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1. Az iskola nevelési programja 

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

értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 

1.1.1. Bevezető 

 

Almáditól Badacsonyig terül el Balaton északi részén az a szemgyönyörködtető, lelket emelő 

partszakasz, amit „Balatoni Riviérának” nevezünk. Alsóörs a Somlyó-hegy lábára épült Ár-

pádkori település. Elsőként 1200-as okleveleinkben említik. A hegy tereplépcsőiről lefelé, a 

part irányába terjeszkedett.  

Ezen a csodálatos településen működik, nevel és oktat az Endrődi Sándor Református Általá-

nos Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont. 

Endrődi Sándor (1860-1920) építette a parkban az első üdülővillát. Helyén tábla hirdeti a köl-

tő emlékét. A költő emlékére szobrot állíttatott Alsóörs. 

A XVIII. Század elejétől református, 1945-től római katolikus elemi népiskolából 1948-ban 

államosítás után összevont általános iskola a csopaki iskola fiókiskolájaként működött, majd 

1953-ban a Járási Tanács VB. Művelődési Osztálya önálló igazgatási intézménnyé nevezte ki, 

Alsóörs, Lovas általános iskolájaként. A szülők sok társadalmi munkájával és a tanács anyagi 

támogatásával az iskolaépület több alkalommal bővítésre került. 

 

1976-tól az iskola gyermektáboroztatással segítette az ország gyermekeinek üdültetését. 

 

2002-ben sor került az iskola újjáépítésére, korszerű bútorzattal berendezve. 

Az Endrődi Sándor Általános Iskolában 8 évfolyam és kettő napközis csoport működik. 

2012 szeptemberétől az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség a helyi önkormányzat 

kérésére újraindítja a református iskolai oktatást és nevelést. Az Endrődi Sándor Református 

Általános Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont közoktatási intézmény, működését Ma-

gyarország közoktatási törvényére és a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvé-

nyére alapozza. Az intézmény fenntartója az Alsóörs-Lovasi Társegyházközség Presbitériuma 

(képviselőtestülete). 

Iskolánk sajátossága a keresztyén szellemben való nevelés, mely keretén belül igyekszik 

megvalósítani mindazokat a célkitűzéseket, melyek a felnövekvő generáció egészséges testi-

lelki-szellemi fejlődést hivatottak biztosítani. A mindenkori oktató-nevelő feladatokat sajátos 

feladatkörrel egészíti ki: 

 

 A kézilabda utánpótlás-központba az egész ország területéről történik a beiskolázás. A 

kézilabdaprogram a Veszprém Handball Team Zrt-vel kötött megállapodás keretében 

valósul meg.  

 Az 1-4. osztályosok rendszeresen részt vesznek úszásoktatáson. 
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 A művészeti nevelés során hangszeres oktatás folyik. 2009-től színvonalas színjátszó 

csoport működik. 2018-tól művészeti csoport segíti a tanulók érzelmi fejlődését. 

 Az iskola egyházi fenntartásba vonásával egyidejűleg a gyerekek heti két alkalommal 

órarend szerinti hitoktatásban részesülnek. 

 Az iskola világnézeti elkötelezettségének megfelelően a tanulóifjúság és a dolgozók 

istentiszteleti alkalmakon és egyházi rendezvényeken vesznek részt. 

 Az iskola keresztyéni kötelességének tartja a tanulók lelki gondozását, melyet pszicho-

pedagógia tanácsadással igyekszik biztosítani. 

 A felzárkóztatást, az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőséget fejlesztőpedagógus és 

logopédus segíti. 

 Rendezvényeink a község lakosságának igényeit is kielégítik. 

 Rendszeresen látogatják tanulóink a megyeszékhely színházi előadásait.  

 Tanulóinkat évente iskolai osztálykiránduláson ismertetjük meg hazánkkal. 

A tanulók továbbtanulási eredményei jók. Közel 80 %-a érettségit adó iskolában folytatja ta-

nulmányait. 

 

Tárgyi feltételek 

 A 2002-ben felújított iskola korszerű bútorokkal lett berendezve. A szakmai anyagok 

és audiovizuális eszközök a kor követelményeinek színvonalának megfelelnek. 

 Minden tanteremben interaktív tábla van. 

 Számítógépes parkunkat folyamatosan korszerűsítjük. 

 Iskolánk udvarán a tanulók szabadidejének eltöltését fajátékok segítik.  Sportudvarun-

kat 2005-ben újították fel. 

 2012-től átépítéssel szállásférőhely bővítésre került sor. 

Iskolánk Isten iránti tiszteletre és a felebaráti szeretetre tanít a Biblia erkölcsiségét képviselve. 

Az iskolában folyó nevelő és oktató munkát így a türelem, szeretet, odafigyelés, elfogadás, 

következetesség, megértés, tolerancia jellemzi.  

A keresztyén pedagógia legfontosabb eleme a személyközpontúság, a gyermekközpontúság. 

Pedagógiai programunk kulcsszavai: keresztyén életelvek gyakorlása, a magyar történelmi 

hagyományok megismertetése, tisztelete és ápolása, valamint hazafiasságra és fegyelmezett 

munkára való nevelés. 

A tanulók családias légkörben töltik a napjaikat, együtt tanulnak, játszanak, étkeznek. 

Az iskola minden kisdiák előtt nyitva áll. Nem feltétel a református valláshoz való tartozás, az 

ökumené szelleme jellemzi iskolánkat. 
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1.1.2. Küldetésnyilatkozatunk 

 

Valljuk, hogy a gyermek Isten ajándéka, s úgy fogadjuk el, ahogyan az ajándékozó adta. Meg 

kell ismernünk egyéni adottságait, képességeit, lehetőségeit, korlátait, s ezek birtokában a 

Biblia tanítása szerint kell személyiségét fejleszteni. 

2012-ben alapított 8 évfolyamos általános iskola vagyunk, amely ökumenikusan nyitott a más 

felekezetűek (történelmi egyházak hívei) felé.  

Célunk: a család által ránk bízott gyermekekből – a szülőkkel együtt - jellemes, művelt ke-

resztyén fiatalokat nevelni, akik megtalálják helyüket, életcéljukat az egyházban, a társada-

lomban. 

A keresztyén nevelés életkoronként változik, figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a 

hitbeli fejlődést, a korszerű pszicho-pedagógiai elméleteket, annak módszereit, eljárásait, esz-

közeit, melyekből az aktualitáshoz mérten válogat. 

A legmegfelelőbb nevelési módszer az igeszerűségben és gyermekközpontúságban gyökere-

zik. A krisztusi tanítás az evangélium és a gyermek ügyében történik.  

A célok megvalósulása érdekében hisszük, hogy csak a keresztyén és minőségi szemlélet le-

het iskolánk fejlesztésének alapja. 

Számunkra a minőség fogalma a magas szintű nevelést - oktatást, munkafegyelmet, hitbeli 

elkötelezettséget, emberi kapcsolatokat, szervezethez való kötődést (gyülekezet, egyház, isko-

la) jelenti. 

Iskolánk a Magyarországi Református Egyház és a Református Pedagógiai Intézet irányelveit, 

küldetését követve európai szintű oktatással igyekszik szilárd alapműveltséget adni. 

Felkészítjük tanulóinkat a továbbtanulásra érdeklődésüknek és tehetségüknek megfelelően, 

így a hatékony pályaorientációt tartjuk szem előtt. Ennek érdekében tanulóink kommunikáci-

ós, lényegkiemelő, döntési, szabálykövető, problémamegoldó, valamint a komplex informáci-

ók kezelésével kapcsolatos képességeit, mint kulcskompetenciákat fejlesztjük a kooperatív 

munka módszereinek kiterjesztésével és az ehhez szükséges ismeretek és attitűdök kifejleszté-

sével. 

A tantárgyi lehetőségek keretein belül a közvetlen tanári irányítás helyett/mellett előtérbe he-

lyezzük a tevékenységközpontú tanulásszervezést. 

A tanulási, gondolkodási képességek és problémamegoldás fejlesztését a következő modern 

módszertani eszközök alkalmazásával kívánjuk megoldani: tanulásmódszertan (memóriafej-

lesztés, szövegértéses feladatok), kooperatív tanulás (csoportmunka, projektmódszer, közös 

problémamegoldás), dramatikus módszerek stb. A kompetencia alapú oktatás kiszélesítésének 

további  indoka a saját eszközrendszerünkkel kapcsolódni a specifikus célok közül az élet-

hosszig tartó tanulás  módszerének megtanításához. 
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Az anyanyelv és irodalom, valamint az idegen nyelv oktatása kiemelt helyen szerepel intéz-

ményünkben. A tehetséggondozást, a lassabban haladó tanulóink felzárkóztatását, a tanulási 

és kommunikációs technikák tanítását elengedhetetlen feladatnak tartjuk. 

 

Arra törekszünk, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, hitükben erős és állhatatos, a 

felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. 

 

Tanulóinkban kialakítjuk a problémafelismerő, az együttműködési, a döntési képességeket - 

ennek egyik eszköze lesz az iskolai diákpresbitérium/diákönkormányzat működtetése. Ez fon-

tos szerepet fog vállalni a gyermekek érdekképviseletében, a szabadidő hasznos eltöltésében, 

hulladékgyűjtésben, kirándulások és iskolanapok szervezésében, lebonyolításában. 

 

A tanórán kívüli tevékenységek széles körét kínáljuk (szakkörök: énekkar, színjátszó kör,  

matematika, sport, biblia, tehetséggondozó foglalkozások: matematika, természetismeret) 

Az ember eredeti rendeltetése Istent képviselni a világban. Az istenképűség ad méltóságot az 

embernek. De csak akkor képes eredeti rendeltetésének megfelelni, harmóniában élni a termé-

szettel, saját magával, Teremtőjével, ha kapcsolatban él Istennel. Az erkölcs Isten kijelentésén 

alapul, ezért abszolút és örökérvényű. 

A keresztyén gyermeknevelés a krisztusi tanításból táplálkozik. Feladata és célja a személy-

központúság. Eszköze és módszere a példaadás. Példaképe maga Jézus Krisztus. Cél az ön-

állóan ás kritikusan gondolkodó keresztyén értékrendű, művelt, önmagával és környezetével 

igényes fiatal nevelése, aki bátran és bölcsen néz szembe az élet örömeivel, a kihívásokkal 

és vállalni tudja a megpróbáltatásokkal szembeni megmérettetést.  

A személyközpontú nevelés jelenti a gyermek és fiatal testi-lelki-szellemi épségének meg-

őrzését, ápolását. Ahhoz azonban, hogy a gyermek és fiatal Jézus tanítását és példaértékű 

modelljét követni tudja, mindenekelőtt példamutató élethelyzetekkel szükséges szembetalál-

ja magát. A keresztyén pedagógus abban különbözik másoktól, hogy nem csak kiváló szak-

mai tudással és jól megalapozott elméleti és pedagógiai stratégiát tud magáénak, hanem 

életvitele hiteles. Nem csak verbális és nonverbális viselkedésese példaértékű, hanem meta-

kommunikációja is azt mutatja, hogy mindaz, amit tesz és cselekszik, belülről fakad. Lelk i-

ismeretes pedagógus csak az lehet, aki a Szentlélek által nevel és oktat. 

„Neveld gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” 

(Példabeszédek 22,6). 

Küldetésnyilatkozatunk tehát mindenkor a Krisztusi szeretetből fakadjon. Attitűdünk-

magatartásunk példaértékű legyen a felnövekvő generáció számára, aki csak így ismerheti 

meg azt a szeretet, amely Jézus Krisztusban eljött a világba.  

A hívő pedagógus tulajdonságvonása kettős: elhivatottság és küldetéstudat. Mindez csak 

akkor válik hitelessé, ha szeretet, odaadás, türelem, következetesség, tolerancia és pedagó-

giai szakmai  kompetencia által megalapozott. 

Egyház - iskola - szülői találkozókkal erősítjük munkatársaink és tanulóink hitbeli növekedé-

sét. 
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A gyermek- és ifjúságvédelem feladata kiterjed az iskola minden dolgozójára, kiváltképpen az 

iskolai lelkészre, a hitoktatókra, az ifjúságvédelmi felelősre és az osztályfőnökökre. 

Intézményünkben gyermek és felnőtt egyaránt egészséges, tiszta és esztétikus környezetben 

töltheti mindennapjait. Tevékenységünket küldetésnek és szolgálatnak tekintjük, amelyet a 

társadalmi, a fenntartói és a partneri igényeknek megfelelően végzünk. Arra törekszünk, hogy 

diákjaink tudásukkal, magatartásukkal becsületes magyar állampolgárokká váljanak, Istenhez 

és hazájukhoz hű emberek legyenek. Ezen munkálkodik az iskola tantestülete és valamennyi 

dolgozója. 

 

1.1.3. Pedagógiai alapelveink, értékeink 

 

A református iskola a hagyományt, az értékeket, az értékrendet védi, ezzel magát az 

embert védi. 

 

- Olyan feltételeket igyekszünk teremteni, és olyan munkát végezni, hogy tanulóink 

testileg – lelkileg egészséges, felelős közösségi emberként tudjanak élni a 

mindennapokban.  

- Kiemelt feladatnak tekintjük a tanulókra való személyes odafigyelést, a személyre 

szabott foglalkozást mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás terén.  

- Arra törekszünk, hogy iskolánkban jó hangulatban, szép környezetben tanuljanak a 

gyerekek. Tevékenységünket szolgálatnak tekintjük, melyet a társadalmi és a 

partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes, keresztyén légkörben végzünk. 

- Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy az egészséges életmód megismert elemei 

épüljenek tanulóink személyiségébe. 

