   
   

   
14:00-15:00      Alprogrami foglalkozás 

15:00-16:00              „Te órád”   
   

   
   
   
A délelőtti időkeretben megvalósuló tanórák során:   
    

• A tanítási órák 10- 20%-ban kívánatos a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási 
stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása (differenciált 
egyéni munka, a rétegmunka, a pármunka, a kooperatív módszerek, a csoportmunka, a 
drámajáték és a projektmunka).    

• A kötelező és szabadon választható időkeret része a „Komplex órák”, a kereszttantervi 
tartalmak max. 30%-ának feldolgozása történik ilyen módon.    

   
Jelölések :   
   
A digitálisnaplóban az alábbi jelölések szolgálnak a program megvalósításának jelölésére:    
DFHT–DFHT –val megvalósított tanóra  TA–
testmozgásalapú alprogram ÉA– életgyakorlat-
alapúalprogram DA–digitális alapúalprogram   
MA–művészetalapú alprogram   
TÓ–„Te órád” RÁ–ráhangolódás   
   

Tantárgyfelosztás és a KAP által kínált módszertani elemek összehangolása    



 

 

A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát az Nkt. és 

a NAT 2020 határozza meg.    

A tantárgyfelosztás a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelő, de az intézmény 

sajátos helyzetét figyelembe vevő alapdokumentum. Alapjául az intézményre érvényes 

törvény által előírt, a közismereti tantárgyakra vonatkozó heti óraszám szolgál.    

Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan 

módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások ajánlottan tizenhat óráig tartsanak, továbbá 

tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – 

gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Tehát e törvény rendelkezéseinek megfelelően 

egész napos iskolaként is működhet.   

      
   
   

   