- Célunk: a szilárd alapkészségek kialakítása mellett megtartani, keresni a szépet, a 

jót, az érdekeset, a hasznosat; kedvvel, örömmel szerezni az ismereteket; s 

kitartással eljutni a kitűzött célig. 

- Azért dolgozunk, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek 

világában boldogulni tudó emberekké váljanak. Olyanokká, akik a megszerzett 

tudást értéknek tekintik és használják. Akik egyéni értéknek tekintik 

boldogulásukat, a családjukat, a nemzetüket, a keresztyén egyházat és az 

emberiséget szolgálva tudják elérni, önmagukat és környezetüket mindig 

fejlesztve, jobbítva. 

- Arra törekszünk, hogy ápoljuk, továbbvigyük hagyományainkat, a családi 

tradíciókat, a felelősségtudatot, a felnőttek tiszteletét, a szülőföld, a szabadság, a 

keresztyén értékek, a munka szeretetét. 

 

Kiemelt területek: 

 

 Kompetencia alapú oktatás  

 A különleges bánásmódot igénylő tanulók integrált oktatása  

 Esélyegyenlőség érvényesítése  

 Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása 
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1.1.4. A nevelő-oktató munka pedagógiai céljai, feladatai 

Céljaink és feladataink eredményes teljesítése érdekében fontos számunkra: 

 A hátrányos helyzetű és a különleges bánásmódot igénylő tanulók esélyegyenlő-

ségének javítása, a gyerekek integrálását elősegítő programok intézményi alkal-

mazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása, a szegregá-

ciómentes együttnevelési környezet kialakítása. 

 Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, az iskolánk sa-

játosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, 

kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja, 

"jó gyakorlatok” átvétele, alkalmazása és terjesztése. 

 Az intézmények közötti szakmai együttműködések, más referencia intézmények-

kel való együttműködések kialakítása. A pedagógusok horizontális együttműkö-

dési, tanulási lehetőségeinek megteremtése, referenciaintézményi szolgáltatások 

végzése és igénybe vétele.   

 Az intézmény saját innovációinak megvalósítása, amely a helyi igényekhez iga-

zodva, az egyéni fejlesztéseket, a nevelés-oktatás eredményességének fokozását, 

az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támoga-

tó oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgo-

zását, azok gyakorlati megvalósítását szolgálja.  

 Átfogó intézményfejlesztés megvalósítása, a fejlesztések eredményeinek az in-

tézmény mindennapi gyakorlatába való beillesztését, a pedagógiai szemléletvál-

tást segítő tevékenységek megvalósítása, ezen belül az intézmény pedagógiai do-

kumentumainak módosítása, oly módon, hogy az iskola pedagógiai innovációjá-

nak fenntarthatóságát biztosítsa.  

 Az iskola pedagógiai programjának és informatikai stratégiai tervének összehan-

golása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival. 

 Következetes, fokozatosan nehezedő követelménytámasztás, és a tanulói teljesít-

mények változatos formájú, személyre szóló folyamatos ellenőrzése, értékelése. 

 Szakértői vélemény alapján, a központilag biztosított illetve a fenntartótól kapott 

órakeret felhasználásával fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások szervezése külö-

nösen a különleges bánásmódot igénylő gyermekek számára a Református 

EGYMI-vel kötött megállapodás alapján. 

 Tehetséges tanulók korai felismerése, differenciált foglalkoztatásuk, fejlesztésük 

biztosítása és „menedzselése”, a kimagasló teljesítmény elismerése, jutalmazása. 

 Községi, iskolai szintű rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések, projektzáró 

rendezvények szervezése, változatos programkínálat biztosítása, valamint a sza-

badidő hasznos eltöltésének változatos módon történő segítése. 

 A diákönkormányzat hatékony működéséhez nélkülözhetetlen információk, sze-

mélyi és tárgyi feltételek biztosítása. 
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1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

 

A nevelés-oktatás folyamán alakulnia kell a gyermekek személyiségének, vagyis szüksé-

ges, hogy átéljék emberi méltóságukat, szabadságuk következményeként a felelősséget. 

Nem beszélhetünk addig a személyiségfejlesztésről, amíg nem biztosítjuk az alapvető 

készségek, képességek fejlesztését. Tudatában kell lennünk annak, hogy a személyiségfejlesz-

tést csak a szülőkkel együtt tudjuk megvalósítani; ill. annak, hogy a gyerekre hatnak az isko-

lán kívüli közösségek is. 

A személyiségfejlesztés feladatait a következő területekre bontva adjuk meg, összhang-

ban a pedagógiai program alapelveivel, cél- és feladatrendszerével, valamint a NAT-ban kép-

viselt értékekkel és a helyi sajátosságokkal: 

 

- Az értelem művelése 

- Segítő életmódra nevelés 

- Egészséges és kulturált életmódra nevelés 

 

Az egyes területekhez a következő konkrét feladatok elvégzését látjuk fontosnak: 

a) Az értelem művelésénél fontos a megismerési vágy, a felfedezési vágy, a játékszeretet és 

az alkotásvágy fejlesztése. Ezzel egyidejűleg fejlesztenünk kell a tanulási képességeket 

is: a kognitív műveleteket, a megismerést, a gondolkodást, a kommunikációt, valamint a 

tapasztalati és értelmező tanulást, mindezt a következetes kompetencia alapú oktatáson 

keresztül. 

 

b) A segítő életmódra nevelés a keresztyén értékrend megismerését, ennek elfogadását, e 

szerinti viselkedés kialakítását, valamint a viselkedéshez szükséges képességek kiépülését 

jelenti. Az igazon, a jón, a szépen, nyugszik, példát maga Jézus adott: "Példát adtam 

nektek: amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek."/Jn. 13, 15/ 

 

Jézus példájának megismerése és elfogadása fokozatosan történik. Először a gyere-

keknek el kell sajátítaniuk a keresztyén viselkedés alapvető szabályait, meg kell érteniük 

a szabálytudat, a döntési szabadság és felelősség szerepét. Olyan iskolai életrendet kell 

kialakítanunk, amely a hétköznapi életben elősegíti, hogy a tanuló megtapasztalhassa a 

kölcsönös megértés, együttérzés, segítőkészség előnyeit, hiányuk következményeit. A 

közvetlen megtapasztalás mellett nagy szerepük van a közvetett hatásoknak élményeknek 

is (élő és történelmi személyek; a szentírás alakjai, példázatai, eseményei; irodalmi hő-

sök, csoportok) 

Ahhoz, hogy a jézusi ember szokásait ki tudjuk alakítani, szükséges olyan légkörnek a 

megteremtése, amelyben a tanulók biztonságban érzik magukat, mivel a magatartási sza-

bályok átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől egyértelműen és következetesen elvár-

tak. Fontos az élményszerű, pozitív minták felkínálása személyes példamutatással, iro-

dalmi, bibliai, történelmi szereplők tetteinek, magatartásainak átélési lehetőségével; a ne-

gatív, antiszociális minták hatásának a csökkentése. 

Meghatározó a pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása az osztályokban, a tan-

testületben, az iskolában, amelyben úgy a tanulók, mint a pedagógusok biztonságban és 

jól érzik magukat. 

 

A segítőképesség fejlesztéséhez az iskolának fel kell kínálni a segítés sokféle lehetősé-

gét és módját. 
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Az együttműködési képesség fejlesztéséhez a pedagógusnak rendszeresen kell élnie a 

segítő együttműködés formáival, (együtt cselekvés, közös kirándulás, közös feladatmeg-

oldás). Az iskolának úgy kell szerveznie a tevékenységeit, hogy az osztályok legalább 

havonta egyszer részt vehessenek olyan tevékenységben, amely a segítő együttműködés 

által valósul meg. 

c.)  Egészséges és kulturált életmódra nevelés 

A református iskola a teljes ember nevelésére hivatott. A teljes ember kifejezés magá-

ba foglalja azt, hogy az ember testből és lélekből áll. Feladatunk tehát úgy nevelni a ránk bí-

zottakat, hogy testileg-lelkileg egészségesek legyenek. Közvetve vagy közvetlenül, minden 

tevékenységünkkel ezt kell elősegíteni. 

 

Mindezt a közösségben, a közösség által kívánjuk elérni. Ezért célunk az iskolai formális kö-

zösségek fejlesztése: 

 

Ennek érdekében feladatunk: 

 

- hogy minden tevékenységünket – az oktatás és a nevelés területén egyaránt – a 

gyerekek szeretete hassa át, 

- hogy meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük a gyermekek személyiségében rejlő 

értékeket, 

- hogy a tárgyi tudás mellé a gyermek szerezzen olyan kommunikációs képességeket is, 

amelyek segítségével tudását önmaga és mások számára hasznosítani tudja, 

- hogy tanítsuk meg őket az egyéni és csoportos versenyzésre, 

- hogy elsősorban személyes példamutatással neveljük gyermekeinket, 

- hogy lehetőségeink szerint a gyermekek számára biztosítsunk képességeinek, 

érdeklődésének megfelelő változatos programokat, tevékenységi formákat, 

- hogy kiemelten hangsúlyt fektessünk a kulcskompetenciák fejlesztésére, 

- hogy jól együttműködjünk a térség iskoláival, 

- hogy a szülőkkel olyan szemléletben tudjunk együttműködni, hogy az iskola és a szülő 

egyaránt érezze: közösek a céljaink.  

 

A személyiség komplex fejlesztése: az értelem kiművelése mellett a gyermek önmagához, 

a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztése.  

Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét – megkülönböztetett figyelemmel a 

különleges bánásmódot igénylő tanulókét is - széleskörűen fejlessze. 

Az egyéni tanulási útvonal, a differenciált fejlesztés biztosítása.  

Fő feladat: 

 a tanulás iránti motiváció fejlesztése, 

 a tantárgyak közti merev határrendszer csökkentésével a komplex fejlesztés megva-

lósítása, oktatás és nevelés egységes feladatellátása, 

 a tanítási-tanulási folyamatban, alkotó jellegű feladatok biztosítása.  
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1.3. Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

(Egészségnevelési, egészségfejlesztési program) 

1.3.1. Alapfogalmak 

  Mi az egészség?  
 Testi, lelki, szociális jól-lét állapota, nem a betegség hiánya 

 Alkalmazkodóképesség a környezet változásaihoz 

 Összhang a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségek közt.  

 Kiteljesedése az egyén társadalmi integrációjától is függ (család, iskola, más 

közösségek) 

  Egészségnevelés: 

A tanulók egészségkulturáltsági szintjének emelésével egyidejűleg olyan tevékenység 

kialakítása, amely az ismereteket aktív magatartássá formálja. 

   Egészségfejlesztés:  

Magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, mentálhigiéné, az 

önsegítés feladatait, módszereit. 

 

1.3.2.  Az egészségnevelés célja: 

Az egészség, mint elfogadott érték épüljön be az iskola mindennapjaiba. A nevelés során nö-

vekedjen a tanulók felelősségérzete önmaguk, mások és környezetük iránt. Célunk, hogy 

megtanítsuk diákjainkat az egészségügyi szolgáltatások helyes és célszerű igénybevételére, a 

szűrővizsgálatokon való rendszeres és önkéntes részvételre. 

Célunk továbbá az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, a sport 

egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, tudatosítása. Programunk tartalmazza a minden-

napi testedzés megvalósítására szolgáló programot is. 

 

1.3.3.  Az egészségnevelés alapelvei:  

 a szellemi, a testi és a lelki nevelést egyformán fontosnak kell tekinteni 

 tervszerű, szervezett, rendszeres tevékenység 

 kiterjed minden tanulóra 

 résztvevője az iskola minden dolgozója 

 helyes cselekedésre serkentő 

 segíti az „egészséges iskolai légkör” kialakulását  

 személyiség megerősítése  

 csoportfelelősség területét szélesíti, bővíti (iskolavezetés, tanár, diákcsoport) 

 

1.3.4. Egészségnevelés, fejlesztés területei: 

 

A./ Testi nevelés: 

 személyi higiéne 

 környezethigiéne 

 környezetvédelem 

 testnevelés- és sport – több mozgás 

 egészséges táplálkozás 

 balesetek megelőzése 
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 elsősegélynyújtás 

 időben orvoshoz fordulni – szűrővizsgálatok 

 megelőzésre nevelés 

 biztonság igénye 

 szexuális nevelés (szerelem, házasság, nem kívánt terhesség) 

 életkorral járó biológiai sajátosságok 

 

 B./  Pszichohigiénés nevelés: 

 

 a./ Egészséges életvezetés 

 napi és heti életritmus 

 alvás, tanulás, munka, játék  

 ellenállni a reklám nem kívánatos hatásainak 

 fogyasztói szokások 

 pozitív értékrend kialakítása 

 a jó közérzet, a boldogság és sikeresség szükségletének kontrollálása – belső 

harmónia 

 

b./ Stresszelhárítás 

 apróbb sikertelenség elviselése 

 konfliktusok megoldása, problémamegoldás 

 önismeret, éntudat 

 dönteni tudás 

 

c./ Deviancia megelőzése 

 szenvedélybetegségek megelőzése 

 dohányzás-, alkohol-, drogtagadás 

 társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdései 

 

   d./ Érzelmi nevelés 

 az életkorral járó pszichohigiénés életmódi tennivalók 

 érzelmeket felismerni, kifejezni saját erényeit, gyengéit felmérni, érzéseket ke-

zelni 

 empátia-képesség fejlesztése, segítőkészség, felelősségérzet, akaraterő fejlesz-

tése 

 

C./ Szociális higiénés nevelés: 

 

a./ Kedvező társas kapcsolatok építése, fenntartása 

 barátságok kialakítása 

 kommunikáció fejlesztése 

 kreativitás, aktivitás, együttműködés, vitakultúra fejlesztése, megtartása 

 etika, érték szabályok kialakítása, korlátokat felállítani és elfogadni (házirend) 

 szerepfeszültségek feloldása, érintkezési zavarok megelőzése 

 társadalmi izoláció megelőzése (hátrányos helyzetűek) 

 társadalmi támaszok (család, barát, egyesület, kisközösség…) fontossága, elő-

nyei 
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1.3.5. Az egészségnevelés színterei 

 

A./ Tanítási órákon 

 

Minden tanár, tanító képes arra, hogy szaktárgyába megtalálja az egészség propagálásának 

lehetőségeit és ezeket építse be a tananyagba. Ezt a kerettanterv sok helyen elő is írja a 

tantárgyak tartalmi részében. A biológia, kémia, technika, természetismeret, rajz, irodalom 

tantárgyak pedig különösen alkalmasak célkitűzéseink megvalósítását segíteni. Az 

iskolában dolgozó minden pedagógus és alkalmazott személyes példamutatása is hirdesse 

az egészségnevelés fontosságát.  

 

B./ Egészségnevelés a testnevelési órákon 

 A választott kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerint a testnevelés tantárgy ok-

tatása: gimnasztika, atlétika, torna, két szabadon választott labdajáték, küzdősportok, 

úszás, szabadidős sportok 

 Az életmód és a tartási rendellenességek gyakorisága miatt órák elején tartásjavító ge-

rinctorna bevezetése. 

 A tanulók általános fizikai teherbíró képességének mérése (évente kétszer)  

 Minőség-ellenőrzés: a tanulók egységes mérése, értékelése, és minősítése 

 Az iskolaorvos és védőnő vizsgálati módszereinek, illetve adatainak kibővítése, hogy 

felvilágosítást kapjanak a tanulók funkcionális állapotáról. 

 

C./ Egészségnevelés az osztályfőnöki órákon 

 

Az osztályfőnök összefogja, egységben láttatja a szaktárgyak idevágó, de szerteágazó ismere-

teit és az életvezetés tudatosságára nevel.  

Ilyenek pl. a táplálkozási szokások, a szükségtelen „túlcsomagolás”,  

Az osztályfőnöki órák egészségneveléssel foglalkozó témaköreibe minden évfolyamon be-

építjük a stressz- és konfliktuskezelés technikáinak tanítását.  

A káros szenvedélyek megelőzésének témái a 7-8. évfolyamon bekerül az osztályfőnöki órák-

ba. Ezeket az osztályfőnöki órákat az iskolaorvos, illetve a védőnő szükség szerinti bevonásá-

val, esetleg mentálhigiénés szakember felkérésével vagy a rendőrség szakembere tartja. 

 

D./ Egészségnevelés tanórán kívül 

 

a. Szakmai szervezetekkel való együttműködés 

Védőnői ügyelet biztosítása; Egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, szemészet, hallás 

vizsgálat, stb.); Egészségügyi felvilágosító előadások; 

 

b. Versenyekre való felkészítés 

Ajánlott versenyek: 

 Sport: kézilabda, labdarúgás, Atlétika 

 Egészségvédelem: elsősegélynyújtó, drogprevenciós-nap 

A tanulók igényei szerint más sportágakban, egészség-és környezetvédelmi témákban is szer-

vezünk, biztosítunk felkészülési lehetőséget. 

A foglalkozások az iskola tornatermében, udvarán és szaktermeiben zajlanak délutánonként. 

 

c. Részvétel megyei vagy országos akciókban és programokon 
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Rendszeresen részt veszünk a megyei, illetve országos sport, egészség- témájú programokban, 

pályázatokon. A nyert összegeket a tanórai és tanórákon kívüli programok színvonalas meg-

valósítására fordítjuk. 

A helyi Vöröskereszttel ápolt jó kapcsolatok révén részt veszünk a Véradások szervezésében, 

a mozgósításban.  

 

d. Helyi kezdeményezések 

 

Témanapok 

Olyan témanapokat kívánunk meghonosítani, amikor a diákok érdeklődésüknek megfelelő 

szervezett programokon vehetnek részt. Meghívott előadókkal, szervezetekkel vesszük fel a 

kapcsolatot.  

Ilyen témanapok a következők: 

Diáksport-nap: egész napos rendezvény, sport, egészség, baleset megelőzés, Jeges -nap 

Dohányzásmentes Világnap: filmvetítés, beszélgetés  

A továbbiakban újabb témákban hívjuk fel diákjaink figyelmét: 2-3 jeles nap (Egészségügyi 

Világnap, Nemzetközi Vöröskereszt Napja, Lelki Egészség Napja) kapcsán az ügy fontossá-

gára.  

Ennek lehetséges módjai: 

- helyi rajzverseny és kiállítás (diákok által szervezetten) 

- faliújság 

- vers-, illetve novella pályázat 

- felkért előadó  

- helyi vetélkedő 

- futóverseny stb. 

 

e. Iskolai étkeztetés 

 

Az egészségnevelés és fejlesztés fontos területe az egészséges táplálkozás. Az átlagos magyar 

étkezési szokások miatt sok a túlsúlyos és – sajnos – egyre több az alultáplált fiatal. Az iskolai 

étkezés milyensége és mennyisége ezért kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon. A kulturált ét-

kezés lehetőségének biztosítása pedig nevelőmunkánkat segíti. 

 

a. Az iskola nem rendelkezik saját konyhával és ebédlővel. A helyi óvodai konyha szolgálta-

tásait vesszük igénybe. Az étkeztetést felügyelettel biztosítjuk. 

 

b. Az iskola helyi tudja biztosítani a rászoruló (liszt-, tej-, tojásérzékeny, diabéteszes) gyer-

mekek étkeztetését. 

 

 

I. Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek oktatásának meg-

valósítása intézményünkben 
 

1. Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek a tanórán kívüli oktatásban-

nevelésben 

 

Az intézmény Házirendjében, Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a 

Munkavédelmi- és Tűzvédelmi Szabályzataiban foglaltak szerint baleset-megelőzési 

oktatás a tanév kezdetén, az osztályfőnöki órákon, s szükség szerint pl. kirándulások, 
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üzemlátogatások alkalmával, illetve fokozott figyelemmel a testnevelés, technika, a fi-

zika, a kémia, az informatika tantárgyak tanításakor. 

 

a) Elsősegélynyújtó szakkör indítása szükség esetén. 

 

Tematika: 

 

- vészhelyzetek felismerése 

- helyszínbiztosítás 

- általános betegvizsgálat 

- vérzéscsillapítás, végtagsérülések felismerése és ellátása 

- komplex újraélesztés és félautomata defibrillátor használata 

- égési és marási sérülések 

- mérgezések 

- stroke, infarktus, angina 

- görcsrohamok 

- egyéb belgyógyászati esetek 

 

2. Elsősegély mobil alkalmazások 

 

Javasoljuk a tanulók mobiltelefonjára ennek letöltését. 

 

http://elsosegely.webbeteg.hu/page/mobil_alkalmazas 

 

 

3. Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek a tantárgyak rendszerében 

 

NAT 2020 

 

EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGI TERÜLET 
 

TERMÉSZETISMERET (5–6. ÉVFOLYAM) 
6. Az ember megismerése és egészsége 

Önfenntartás. 

Alapfokú elsősegélynyújtás. 

 

BIOLÓGIA (7–8. évfolyam) 

6. Az ember megismerése és egészsége 

Egészség. 

Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek. 

 

FIZIKA (7–8. évfolyam) 
6. Az ember megismerése és egészsége 

Az elektromos áram hatása az élő szervezetre.  

Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek. 

 

KÉMIA (7–8. évfolyam) 
6. Az ember megismerése és egészsége 

Veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban. 

 

http://elsosegely.webbeteg.hu/page/mobil_alkalmazas
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1.3.6. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 

I. Elsősegélynyújtást oktató pedagógusok továbbképzése 

 

A továbbképzés célja: 

 

hogy az oktatási intézményekben legyenek olyan pedagógusok, akik az elsősegély-nyújtási 

és/vagy baleset-megelőzési ismereteket oktatják, a veszélyhelyzeteket felismerik, illetve ellát-

ják. További célok közt szerepel az elsősegély-ismeretek fontosságának bemutatása, annak 

népszerűsítése, illetve az, hogy minél több oktatási intézménybe lehetőség legyen a téma akár 

tanórai, akár szakköri oktatására. 

 

A továbbképzés célcsoportja: bármely pedagógus.  

 

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények: 

 

A továbbképzés végére a résztvevők sajátítsák el: 

- az ember létfenntartó szerveivel kapcsolatos ismereteket; 

- az elsősegélynyújtás alapjait, valamint az elsősegély-oktatás életkori sajátosságait; 

- a segélynyújtás és a biztonsági előírások jogi vonatkozásait; 

A továbbképzés végére a résztvevők legyenek képesek a: 

- baleseti helyzetek felismerésére, azok ellátására, segélyhívásra; 

- társszervezetekkel kapcsolat felvételre; 

- baleseti szimulációk megrendezésére; 

- pedagógiai eszköztárukat bővíteni a megismert lehetőségekkel, valamint ismereteiket önál-

lóan fejleszteni. 
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1.4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok  

 

Az ember, társas lény, közösségre van szüksége, az Istenhez is csak a közösségen ke-

resztül jut el. Az iskolára - hiszen a gyerek ideje nagy részét ott tölti - óriási szerep hárul, 

amelyet nem lehetne elhibázni: közösségi embert formálni az egyénből és egyben olyan kö-

zösséget formálni a csoportból, amely a közösség erejét a keresztyén értékrend szerint, pozi-

tív célok eléréséért, használja fel. 

 Ahogy a személyiség fejlesztésénél a jézusi ember az eszményi, úgy a közösségformá-

lásnál a jézusi közösség a cél. Alaptörvény: a szeretet - igazi értelmében véve. "Arról ismer-

je meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt." 

/Jn. 13, 35/ 

 

 A közösségfejlesztést nem lehet beszűkíteni egy tanórára. Fontos a tanórán kívüli 

foglalkozásokon (napközi, kirándulás, tábor, szakkörök…) törekedni a közösség formálásá-

ra. Aki ezt a folyamatot irányítja, az a pedagógus. Nem szabad elfelejtenie, hogy megjelené-

sével, viselkedésével, beszédstílusával példaként áll a diákok előtt; s csak akkor tud sikeresen 

közösséget formálni, ha ő is közösségi ember. Ezért fontos, hogy a tantestület is közösséggé 

váljon. 

 

Feladataink: 

- A tanuló ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való 

harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek. 

- A közösségben találja meg az igazi helyét. Tanuljon meg engedelmeskedni, alkalmaz-

kodni, ha vezetésre termett, ezt szolgálatnak tekintse. 

- Tudjon és merjen a konfliktusokról beszélni - a felnőttekkel is -, tapasztalja meg, hogy 

ezek természetesek, s hogy van rájuk megoldás. Tanítsuk meg a konfliktusok kezelésére, 

megoldására. 

- Tanítsuk meg, hogy társát tisztelje, szeresse. Tanítsuk meg arra, hogy felismerje: szeretve 

van Isten által és az emberek által; segítsük, hogy a ráirányuló szeretetet el is tudja fo-

gadni. Segítsük, hogy tudjon bízni a társaiban, az emberekben; hogy megtapasztalja, hogy 

igazi biztonságot az Istenbe vetett bizalom ad.   

- Tapasztalja meg, és tudatosítsa, hogy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen szerepe van 

a személyisége formálódásában. 

- Igazodjék el az emberi kapcsolatok, közösségek világában. Minél szűkebb egy közösség, 

annál nagyobb a felelősség, ugyanakkor maradjon nyitott a nagyobb közösségek irányá-

ban is (iskola, egyház). 

- Fejlesszük a beteg, sérült, és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész maga-

tartást. 

- Alapozzuk meg a nemzettudatot, mélyítsük el a lakóhely, a közvetlen és tágabb környezet 

megismerését; a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet. 

- Ösztönözzük a hagyományok (családi, iskolai, népi) feltárására, ápolására, késztessük az 

ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre. 

- Alakítsuk ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló 

környezetkímélő magatartás legyen életvitelüket meghatározó erkölcsi alapelv. 
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A közösségfejlesztés tanórán kívüli színterei  

 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkal-

makkor: 1849. október 6-a, 1956. október 23-a, 1848. március 15-e évfordulóján, kará-

csonykor, illetve a 8. osztályosok ballagásakor. Iskolánk református, egyházi jellegéből 

adódóan a tanévnyitó- és tanévzáró istentisztelet, valamint a Reformáció emléknapja (ok-

tóber 31.) is iskolai ünnepnap. 

b) Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a 

tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkor-

mányzat működik.  

Az iskolai diákönkormányzat (mely az 1-8. évfolyamok küldötteiből áll) munkáját a meg-

választott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat 

tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

c) Napközi otthon, tanulószoba. A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, – 

amennyiben a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-

4. évfolyamon napközi otthon, 5-8. évfolyamon tanulószoba, tanítási szünetekben a mun-

kanapokon összevont napközis otthoni csoport üzemel, ha ezt a szülők legalább tíz gyer-

mek számára igénylik. 

d.) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sport-

kör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, va-

lamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sport-

versenyekre. 

e.) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, 

de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indí-

tásáról – 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. 

f.) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolá-

ban évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli ver-

senyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illet-

ve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei 

vagy a szaktanárok végzik. 

g.) Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számra évente egy alkalom-

mal tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkén-

tes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A szülők által finanszírozott ta-

nulmányi kirándulás nem kötelező a tanulók számára. Ezeket a programokat csak akkor 

lehet a tanítási napok terhére megszervezni, ha részei a Pedagógiai programnak. 

h.) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-

egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 
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i.) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a neve-

lőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi 

helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, 

táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A 

szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük. 

j.) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatha-

tó iskolai könyvtár segíti. 

k.) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók 

igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítménye-

it, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári felügyelet 

mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

l.) Hitéleti alkalmak: hétkezdő és hétzáró áhítatok, csendes napok, istentiszteleti alkalmak 

(gyermek-istentiszteletek, családi istentiszteletek) 

 

 

1.5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka 

tartalma, az osztályfőnök feladatai 

 

1. A pedagógusok feladatai 

 

 A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját. 

A nevelő-oktató munka általános és az intézmény pedagógiai programja alapján mód-

szereinek szabad megválasztásával tevékenykedik.  

 Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a köznevelési törvény, pedagógiai 

és szaktárgyi útmutatók, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, a Szerve-

zeti és Működési Szabályzat, a szaktanácsadó/szakértő ajánlásai és az igazgató útmu-

tatásai alkotják.  

 Hivatásából eredő kötelessége, hogy végezze pedagógiai munkáját, fejlessze szaktár-

gyi és általános műveltségét. Ennek érdekében használja fel az önképzés és szervezett 

továbbképzés alkalmait. Tanártársaival, a szülőkkel és a tanulókkal való kapcsolattar-

tása során érvényesüljenek a kulturált, pedagógiai hivatást tükröző érintkezési szabá-

lyok.  

 Egész tanévi munkáját megtervezi, amelyet a munkatervben meghatározott időpontig a 

munkaközösség-vezetőnek véleményezésre bemutat. Ezen tervezet kiegészítéssel, ja-

vítással több tanéven át is használható. Tanmenete alapján halad szaktárgyának tanítá-

sában. Kétheti óraszámnál nagyobb eltérését jelenti a munkaközösség-vezetőnek, azt a 

munkaközösség-vezetővel egyeztetve módosítja.  

 Ellátja a nevelő-oktató munkával szoros kapcsolatban lévő feladatokat, különösen az 

alábbiakat: a tanítás előkészítése, írásbeli dolgozatok, feladatlapok, munkafüzetek ja-

vítása, ellenőrzése, szemléltető-, kísérleti- és munkaeszközök tanításra való előkészíté-

se.  

 Köteles tanítványai munkáját folyamatosan ellenőrizni. A félévi és év végi értékelés-

hez kellő számú, időben arányos eloszlású, különböző ellenőrzési módszereken alapu-
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ló érdemjeggyel értékelni, az érdemjegyeket legalább havonta az osztálynaplóba beír-

ni. (Szöveges értékelés az érintett évfolyamokon.) 

 A tanulók magatartásáról, neveltségi állapotáról folyamatosan tájékoztatja az osztály-

főnököt.  

 Ellátja a pedagógusi munkakörrel járó adminisztrációs munkát (haladási-, szakköri-, 

fejlesztési napló vezetése, stb.).  

 A munkatervnek megfelelően végzi a felzárkóztató, fejlesztő feladatokat, valamint a 

tehetséggondozást.  

 Részt vesz a szaktárgyának megfelelő munkaközösség(ek) és a nevelőtestület munká-

jában. E közösségek munkáját arányos, egyéni feladatok megoldásával segíti.  

 Szaktárgyával kapcsolatban fogadó órákon és szülői értekezleteken információt ad a 

szülőknek. A tanulókkal kapcsolatos tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja az osz-

tályfőnököket, rendkívüli esetben az igazgatót.  

 Tevékenysége egészével elősegíti a nevelés-oktatás általános és helyi követelményei-

nek teljesítését.  

 Szaktárgyától függetlenül kötelessége a hivatástudatra, a helyes magyar beszédre és 

írásra, és általában a kifejezőkészség javítására nevelés.  

 Tartsa tiszteletben a tanulók emberi méltóságát.  

 Követelje meg magától, munkatársaitól, tanulóitól a pontos, fegyelmezett munkát és 

magatartást.  

 Kötelessége, hogy a tanulók kérdéseire, felvetéseire legjobb tudása, pedagógiai elhiva-

tottsága alapján tárgyszerű, eligazító választ adjon.  

 Köteles megjelenni az iskolai ünnepélyeken és a munkatervben rögzített, egész iskolát 

érintő rendezvényeken.  

 Beosztás szerint ellátja az ügyeleti szolgálatot, helyettesítéseket és felügyeleteket.  

 Munkája során köteles ügyelni szűkebb környezete (folyosó, tanterem, gyakorlóhely) 

rendjére, tisztaságára, a tulajdon védelmére.  

 Óvja tanítványai testi épségét, tevékenyen segítse az egészséges életmódra nevelést. 

Lássa el a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban előirt kötelezettségeit!  

 

2. Az osztályfőnöki munka tartalma 

 

I. Az osztályfőnöki munka feladatkörei:  

 

Ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása  

Szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása  

Közvetlen nevelőmunka 

 

II. Az osztályfőnöki foglalkozási tervek tartalma:  

 

1. Helyzetelemzés, célok, feladatok  

2. Tanulmányi kirándulás szervezése, tervezése  

3. Óralátogatási terv  

4. Szakköri, tanórán kívüli elfoglaltságok  

5. Pályaválasztás  

6. Gyermekvédelem  

 Egészségi helyzet:  

 Túlkoros  
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 Fáradékony  

 Szétszórt figyelmű 

 Hiperaktív  

 Beszédhibás  

 Gyenge látású  

 Betegségre hajlamos  

 Túl fejlett  

 Testileg elmaradott a fejlődésben  

7. Családdal való kapcsolatok, felmérések  

 Család helyzete, szerkezete:  

 Elvált szülők, csonka család 

 Nagycsaládos  

 Veszélyeztetett  

 Munkanélküliséggel kapcsolatos problémák 

 Családlátogatások, szülői értekezletek, fogadó órák  

8. A közművelődési intézményekkel való kapcsolat  

9. Tervezett osztályprogramok  

10. Feladatok, felelősi rendszer  

11. Osztályfőnöki tematikák  

Énképünk – milyen a harmonikus személyiség? 

Egészségünk védelme  

A családi élet harmóniája  

Helyünk a társadalomban  

Gyarapítsuk műveltségünket!  

A szabadidő helyes eltöltéséről  

Munkakultúránkról  

Az ember és a természet harmonikus kapcsolódásáról  

Hazánk és a nagyvilág  

Jövőképünk 

 

3. Az osztályfőnök feladatai 

 

 Az osztályfőnök feladata, hogy céltudatosan összehangolja a nevelési tényezőket, ala-

posan megismerje a tanítványai személyiségét.  

 Tanév elején elkészíti osztályfőnöki éves nevelési tervét, és így biztosítja nevelőmun-

kája tervszerűségét.  

 Az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében irányító szerepet tölt 

be, együttműködve az osztály-diákbizottsággal, a diákkörökkel.  

 Lehetőség szerint látogatja osztálya tanítási óráit, szoros kapcsolatot tart az osztályban 

tanító tanárokkal.  

 A havi fogadónapokat, szülői értekezleteket és lehetséges családlátogatásokat is ki-

használva szoros kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, eleget tesz a rendeletekben fog-

lalt értesítési és ellenőrzési kötelezettségeinek /érdemjegyek, hiányzások, fegyelmik, 

meghívók, értesítő/.  

 Kellő információval rendelkezik ahhoz, hogy a szükséges esetekben alapos értékelést 

tudjon készíteni a tanulókról.  
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 Mind a félévi, mind az év végi magatartás és szorgalom osztályzatok megállapításához 

elemzi feljegyzéseit, kikéri az osztályban tanító tanárok, tanulók véleményét és ezek 

alapján dönt az értékelésről.  

 Segíti az osztály szülői munkaközösségének munkáját. Szülői értekezleten beszámol 

az osztály neveltségi és tanulmányi helyzetéről, pedagógiai tanácsokat ad, törekszik az 

iskola és a család nevelőmunkájának összehangolására.  

 Határidőre elvégzi az osztályával kapcsolatos osztályfőnöki adminisztrációs teendőket 

/mulasztás, törzslap, stb./, havonta ellenőrzi, szükség szerint kiegészíti az ellenőrzőbe 

írt jegyeket.  

 Figyelemmel kíséri, kezdeményezi és koordinálja osztálya tanulóinak a tanórán kívüli 

és - a meghatározott esetben - iskolán kívüli elfoglaltságait.  

 A szülő kérésére egy-egy - de évente összesen három - napra távolmaradást engedé-

lyezhet tanulóinak.  

 Évente, tanévkezdéskor megismerteti tanulóival az iskolai élettel kapcsolatos baleset- 

és tűzvédelmi előírásokat és a Házirendet.  

 A Házirendben meghatározott módon jutalmazhatja, elmarasztalhatja tanulóit.  

 

 

 

1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység helyi rendje 

 

1.6.1. A különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelése-oktatása 

 

1. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása 

Az intézmény a sajátos nevelési igényű tanulók köréből az alábbiak ellátását biztosít-

ja: 

 

a) Mozgássérült tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habili-

tációs és rehabilitációs ellátása, preventív foglalkoztatása. 

b) Érzékszervi fogyatékos (hallás- és látássérült) tanulók integrált nevelése, egész-

ségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása, preventív foglal-

koztatása. 

c) Beszédfogyatékos tanulók integrált nevelése-oktatása, egészségügyi és pedagógiai 

célú habilitációs és rehabilitációs ellátása; 

d) Tanulásban akadályozott, (enyhe fokban értelmi sérült) gyermekek integrált ne-

velése-oktatása, pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs ellá-

tása; 

e) Pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabá-

lyozási zavarral) küzdő gyermekek, integrált nevelése-oktatása, egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása. 

 

Tárgyi feltételek: 

 

Intézményünk akadálymentesített. 
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Személyi feltételek: 

 

A gyermeket fogyatékosságának megfelelő gyógypedagógus, valamint utazó szakem-

berek segítik az iskolai munkájában. 

Az iskola fejlesztő tevékenységének jellege:  

 

 órai differenciált foglalkozás,  

 komplex képességfejlesztés,  

 logopédiai terápia, 

 pedagógiai célú fejlesztő foglalkozások egyéni fejlesztési terv szerint a Tanulási Ké-

pességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján.  

 

Az együttnevelés szubjektív tényezői  

 

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

tőséggel bírnak a szubjektív tényezők.  

Biztosítani kell:  

 a különleges bánásmódot igénylő tanuló beilleszkedését és együtt haladását a töb-

bi tanulóval, ez segíti a nyitottabb személyiség formálását,  

 a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által adott javas-

latok beépítését az egyéni fejlesztési tervekbe,  

 a pedagógusok, a szülők és a többi gyermek felkészítését,  

 a fejlesztő szemlélet érvényesítését, dysfunkció-specifikus módszerek alkalmazá-

sát, folyamatos értékelést, együttműködést a szakemberekkel.  

Elengedhetetlen, hogy a fejlesztésben rész tvevő szakemberek team-munkában dolgozzanak, 

együtt kell meghatározni a tennivalókat.  

Alapvető tényező továbbá, hogy a pedagógusok jártasak legyenek differenciált tanulásszer-

vezésben.  

A differenciálás az a folyamat, melynek során a pedagógus a tanulási folyamatot az egyes 

gyermekek egyéni szükségleteihez rendeli.  

Ezáltal tudja a tanulóhoz igazítani a tananyag tartalmát, szintjét, a tanulás ütemét, az alkalma-

zott módszereket, az ellenőrzés, értékelés, számonkérés típusát stb.  

Ez a fajta tanulásszervezés az osztály valamennyi tagjának számára kedvező. 

A pedagógus így kaphat képet arról, hogy ki milyen téren kiemelkedő, tehetséges, illetve ki és 

miben marad el társaitól.  

Az erősségekre építve és támaszkodva határozhatja meg azokat az eljárásokat, módszereket, 

amelyekkel az elmaradott területek fejleszthetők. 

A szülők szerepe, befolyásoló hatása is jelentős a fejlesztés hatékonysága szempontjából. El-

sősorban az egyéni igényekhez szabott, optimális, támogató környezetet kell biztosítaniuk. 

Nagy szerepet játszanak abban, hogy a beilleszkedés sikeres legyen, kapcsolatot tartanak az 

osztálytanítóval és a fejlesztő pedagógussal.  

Az iskola és a szülők közti ideális kapcsolatnak a következő alapelvekre kell épülnie: a szülő 

és a szakember kölcsönösen tiszteljék egymást, az információáramlás kölcsönös legyen, érez-

zék a szülők, hogy a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő pedagógusok elfogadják gyer-

mekük egyediségét, érezzék, hogy ők is részesei a nevelési - oktatási folyamatnak.  
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A pedagógusoknak nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az ép (nem különleges bánásmódot 

igénylő) gyermekek szüleit sem, empátiás készséget kell kialakítani bennük, mert fontos, 

hogy a szülők támogassák gyermeküket a sajátos nevelési igényű tanulók elfogadásában. A 

pedagógusok feladata, hogy ismertessék az osztálytársakkal a dysfunkció mibenlétét, a se-

gítségnyújtás lehetőségeit, a különbözőség fogalmát, a miben vagyok erős, miben vagyok 

gyengébb nézőpontjából. Meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy a különleges bánásmódot 

igénylő tanuló pont annyi segítséget kapjon, amennyire szüksége van: se többet, se keveseb-

bet.  

Együttműködés a szakemberekkel: az iskolánk a sajátos nevelési igénynek, létszámnak 

megfelelő szakembereket biztosít. 

 

2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, okta-

tása 

 

A beilleszkedési zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő viselkedés. Pontos 

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

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

normaszegés mértéke, jellege között. 

Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, magatartási prob-

lémákkal küzdő tanulókat. Ez a tevékenység csak akkor eredményes, ha ismerjük a magatar-

tási zavarok megnyilvánulásának leggyakoribb formáit. 

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

magatartásában figyelhetők meg. A viselkedészavarok megnyilvánulása változatos: az enyhe 

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

kényszerektől a súlyos pszichotikus megnyilvánulásokig terjedhetnek ki.  

 

Fel kell figyelnünk: 

 az agresszív megnyilvánulásokra, 

 a közönyre és a passzivitásra, 

 az érzelem-szegény, apatikus magatartásra,  

 a túlzott félelemre és szorongásra,   

 a kifejezett féltékenységre, irigységre,  

 a beszédzavarra,  

 a hirtelen romló tanulmányi eredményre stb. 

A problémák, a nem elfogadható viselkedés számbavétele után következik a viselke-

dési zavart kiváltó pszichológiai, szociális, esetleg biológiai okok feltárása. 

 a családi környezet hatásaiból ered-e (pl. nevelési hibák, a szülők deviáns magatartá-

sa), 

 a család és az iskola ellentétéből fakad-e,  

 iskolai ártalmakra vezethető- e vissza (pl. túl magas követelmények, túl szigorú, au-

tokratikus magatartás, gúny, megszégyenítés, túlzottan engedékeny, irányítás nélküli 

nevelés stb.) 

 esetleg a kedvezőtlen társas pozíciók (pl. peremhelyzet) következménye 

 

Az időben nyújtott szakmai segítség képes a folyamatot megállítani. Ezért az iskola 

feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a megfelelő szak-

emberhez való irányítás, speciális csoportba való javasolás. Nagyon fontos az együtt-

működés az egészségügy, a pedagógiai szakszolgálat szakembereivel. 
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A beilleszkedési, magatartási zavarok megoldását, ill. enyhítését az alábbi pedagógiai 

tevékenységekkel kívánjuk elérni: 

 békéltető, konfliktusmegoldó stratégia alkalmazásával; 

 a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé te-

szi, hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzeteiben bi-

zalommal fordulhat tanítójához, tanáraihoz; 

 személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával; 

 teljesíthető, reális követelmények támasztásával; 

 a pozitív énkép kialakulásának támogatásával (dicsérettel, biztatással); 

 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással; 

 szociálpedagógus alkalmazása 

 az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek alkalma-

zásával; 

 az osztályközösség segítő erejének mozgósításával; 

 a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevonásá-

val; 

 következetes - a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer kialakításával 

(lásd „a tanulók jutalmazásának és elmarasztalásának rendszerét”); 

 az ifjúságvédelmi felelőssel való együttműködéssel; 

 szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével 

 

Tevékenységek a tanulók felzárkóztatásához: 

 

• Egyénre szabott, differenciált tanulásszervezés 

• Kooperatív technikák alkalmazása 

• Projekt-módszer  

• Tevékenységközpontú pedagógiák 

• Individuális tanulás előtérbe helyezése 

• Az alapozó időszak elnyújtása 

• Fejlesztő értékelés alkalmazása 

 Napközi otthon, szakkorrepetálás biztosítása 

 a pedagógiai munkát segítő szakemberekből álló team létrehozása – gyógypedagó-

gusok, fejlesztő pedagógusok, gyermek-és ifjúságvédelmi szakember, családgondo-

zó 

 tanulásmódszertan tanítása 

 mozgás- és játékterápiás csoportok 

 viselkedés-, játékterápia  

 családterápia 

 kreatív tevékenységek 

 sport tevékenységek 

 kommunikáció fejlesztése 

 önismereti foglalkozások 

 drámajáték 

 Egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások 

A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT eszközhasználattal.  
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1.6.2. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók nevelése 

 

A tehetséggondozás feladatainak megvalósítása iskolánkban differenciálással és egyé-

ni tehetséggondozással történik. A differenciálás áthatja az iskola egész nevelési fo-

lyamatának feladatait, tartalmát, követelményeit, módszereit, eszközeit, szervezeti 

formáit, értékelési rendszerét. 

 

Alapfeladataink: 

A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulás-szervezési el-

járások alkalmazása:  

• differenciált tanulásszervezés 

• kooperatív technikák 

• projektmódszer 

• tevékenységközpontú pedagógiák 

Bizonyos területeken tehetséges SNI tanulók célirányos fejlesztése. 

 

Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás 

módszerével teljes mértékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő képességeket, fej-

lesszék kreativitásukat, szociális kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat. 

 

Ennek érdekében: 

 

 A tanítási órákon alkalmazzuk a differenciált foglalkozást, 

 A közösségi nevelés mellett nagy figyelmet fordítunk az egyéni bánásmódra, 

 Egyéni feladatok adásával igyekszünk kibontakoztatni a gyermek képességeit, tehetségét, 

 A tanulók érdeklődésének, adottságainak megfelelően szakköröket szervezünk a tanítási 

órákba be nem illeszthető ismeretek és készségek elsajátítása érdekében. A szakkörök 

szervezésénél a sokoldalúságra, a változatosságra törekszünk. 

 Folyamatosan részt veszünk az iskolák számára kiírt pályázatokon, tanulmányi versenye-

ken, vetélkedőkön. 

 Hagyományainkhoz híven minden évben megrendezzük a vers- és prózamondó verse-

nyeket. 

 A központilag meghirdetett versenyeken túl iskolai keretek között folyamatosan megren-

dezzük a helyesírási, nyelvhelyességi, gyorsszámolási háziversenyeket. 

 Lehetővé tesszük tanítványainknak, hogy bekapcsolódjanak az iskolán kívül megszerve-

zett tanfolyamokba, tevékenységekbe, ha azok összeegyeztethetőek iskolai kötelezettsé-

geikkel. 

 A közművelődési intézmények által biztosított lehetőségek kihasználása (múzeum-, 

hangverseny-, és színházlátogatások; könyvtárakban, levéltárakban végzett kutatómunka 

stb.).  

 Diákönkormányzati tevékenység, iskolai rendezvények szervezése.  

 A tananyag lehetőségeinek függvényében projektmódszer alkalmazása. 

 

 

1.6.3. Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása  

 

Az iskolai gyermekvédelem komplex és preventív tevékenységi rendszer, amelyet a gyermeki 

szükségletek (szeretet, biztonság, esélyegyenlőség, egészségvédelem) és jogok kiteljesítésére való 

folytonos törekvés jellemez. Ez a tevékenység nagyfokú érzékenységet, empátiát, tapintatot, szak-

értelmet igényel.  
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Ezt a feladatot az alábbi rendszer szerint végezzük:  
Az gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkája során személyes, közvetlen kapcsolatot tart a diá-

kokkal, szükség esetén felveszi a kapcsolatot a szülőkkel, gyermekjóléti szolgálattal, folyamato-

san konzultál az érintett osztályfőnökökkel, szaktanárokkal. A tanulók fejlődését veszélyeztető 

okok feltárása az ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnökök, és az osztályban tanító tanárok fel-

adata, melynek során kiszűrik a hátrányokkal, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket, akik 

bármi miatt válságban vannak, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésük veszélyeztetve van.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi 

munkáját.  

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen:  

 az osztályokat felkeresve tájékoztatni a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és 

milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvé-

delmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel,  

 a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megis-

mert veszélyeztetett tanulóknál – a veszélyeztető okok feltárása érdekében – családlátogatá-
son megismeri a tanuló családi környezetét,  

 havi rendszerességgel részt vesz a gyermekjóléti szolgálatnál esetmegbeszélésen,  

 az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi elérhetőségeit,  

 A gyermek- és ifjúságvédelmi munka keretében az osztályfőnökök feladatai különösen év-

folyamismétlő vagy más iskolából átvett tanulók beilleszkedési problémáinak feltárása, be-
illeszkedésük segítése,  

 a gyerekek illetve szüleik figyelmének felhívása szociális jellegű támogatásokra (étkezési 
hozzájárulás, beiskolázási segély, tankönyvtámogatás)  

 kapcsolatfelvétel a veszélyeztetett gyerekekkel és szüleikkel egyéni beszélgetés, szükség 
esetén családlátogatás útján,  

 információk nyújtása, melyek segítségével a jogi, egészségügyi, szociális és társadalmi 
problémákat és azok megoldásait jobban megismerhetik,  

 a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása és megszüntetése, en-

nek érdekében kapcsolattartás a szülővel, közreműködés az osztályban tanító tanárokkal.  

 az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatban a hatályos törvény szerinti intézkedés: 20/2012. 

EMMI rendelet 51.§  

 

 

 

1.7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi 

jogai gyakorlásának rendje 

 

A diákkörök 

 

A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában 

működő diákkörök fajtáit a házirend tartalmazza. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy 

képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 
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Az iskolai diákönkormányzat  

 

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

idős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve 

annak választott tisztségviselői érvényesítik.  

Az iskolai diákönkormányzat a magasabb rendű jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkezik.  

Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési 

szabályzata szerint alakítja.  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja 

el, a nevelőtestületnek egyetértési joga van. 

 

A diákönkormányzatnak egyetértési joga van a következő kérdésekben: 

- az SZMSZ tanulókat érintő rendelkezéseinek elfogadása és módosítása 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elvei eldöntésekor 

- a házirend kialakításakor 

- minden tanulókat érintő kérdésben 

 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni 

- a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

- a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 

- a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját, segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének 

javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg.  

 

Az iskolai diákközgyűlés 
 

Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni, melyen az intézmény 

igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az intézményi élet egészéről, az 

intézményi munkatervről a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az intézményi 

házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.  

Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tan-

év helyi rendjében meghatározott időben. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai 

diákönkormányzat vezetője vagy az intézmény igazgatója kezdeményezheti. 

- Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az intézmény képviselője be-

számol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a 

gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről. 

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

nek a diákönkormányzat, illetve az intézmény vezetéséhez. 

- A diákközgyűlés napirendi pontjait a megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra 

kell hozni. 

 

A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlés 1 tanév időtartamra a tanu-

lók javaslatai alapján 3 fő diákképviselőt választ. 

Az iskolai diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések 

használata stb.) az intézmény vezetése (ill. fenntartója) teljes körűen térítésmentesen biztosít-

ja. 
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Az iskolai diákönkormányzat működését az intézmény saját költségvetéséből teljes körűen 

finanszírozza. A diákönkormányzat egyéb bevételeinek felhasználásáról (pl. hulladékgyűjtés 

stb.) maga dönt. 

 

1.8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartá-

sának formái 
 

1.8.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák  

 

Az eredményes nevelő-oktató munka, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének 

elengedhetetlen feltétele a szülői ház, a tanulói és a pedagógus közösség koordinált, aktív 

együttműködése. A tanuló, a szülő és a pedagógus az iskolai nevelés-tanítás-tanulás folya-

matának három egymásra utalt, azonos érdekű szereplője. Az érdekazonosság ellenére az 

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

kíván mindhárom féltől. 

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

programját, különösen annak első szakaszát, amely az itt folyó nevelő-oktató munka alapel-

veit, céljait, feladatait, eszközeit és eljárásait  határozza meg. Ez adhatja meg a tartalmát 

az együttműködésnek. 

(A szülők megnyerése, szemléletformálása az együttműködés növelése érdekében a koopera-

tív technikák alkalmazása - szülői értekezlet. 

Az SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás.  

Nyilvánosság biztosítása a kompetencia alapú oktatásról.) 

 

1.8.2. A szülő és az iskola együttműködésének formái: 

 

Az együttműködés során először azokat a kérdéseket kell rendezni, hogy milyen módon mű-

ködhet közre, segítheti a szülő az iskolában folyó nevelőmunkát, illetve az iskola milyen mó-

don és formában nyújthat segítséget a szülőnek gyermeke helyes neveléséhez. 

 

1. A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat vár-

juk el: 

 

 aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

 őszinte véleménynyilvánítást, 

 együttműködő magatartást, 

 aktív közreműködést a partneri igények, elégedettség- és elégedetlenség mérésében 

 nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását, 

 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését, 

 érdeklődő-segítő hozzáállást, 

 szponzori segítségnyújtást. 

 

2. Iskolánk a gyermekek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási formákat kínál-

ja: 

 

 osztály szülői értekezletek (félévente legalább egy),  

 fogadóórák, 

 családlátogatások, 

 rendkívüli megbeszélések, 
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 nyílt napok, nyílt órák szervezése  

 rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról, 

 pályaválasztási tanácsadás 

Jól segíthetik az együttműködést az iskolánkban kialakult hagyományok közös ápolása, fej-

lesztése, az iskolai ünnepségek egyéb rendezvények is.  

Ezek a következők: 

 

 tanévnyitó istentisztelet 

 iskolai vers- és prózamondó versenyek, 

 karácsonyi műsor, 

 farsangi rendezvények, 

 anyák napi műsorok, 

 pedagógus napi műsorok, 

 ballagási ünnepség, 

 tanévzáró istentisztelet 

 

A felsorolt események alkalmat teremtenek az iskola számára, hogy bemutathassa a nevelő-

oktató munka folyamatát, annak eredményeit és nehézségeit a szülők számára. A szülők köz-

vetlen tapasztalatokat szerezhetnek gyermekeik fejlődésével, haladásával kapcsolatosan. A 

programok lehetőséget adnak a szülők aktív részvételére, az együttműködésre is. 

 

1.8.3. A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, alkalmai, lehetőségei: 

 

 kötelező tanítási órák, 

 nem kötelező iskolai órák, 

 szakköri foglalkozások, 

 énekkari órák, 

 közös kirándulások, 

 klubdélutánok, 

 közösen végzett hasznos munkák, 

 sportversenyek, vetélkedők, 

 diák fórumok, 

 személyes megbeszélések, 

 

1.8.4. A szülők közösségének képviseleti szervei: osztály és iskolai SZMK választmányok. 

 

A tanulókat az iskolai diákönkormányzat választott vezetői képviselik. A diákönkormányzatot 

megbízott pedagógus segíti munkája végzésében. 

 

 
A szülők közösségének képviseleti szervei: osztály és iskolai választmányok. Értekezletet tartunk 

tanévenként kétszer.  

 

1.8.5. A belső kommunikáció  

 

Mivel meghatározza az intézmény napi működését, fontos, hogy a belső kommunikációs és in-

formációs rendszer átfogó, korrekt és rendszeres legyen, valamint minden érintettet elérjen. A 

kommunikációt az iskola bármely partnere kezdeményezheti. Felelőse a tágabb intézményvezetés, 

illetve az egyes feladatokhoz kijelölt felelősök. 
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 Szóban  Írásban 

Pedagógusokkal  - Megbeszélések  

- Értekezletek:  

 értékelő  

 osztályozó  

 munka  

 szakmai  

 nevelőtestületi  

 

Hirdetések a faliújságon (ta-

nári szoba) Értekezletek  

Félévi és év végi értékelések, 

összegző beszámolók  

Minőségirányítási kérdőívek  

Elektronikus levelezés  

Nem pedagógus dolgozók-

kal  

- Megbeszélések  

- Értekezletek  

Minőségirányítási kérdőívek  

Elektronikus levelezés  

 
 

 

 Szóban Írásban 

Tanulókkal  Kötetlen beszélgetések  

Hirdetések az iskolai áhítatok 

után  

Megbeszélések  

(osztályfőnöki óra,  

DÖK ülései)  

Bejegyzések az üzenő és a 

tájékoztató füzetbe, illetve 

az ellenőrző könyvbe  

Hirdetések a faliújságon  

Minőségirányítási kérdő-

ívek  

Szülőkkel   

 Kötetlen beszélgetések  

 Megbeszélések 

 (munkaterv szerint)  

 Szülői értekezletek  

 Fogadóórák  

 SZM ülései   

 Nyílt tanórák  

 Rendezvények  

 

Üzenetek  

 az üzenő füzeten  

 a tájékoztató füzeten  

 az ellenőrző könyvön 

keresztül.  

 

Hirdetések a faliújságon  

Elektronikus levelezés  

 

1.8.6. A külső kommunikáció   

 

A külső kommunikáció irányított. Célja az intézmény népszerűsítése, az elért eredmények, sikerek 

ismertté tétele, a partnerek megismertetése az intézmény működésével, tevékenységével, tájéko-

zódás az intézménnyel szemben megfogalmazott igényekről, a tevékenységével kapcsolatos elé-

gedettségről. Ennek eszközei lehetnek a kötetlen beszélgetések, megbeszélések, különböző iskolai 

rendezvények (Családi Vasárnapok, ünnepségek), nyílt tanítási órák, elektronikus és papíralapú 

levelezések, plakátok, meghívók az iskola rendezvényeire, az egyházi, a helyi és az országos saj-

tóban megjelent tudósítások, az iskola honlapja, a közösségi médiafelületek, valamint a helyi mé-

diumok.  

A partnerekkel való kapcsolattartás rendjét szabályozza a Szervezeti és Működési Szabályzat, 

valamint a Házirend is.  
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1.9. Tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata  
 

1.9.1. A vizsga fajtái, vizsgára kötelezettek  

 

Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló:  

 Akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja és nem osztályoz-
ható, ha a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.  

 Akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át meghaladta és érdemjegyei 
nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tárgyból.  

 aki rendszeres iskolába járás alól felmentett.  

 A rendszeres iskolába járás alóli felmentés legfeljebb egy tanévre szól. A tanuló a tantervi köve-

telmények teljesítéséről osztályozó vizsgán számol be, a magatartást és a szorgalmat nem érté-
keljük.  

 Aki átvétellel tanulói jogviszonyt létesít és eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott.  

 Akinek engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

 Az osztályozó vizsga érdemjegyébe az évközben megszerzett jegyek beszámíthatók.  

 

Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló:  

 tanulói jogviszony átvétellel való létesítéséhez más iskolatípusból kéri felvételét,  

 eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb évfolyamra jelentke-

zik,  

 

Javítóvizsgát tesz az a tanuló:  

 aki tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, legfeljebb 3 tantárgyból  

 aki osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, ill. az előírt idő-

pontig nem tette le,  

 aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg.  

 

Pótlóvizsga:  

 

A tanulmányok alatti pótlóvizsgán vehet részt az a tanuló, aki neki fel nem róható ok miatt nem 

tudott osztályozó vagy javítóvizsgát tenni.  

 

1.9.2. Vizsgatárgyak, vizsgarészek  

 

 

Vizsgatárgy  Írásbeli  Szóbeli  Gyakorlat  

Magyar nyelv X   

Magyar irodalom X X  

Matematika X   

Történelem X X  

Angol nyelv  X X  

Német nyelv  X X  

Biológia  X   
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Fizika  X   

Kémia  X   

Földrajz X   

Természetismeret  X X  

Környezetismeret  X X  

Hon- és népismeret  X   

Informatika    X 

Ének-zene   X 

Technika és tervezés   X 

Testnevelés és sport    X 

Vizuális kultúra    X 

Hit- és erkölcstan 

(református, katoli-

kus, evangélikus)  

 X  

Egyházi ének    X 

 

1.9.3. Vizsgaidőszakok  

 

 javítóvizsga: augusztus 15. – augusztus 31. között  

 osztályozó vizsga: a tanév helyi rendjében meghatározott két időszakban  

 

Az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban tegyen vizsgát.  

 

1.9.4. Jelentkezés a vizsgákra  

 

 

 A tanuló írásban jelentkezhet vizsgára a gondviselő aláírásával.  

 A diák tájékoztatást kap a vizsga időpontjáról, helyéről, a vizsgarészekről, továbbá a vizsgával 

kapcsolatos jogorvoslati lehetőségről  

 

Jelentkezés független vizsgabizottság előtti vizsgára:  

 osztályzat megállapítás céljából a tanuló – kiskorú tanuló szülője aláírásával – a félév, illetve a 

szorgalmi idő utolsó napját megelőző harmincadik napig ill., ha engedélyt kapott osztályozó 

vizsgára, akkor az engedély megadását követő 3 napon belül jelentkezhet az iskola igazgatójá-
nál.  

 javítóvizsga céljából a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kell a kérelmet benyújtani 

az iskola igazgatójához.  

 

1.9.5. Az írásbeli vizsgák rendje  
 

Az írásbeli vizsga feladatlapját a szaktanár készíti el, nyomtatott formában és a vizsgát szervező 

igazgatóhelyettesnek adja át legkésőbb az írásbeli vizsgát megelőző napon. A vizsgateremben, 

egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat. Az ülésrendet a felügyelő tanár jegyzőkönyvben rögzí-

ti. A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. A rajzokat ceruzával, 

minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni. Az íróeszközről a tanulók maguk gondoskodnak. Az 

írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc, magyar nyelv 

és irodalomból 60 perc. Egy napon legfeljebb kettő írásbeli vizsga szervezhető.  

 

1.9.6. Szóbeli vizsgák rendje  
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A szóbeli vizsga tételeit (kérdéseit) a szaktanár állítja össze és a vizsgabizottság elnökének adja át 

legkésőbb a szóbeli vizsgát megelőző napon. A szóbeli vizsga nem nyilvános. A szóbeli vizsgák 3 

tagú vizsgabizottság előtt történnek. A szóbeli vizsgán a tanulók 3-4 fős csoportokban folytatóla-

gosan, szünet közbeiktatása nélkül vizsgáznak. A tanuló a kérdező tanár által kiadott kérdések 

megválaszolására gondolkodási időt kap. Ezt követően válaszát 10-15 percben önállóan fejti ki. 

Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt, legalább 

harminc perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. Ha a 

vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiség-

ben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell 

biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. Ha a 

vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga 

írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A felkészüléshez 

és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a 

második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizs-

gahelyiséget elhagyhatja. Egy napon legfeljebb három szóbeli vizsga szervezhető. A szóbeli vizs-

gák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik.  

 

1.9.7. Gyakorlati vizsgák rendje  
 

A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész 

rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész helyére 

és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról.  

 

1.9.8. A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai  

 

A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban zajla-

nak. A tanulmányok alatti vizsgák nem nyilvánosak. A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett 

vizsgabeosztás szerint pontosan megjelenni, az alkalomhoz illő öltözékben. Javítóvizsga esetén a 

bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le kell adni az osztályfőnöknek. A tanulók a vizsgate-

remben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem beszélgethetnek és a vizsga rendjét nem 

zavarhatják meg. Rendbontás esetén a vizsgabizottság elnöke – jegyzőkönyv felvétele mellett – az 

érintett tanuló részére a vizsgát felfüggesztheti.  

 

1.9.9. Vizsgák értékelése  
 

Az írásbeli vizsgák értékelése a helyi tantervben rögzített követelmények szerinti egységes osztá-

lyozás szerint történik: A szóbeli és a gyakorlati vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, 

amelyet a kérdező tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg. Abban az esetben, ha egy vizsga 

több vizsgarészből áll, a végső eredmény a vizsgarészekre adott osztályzatok átlagából kell számí-

tani.  

 

1.9.10. Vizsgák eredményének kihirdetése  
 

A szorgalmi időszak alatt letett vizsgák kihirdetése a vizsga napján történik. Az augusztusi osztá-

lyozó, javító és pótvizsgák eredményeinek ismertetése a megfelelő záradékkal ellátott bizonyít-

vány kiadásával azonos időben történik.  

 

1.9.11. A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása  
 

A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az iskola igazgatója bízza meg feladatuk ellá-

tásával, melyről a vizsgát megelőzően legalább 1 héttel értesíti (szóban) az érintetteket. A vizsgá-
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kon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal vehet részt. A vizsgáról jegyzőkönyv készül az 

elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában 5 évig meg kell őrizni! A jegyzőkönyv 

melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák szóbeli felkészülés alatti 

jegyzetei. A szülő kérésre a fenti dokumentumba betekinthet. Az írásbeli dolgozatot a szaktanár 

piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és aláírásával látja el. A dolgozatok egy év 

múlva selejtezhetők.  

 

1.10. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai  
 

Az iskolába jelentkező tanulók felvételeinek elvei  
Iskolánknak nincs beiratkozási körzete. A fenntartó határozata alapján minden érdeklődő, iskola-

érett, tanköteles korú tanulót felvesz, amennyiben szülei nyilatkozatban vállalják a keresztyén 

nevelés elfogadását. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott nap-

tári évben a hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig 

tölti be, a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába.  

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:  

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártya, TAJ-kártya  

 a szülő személyi igazolványát  

 gyermek felvételét javasoló óvoda szakvéleményt  

 a nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha 

az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolja)  

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét  

 szülői felügyeletről szóló nyilatkozat  

 

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:  

 a tanuló anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját  

 a szülő személyi igazolványát, szülői felügyeletről nyilatkozatot  

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt  

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot  

 

Tanév közben jelentkező tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi ered-

ményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott osztályban tanuló 

tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Az átjelentkezés időpontja 

lehetőleg az új tanév kezdetéig történjen. A külföldön tanulmányokat folytatott tanuló átvételéről 

a tanuló tudásának felmérése után az igazgató dönt. 

 

1.11. A felvételi eljárás különös szabályai  
 

Az első osztályosok beiskolázási rendje:  

 

A község óvodájába tájékoztató levelet és plakátot küldünk iskolánkról és a beiratkozásról. Előze-

tes szülői értekezleteket az óvodában, bemutató foglalkozásokat az iskolában rendezünk az óvo-

dások, illetve szüleik részére. Az önkormányzat által kijelölt időponthoz igazodva történik a be-

iratkozás az iskolában. Itt a szülők bemutatják a szükséges iratokat. A beírt tanulók névsorát a 

beiratkozási ív tartalmazza. Túljelentkezés esetén az óvodai szakvélemény vesszük figyelembe, 

illetve egy ismerkedő beszélgetés tapasztalatait, amelyen a gyermek és szülei, a leendő első osztá-

lyos tanítók és az igazgató vesz részt. A tanítók véleményének meghallgatása után az igazgató 

dönt arról, ki nyer felvételt iskolánkba. Májusban az éves munkatervben előírtnak megfelelően az 
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igazgató és az első osztályos tanítók közös szülői értekezletet tartanak az iskolában. A leendő első 

osztályosok szülei itt tájékoztatást kapnak a tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalókról. Júniusban 

az igazgató a testületi értekezleten értékeli a beiratkozás eredményét. 

 

A nyolcadik osztályosok beiskolázási rendje:  

 

A 8. osztályosok felvételi eljárásának folyamatát a pályaválasztási felelős koordinálja, az osztály-

főnök segítségével. A középfokú beiskolázással kapcsolatos határidőket a tanév rendje rendelet 

tartalmazza.  
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2. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

Az Nkt. 26. §. (5) előírása szerint az iskola a pedagógiai programját, vagy annak módosítását a 

jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be. Iskolánk Pedagógiai Programjának 

jelen módosítása, amely a 2014-es, 2016-os, 2019-es program felülvizsgálata és bővítése, az in-

tézmény helyi tantervének vonatkozásában nem tartalmaz olyan strukturális módosításokat, ame-

lyek indokolttá tennék azok felmenő rendszerben történő bevezetését. A korábbi (2014-es) Peda-

gógiai Program kivezetése folyamatosan történik, jelenleg a 6., 7., 8. osztályokban van érvényben.  

A 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet alapján 2-3-4. 6-7-8. osztályban felmenő rendszerben kerül 

kivezetésre. A 5/2020. (I.31.) Kormányrendelet alapján 1. és 5. osztályban kerül bevezetésre 

2020.09.01-től. 

 

2.1. A választott kerettanterv megnevezése  
 

Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott, a Református Pedagógiai Intézet által a reformá-

tus tartalmi ajánlásokkal kiegészített Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára és a Keret-

tanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára elnevezésű kerettanterveket használjuk.  

 

HELYI TANTERV 
 

Intézményünk helyi tantervét az OH által központilag kiadott kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló EMMI rendelet figyelembevételével határozzuk meg. 

 
2.1.2. A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait,  

a választott kerettanterv feletti óraszámot az alábbi táblázatok tartalmazzák 

 
A megvalósítás módja iskolánkban:  

 

Óraterv a kerettantervekhez – 2–4. évfolyam 

A NAT 2012. szerint haladó évfolyamok részére 2020-tól 

Tantárgyak 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 7 

Idegen nyelvek 1 1 3 

Matematika 4 4 4 

Informatika  1 1 

Hit- és erkölcstan 2 2 2 

Környezetismeret 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 

Technika és tervezés  1 1 1 

Testnevelés és sport 4 4 4 

Egyházi ének 0 1 1 

Kötelező óraszám 24 26 28 
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A megvalósítás módja iskolánkban: 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 6–8. évfolyam 

 2020. 2021. 2022. 

Tantárgyak 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 

Matematika 4 4 4 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 
2 2 2 

Hit- és erkölcstan 2 2 2 

Természetismeret 2     

Biológia-egészségtan   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 

Egyházi ének 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népis-

meret 
      

Informatika 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1  0 

Testnevelés és sport 4 4 4 

Osztályfőnöki 1 1 1 

Kötelező óraszám 27 30 29 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

 2020. 2021. 2022. 2023. 

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

Magyar nyelv és irodalom  8  8  6 6 

Idegen nyelvek 0 0 1 3 

Matematika  4 4 4  4  

Környezetismeret     1  1  

Ének-zene  2 2  2  2  

Egyházi ének   1 1 

Vizuális kultúra  2  2  2  1 

Technika és tervezés  1  1  1  1  

Testnevelés 5  5  5  5  

Hit-és erkölcstan  2 2  2  2  

Digitális kultúra  0 0 1  1  

Összesen  24 24  26  27  
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

 2020. 2021. 2022. 2023. 

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

Magyar nyelv és irodalom  4  4  4 3 

Dráma és színház    1 

Idegen nyelvek  3 3 3  3 

Matematika  4  4 4  4  

Történelem 2  2  2  2 

Állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány 2 2   

Fizika   1 2 

Kémia   1 2 

Biológia   2 1 

Földrajz   2 1 

Ének-zene  2 1  1  1  

Hon- és népismeret  1   

Vizuális kultúra  1  1  1  1  

Digitális kultúra 1  1  1  1  

Technika és tervezés 1 1 1  

Testnevelés 5  5  5  5  

Hit-és erkölcstan  2  2  2  2  

Osztályfőnöki  1  1  1  1  

Egyházi ének 1 1   

Összesen  29 29 31 31 

  
A helyi tanterv egyes tantárgyakra vonatkozó, részleteiben kidolgozott tananyaga és követelmé-

nyei nyomtatott formában az intézmény irattárában találhatók!  

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott és módosított 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által 

előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a nyolcvan százalékát 

fedik le, a fennmaradó húsz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag, 

követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben meghatározott 

kompetenciák fejlesztésére használhatják fel, továbbá a helyi igényeknek megfelelően a kerettan-

terven kívüli tantárgyi tartalommal tölthetnek meg.  

 

2.2. Szabadon választható tantárgyak és tanórán kívüli elfoglaltságok, valamint a  

pedagógusválasztás szabályai 

 

Pedagógusválasztásra intézményünkben nincs lehetőség, de a szabadon választható tanórán 

kívüli foglalkozások: 

 

Foglalkozás Alsó tagozat Felső tagozat 

Színjátszó kör  1 

Énekkar 1 1 

Tömegsport 2 1 

Művészeti szakkör 1 1 

Zenei foglalkozás 1 1 

Felv. előkészítő – magyar  1 

Felv. előkészítő - matematika  1 
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Angol 1  

 

2.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának 

elvei  
 

2.3.1. Általános alapelvek  
 

Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei:  

 Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, e fejezet rendelkezéseinek  

 betartásával, a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével választják meg az alkal-

mazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket. 

(Fontos feltétel a Református Pedagógiai Intézet által javasolt tankönyvlistán való szereplés.)  

 Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tan-

könyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható 

valamennyi tanulónak.  

 Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és 

más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fi-

zetési kötelezettség hárul.  

 A tankönyvrendelés elkészítését az iskolában működő szakmai munkaközösségek koordinál-

ják. A tankönyvrendelés összeállításánál az alábbi elveket érvényesítjük: pedagógusaink a tan-

könyvválasztásnál előnyben részesítik az Oktatási Minisztérium által kiadott tankönyvjegy-

zékben szereplő tankönyveket, a tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvé-

telét javasolhatja, amely megfelel az alkalmazott tantervnek, és amelyet a tantárgy tanulása so-

rán a tanulók rendszeresen használnak. A következő tanévben szükséges taneszközökről a le-

endő 1. osztályban májusi szülői értekezleten szóban és írásban tájékoztatjuk a szülőket.  

 

 

2.3.2.   Alkalmazható tankönyvek, segédletek és taneszközök. A tankönyv és taneszköz  

kiválasztás elvei  
 

 Az OM által kiadott tankönyvjegyzéken szerepeljen.  

 A Református Pedagógiai Intézet ajánlásai között szerepeljen.  

 Kívánatos, hogy szükség esetén több évig használhatók legyenek a könyvek, tankönyvcsaládok 

(tartalmilag és külső megjelenés alapján).  

 Szakmailag egymásra épüljenek.  

 Tartalmazza a Nemzeti Alaptanterv és az elfogadott helyi tanterv követelményeit.  

 A törvényi előírások alapján a szabad könyvválasztás pedagógiai elvének sérülése nélkül figye-

lembe veendő a munkaközösségek javaslata.  

 Lényeges, hogy egyformán fejlessze az auditív és vizuális megismerést a tankönyv és a tanesz-

köz család.  

 Érthető legyen a szövege a tankönyveknek és taneszközöknek.  

 Az ismeretközlés során bizonytalanságba ne hagyja a tanulókat.  
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 Legyen az életkorhoz igazodó.  

 Fejlessze a logikus gondolkodást, s hasson a pozitív érzelmekre.  

 Az illusztrációk funkcionálisak legyenek.  

 Legyen megfelelő tipográfia.  

 Az oldalak áttekinthetőek, szellősek legyenek.  

 A taneszközök, segédeszközök legyenek összhangban a tankönyvekkel, munkafüzetekkel.  

 A jelenleg beszélt választékos magyar nyelven íródjanak, hangozzanak el a magyarázatok (ide-

gen nyelv kivételével).  

 Helyesírás tekintetében kifogástalan legyen.  

 Évközben a meglévő tankönyvek, taneszközök, ruházati és más felszerelések beszerzésére vo-

natkozó döntés nem változtatható meg.  

 A tankönyvkiválasztás egyéb specifikumai a helyi tanterv egyes tantárgyai között került megfo-

galmazásra.  

 

2.4. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása  
 

Az iskolai tanulmányok első négy évében a tanulási képességek kialakítása és fejlesztése az alap-

vető feladat. Célunk szilárd alapismeretek kialakítása a gyermekekben. A tanítási órán való diffe-

renciált fejlesztéssel különös figyelmet fordítunk a hátránykompenzálásra, a felzárkóztatásra és a 

tehetséggondozásra. A tanulási képességmérés lehetőségével segítjük az első osztályosokat az 

óvoda és az iskola közötti átlépésben, a sikeres iskolakezdésben. Alsó tagozatunk az egyéni fej-

lesztésre, az általános és specifikus tehetségek felfedezésére, különös érdeklődési körök kibonta-

kozásának elősegítésére törekszik. Fontos számunkra a személyiség egészséges és sokoldalú fej-

lesztése. Szeretnénk tanítványainkat mozgásra, testedzésre igényt tartó, éneklést, zenét kedvelő, 

szívesen barkácsoló, kézműveskedő, kommunikatív gyermekeknek nevelni. Lényegesnek tartjuk, 

hogy a gyerekek megismerjék a koruknak megfelelő tanulási módszereket, a rendszeres gyakorlás 

szükségességét. Számos lehetőséget nyújtanak délutáni szakköreink a szabadidő hasznos eltöltésé-

re. Az első négy esztendőben különösen fontos a tanuláshoz való pozitív hozzáállás, a helyes ta-

nulási szokások, a precízen teljesítő, elmélyült, minőségre törekvő tanulási morál kialakítása. A 

munka mellett nagy hangsúlyt kap a gyerekek iskolai életében is a játékosság, a játék, a gondtalan 

gyermekkor élvezete.  

 

2.4.1. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  
 

Elsődleges nevelési feladata az óvoda- iskola átmenet megkönnyítése. Az első év kezdeti szaka-

szában fontos az egyéni képességek, különbségek feltárása. Ha részképességekben elakadást ész-

lelünk, szakirányú segítség igénybevételével (logopédus, fejlesztőpedagógus) fejlesztjük A kezde-

ti időszakban az iskola szokásrendszerével ismertetjük meg tanulóinkat, majd gyakoroltatjuk azt. 

A kötelességtudat, munkafegyelem kialakítása előfeltétele a későbbi tanulmányi munka sikerének.  

 

2.4.2. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  
 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

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

kerül a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. Ebben az életkorban 

előtérbe kerülnek a teljesítményelvárások. Fontossá válik a belső motiváció kialakulása, mely a 
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tanuló későbbi iskolai munkájának fontos mozgatórugója lesz. Változatos tanórákkal, korszerű 

tanulásszervezéssel (csoportmunka, differenciált egyéni munka, interaktív tananyag használata, 

kooperatív tanulás, kutatómunkák, frontális osztálymunka) fejleszthető a motiváció. Ezen kívül a 

dicséret, jutalmazás, megerősítés is fontos. Célunk az alsó tagozat végére az önálló tanulás és in-

formációszerzés alapjainak elsajátíttatása.  

 

2.4.3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  
 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Felső tagozatban a nevelés-oktatás feladata elsősor-

ban a sikeres tanuláshoz, tanulási eredményességhez szükséges képesség együttesek és tudástar-

talmak megalapozásának folytatása.  

 megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit  

 életkori jellemzők figyelembe vétele  

 ismeretek tapasztalati megalapozása  

 biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat, önálló tanulás, önművelés alapozása  

 egészséges életvitel kialakulása  

 értelmi és érzelmi intelligencia mélyítése  

 a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatok követése, fejlesztő értékelés  

 

Fejlesztendő:  

 lényeglátás, lényegkiemelés  

 összpontosítás, tartós figyelem  

 intuíció, kreativitás  

 emlékezet, képzelet  

 analitikus gondolkodás lényegre törő fogalmazás véleményalkotás, döntés önállóság  

 

2.4.4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  
 

A nevelés oktatás alapvető feladata a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy 

fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra.  

 Kreatív önálló kritikai gondolkodás, elemzőképesség és vitakultúra fejlesztése. A felelősség az 

önálló cselekvés, megbízhatóság, kölcsönös elfogadás elsajátítása.  

 Az önismeret- a személyes tapasztalatok, a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló fejlődő, 
fejleszthető képesség- a társas kultúra alapja. Ennek megfelelő szintű kialakítása.  

 Segíteni kell a tanulók kedvező adottságainak szellemi és gyakorlati képességeinek kifejezésre 
jutását.  

 Hozzá kell segíteni, hogy az elsajátított tudást és készségeket énképébe tudja építeni. A tanítás-

tanulás egész folyamatában támogatni kell abban, hogy érezze, alakítani tudja fejlődését, tudá-
sát.  

 Fontos mások megértéséhez, tiszteletéhez, szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához 

szükséges képességek kialakítása.  
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Az iskolának – életkorhoz igazodva – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Olyan felté-

teleket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek során a tanulók kipróbálhatják képességeiket 

és képessé válnak hivatásuk megtalálására és a hozzájuk vezető erőfeszítések megtételére. Fej-

leszteni kell bennük a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos ma-

gatartásmódokat és azok kezelését.  

 

Fejlesztendő:  

 fegyelmezettség, rendszeretet  

 kudarctűrés, türelem  

 talpraesettség, sikerorientáltság  

 kockázatvállalás, megfontoltság  

 kitartás  

 felelősség vállalása  

 nemzeti öntudat  

 kapcsolatteremtés, empátia, együttműködés, szabályok szükségessége, betartása  

 

2.5. Mindennapos testnevelés  
 

A./ Célok, alapelvek 

 Minden tanuló minden nap vegyen részt valamilyen testmozgásban 

 Testnevelés órán megfelelő terhelést kapjon 

 Minden testnevelés órán legyen gimnasztika a helyes testtartást, helyes légzést kialakí-

tó gyakorlatok 

 Gyógytorna gyakorlatok 

 Minden testnevelés óra – testmozgás örömöt és sikerélményt jelentsen még az eltérő 

adottságú tanulóknak is. 

 Érvényesüljön a testnevelés személyiségfejlesztő hatása 

 Tanítsunk olyan sportokat is, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség 

javítása érdekében (szabadidő sportok, játékok, aerobik)  

 A tanulók testi-biológiai fejlődése csak rendszeres, napi testneveléssel és sporttal 

(testmozgással és testedzéssel) biztosítható. Ez a feladat sem előbbre, sem későbbre 

nem hozható és semmiféle más tevékenységgel nem helyettesíthető. 

 A kisgyermekek a legmaradandóbb élményüket életük elő tíz évében gyűjtik. Ha a tes-

ti készség és képességfejlesztés ebben az életkorban elmarad, a későbbiekben nem, 

vagy csak alacsony szinten pótolható. 

 Fizikai képességek kialakítása és fejlesztése (is) csak az érzékeny szakaszokban gaz-

daságos (Pl. az úszástanulás érzékeny időszaka 3-10, az ügyességé 10-13 éves kor) 

 

B./ A mindennapos testedzés formái  

 

A mindennapi testnevelés megvalósítása az alábbiak szerint történik: 

 

a. Az alsó tagozaton a heti testnevelés órák száma: 5 

 iskolai sportkörben való sportolás: heti 2 óra 
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b. A felső tagozaton a heti testnevelés órák száma: 5 

 iskolai sportkörben való sportolás: heti 1 óra 

 

c.  Sportköri, ill. tömegsport órák lehetősége mindkét tagozaton mindennap biztosított 

Sportköreinket az adott tanév elei igényfelmérés alapján szervezzük: 

Lehetőségeink: kézilabda 

   Labdarúgás 

   Szivacskézilabda 

   Íjászat 

   Kosárlabda 

      

d.  Szabadidő kibővítése 

- a tornaterem használatának további lehetősége időbeosztás szerint 

- udvari sportpályák használata stb. 

 

e.  A napközi otthoni szolgáltatásunkat igénybe vevő diákok a délutáni programjuk ré-

szeként tornatermi vagy udvari testnevelési foglalkozáson vesznek részt mindennap. 

 

f. Úszásoktatás  

Ingyenes úszásoktatás 1-8. osztályban a helyi tanterv alapján. 

1-4. osztályban az iskola megszervezi az oktatást, biztosítva annak személyi feltételeit és a 

tanulók uszodába szállítását is. 

5-8. osztályokban a helyi tantervnek megfelelően nyílt vízi úszásoktatás. 
 

 

A mindennapos testnevelés célja:  

 testmozgás megszerettetése  

 egészséges életmód alapvető ismeretinek elsajátítása  

 a tanulók fizikai állapotának javítása  

 természetes mozgásigény kielégítése  

 

A mindennapos testnevelés feladatai:  

 hozza azonos szintre a tanulók mozgáskészségét  

 mozgásos feladatokkal alakítsa a legfontosabb jártasságokat és készségeket fejlessze a gyere-

kek ügyességét, testi erejüket illetve állóképességüket  

 keltse fel a tanulók mozgás-, versengési- és játékigényét testtartási hibák megelőzése  

 

Megvalósítás:  
Formái lehetnek: úszás, tornatermi foglalkozások, szabadtéri órák  

 

Szabadban:  

 udvari sportpályák  

 tanulmányi séta  

 tanulmányi kirándulás  

 nem tanítási napon szervezett iskolai kirándulások, természetjáró szakkör, játszótér  
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A mindennapos testnevelés feladatainak kidolgozása során törekedni kell arra, hogy a tantervi 

követelményekre épüljön, kiegészítve minél több játékos feladattal. Ezzel lehetővé téve, hogy a 

gyerekek megismerjék, megszeressék a sportot. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvaló-

sításának módját a köznevelési törvény Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint 

szervezzük meg a következő módon: 

Iskolánkban lehetőség van az 5 testnevelés óra órarend szerinti megszervezésére.  

 

Sportköri, tömegsport órák  
Sportköreinket az adott tanév elei igényfelmérés alapján szervezzük.  

 

Szabadidő kibővítése  

 a tornaterem használatának további lehetősége időbeosztás szerint  

 udvari sportpályák használata stb.  

 

2.6.    Az iskolai beszámoltatás az ismeretek számonkérésének követelményei 

és formái  
 

2.6.1. Követelmények  

 Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a tanuló 
tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott.  

 A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell irányul-
nia.  

 A hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a hiányosságok pótlásának 
segítése.  

 Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására, hibák 

javítására.  

 A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény egysé-
gében kell értékelni.  

 Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges minő-

sítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban kialakult 
tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét).  

 A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés út-

ján történő fejlesztése az irányadó elv.  

 

2.6.2. Az értékelés formái  
 

Pedagógusaink a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjegy-

gyel értékelik, kivétel az első évfolyamon és a második évfolyamon félévig. Utóbbi esetekben 

szöveges minősítést alkalmazunk. 

 

A szaktanár a tanuló teljesítményét, előmenetelét  

 heti egy órás tantárgynál félévenként legalább három érdemjeggyel,  

 heti kettő vagy három órás tantárgynál havonta legalább egy érdemjeggyel,  
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 heti három óránál magasabb heti óraszámú tantárgynál havonta legalább 1 érdemjeggyel érté-

keli.  

 

Az értékelés legyen folyamatos  

 visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében,  

 jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről tájékoztató füzetek havi ellenőrzésé-

vel, amely az osztályfőnökök feladata  

 

A folyamatos értékelés fajtái  

 órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére),  

 szóbeli felelet értékelése,  

 gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban (készségtárgyak telje-

sítményének értékelésére),  

 írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat + hozzáfűzött megjegyzések, tanácsok),  

 szülőknek üzenő füzet vagy ellenőrző útján küldött jelzés a feltűnően gyenge, vagy a kiemelke-

dően jó teljesítményért.  

 félévi és tanév végi  

 

Az ellenőrzés fajtái  

 szóbeli feleltetés,  

 házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése: amennyiben a tanuló házi feladatát 3 alkalommal nem 

készíti el, vagy testnevelés órára felszerelését nem hozza magával, elégtelen érdemjegyet kap. A 

mulasztások félévkor érvénytelenednek, kétes félévi és tanév végi eredmény esetén az elégtele-

neket a pedagógus beszámíthatja.  

 írásbeli felelet (egy anyagrészből),  

 beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése,  

 röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból),  

 dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből),  

 témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással előkészített, teljes 

témakört felölelő). Naponta maximum 2 témazáró íratható.  

 a tanuló produktumának (pl.: rajz, technika órán előállított tárgy, testneveléssel összefüggő 

mozgásforma előadása) ellenőrzése.  

 

2.6.3. Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanuló tudásának értékelésében 

betöltött szerepe, súlya  
 

A tanuló írásbeli beszámoltatásának formái:  

 Témazáró dolgozat: egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy tanórát kitöltő, az 

ismeretek felidézését és alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli számonkérési forma, a té-

mazáró dolgozatban szereplő feladattípusok arányai megfelelnek a tananyag és a tantervi köve-

telmények belső arányainak;  
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 egyéb dolgozat: egy tantervi téma valamely részének számonkérésére szolgáló, legfeljebb egy 

tanórát kitöltő írásbeli számonkérési forma, amelyben az ismeretek felidézése az alkalmazástól 
függetlenül vagy azzal együtt is számon kérhető.  

 Az év eleji, félévi, év végi felmérések alapvetően diagnosztikai célt szolgálnak: a tanulók tudá-

sának, készségeinek szintjét mérik. E felmérők csak akkor osztályozhatók, ha megfelelő ismét-
lés, gyakorlás után került sor rájuk.  

 A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a követ-

kező arányok alapján végezzük.  

 

Teljesítmény (%)  Érdemjegy  

0 – 40  elégtelen (1)  

41 – 50  elégséges (2)  

51 – 75  közepes (3)  

76 – 90  jó (4)  

91 - 100  jeles (5)  

 
Ha a szaktanár a meghatározott ponthatárok alkalmazása során szükségesnek látja, az adott osz-

tályban, csoportban az egyes ponthatárokat módosíthatja a feladat jellegéből fakadóan.  

 

2.6.4. Az írásbeli beszámoltatás korlátai, a tanulók tudásának értékelésben betöltött szerepe, 

súlya  
 

A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a pedagógia örök dilemmája. 

A képesség és készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlő arányát kívánná. A magas 

osztálylétszámok, a mennyiségében és sokféleségében egyre bővülő közvetítendő ismeretanyag 

elsajátításának pontos ellenőrzése az írásbeli számonkérést részesíti előnyben. Ugyanakkor a tanu-

lók kifejezőkészségbeli hiányosságai, a felgyorsult élettempó hatására kialakult rövidített, szinte 

csak jelzésszerű – az egyedi, választékos stílust nélkülöző – beszédjük az iskola felelősségét növe-

li ezen a téren. A szaktanár a tanév elején tájékoztatja a tanulókat arról, hogy melyek azok a tanu-

lói teljesítmények, amelyeket a félévi és a tanítási év végi osztályzatok kialakításánál kétszeres 

súllyal fog figyelembe venni. Ilyen teljesítmény értékelésekor a naplóba és a tanuló ellenőrzőjébe 

piros színnel megkülönböztetett érdemjegy kerül.  

 

2.6.5. Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai  

 
Témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt bejelenti, a dol-

gozatot két héten belül kijavítja, egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem íratunk. Egyéb 

dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, a dolgozatot két héten be-

lül kijavítja; A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az előző 

dolgozatot kijavítva ki nem adta a tanulóknak. 

 

2.6.6.   A tanulók munkájának szöveges értékelése az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam  

első félévében  
 

A törvényi szabályozás:  

Az általános iskolában a tanév során érdemjegyekkel- Nkt.54. § (1)-, félévkor és év végén osz-

tályzattal kell értékelni a tanulókat. Kivételt képeznek ez alól az 1. évfolyam tanulói és a 2. évfo-

lyam tanulói az első félévben.  
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Az 1. osztályban félévkor és év végén összegző szöveges értékelést adunk tantárgyanként. 2. osz-

tályban félévkor az alábbi értékeléseket alkalmazzuk:  

 kiválóan megfelelt,  

 jól megfelelt,  

 megfelelt,  

 felzárkóztatásra szorul.  

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előirt tanulmányi követelményeket 

sikeresen teljesítette. A szülő kérésére az adott tanév megismételtethető a 2011. évi CXC. törvény 

A nemzeti köznevelésről vonatkozó rendelkezései alapján: „57. § (1) A tanuló az iskola magasabb 

évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az isko-

la igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolya-

mának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen telje-

sítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló.”  

 

2.7. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei  
 

Csoportbontások az alábbi tantárgyak esetén lehetségesek:  
 

 Hit-és erkölcstan oktatás  
 

Tanulóink részére 1-8. évfolyamon református és katolikus hittant tanulók tanítása 2 évfolyamon-

ként összevontan történik.  

 Idegen nyelvoktatás  

 

Egy adott osztály diákjaiból az angol, illetve német nyelvet tanulók homogén 

 

csoportjainak megszervezése.  

 Tantárgyi csoportbontások  

 

Egy adott osztály vagy évfolyam diákjaiból az érintett szaktantárgyakat tanító pedagógusok véle-

ményeinek kikérését követően. Alapelv: digitális kultúra, idegen nyelv, valamint a matematika, 

magyar nyelv és irodalom tantárgyak lehetőségek szerinti csoportbontása, figyelembe véve az 

aktuális tanév tantárgyfelosztását.  

 Egyéb foglalkozások szervezése  

 

A foglalkozások szervezésénél a jelentkezők számán kívül a személyi és tárgyi feltételek biztosít-

hatóságát is figyelembe vesszük.  

Fontos szempont a folyamatosság és a felmenő rendszer elve.  

A foglalkozások megszervezéséről - az adott tanév tantárgyfelosztásának elfogadásával egyidejű-

leg – a szakmai munkaközösségek javaslatát figyelembe véve, a nevelőtestület dönt.  

 

2.8.  A nemzetiségek kultúrájának megismerését szolgáló tananyag  
 

A nemzeti, etnikai kisebbségséghez nem tartozó tanulók részére alapvetően integrált oktatást biz-

tosítunk. A tantárgyi keretek között megjelenő etnikai kisebbség kultúrájának, képzőművészet-

ének, zenei világának, népviseletének és életmódjának megismerése nem elkülönítetten, hanem az 

évfolyamok tantervi követelményeiben beépítve, az egyes témakörök részterületeiként megjelen-

nek, és azok a Magyarországon élő többi népcsoporttal együtt tárgyalásra kerülnek. A tanórákon 
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és a tanórán kívüli tevékenységekben lehetőség nyílik a toleranciára való nevelésre, a másság 

megismerésére, tiszteletben tartására.  

 

2.9.  A tanulók fizikai állapotának edzettségének méréséhez szükséges  

módszerek  
 

A tanulók fizikai állapotának mérési rendje, a tantárgy értékelési rendje A nevelési-oktatási in-

tézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 81. §-a értelmében tanéven-

ként az iskola valamennyi évfolyamára kiterjedően meg kell szervezni a tanulók fizikai állapotá-

nak és edzettségének mérését, vizsgálatát. A 

mérést, vizsgálatot az iskola testnevelő tanárai végzik a Magyar Diáksport Szövetség által kifej-

lesztett NETFIT (Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt) rendszer felhasználásával. A tanulók 

fittségi mérését az alábbi alapelvek vezérlik:  

 A tanulók általános fittségi mérésével képesek vagyunk a tanulók fizikai állapotát az elvárható 

egészség standardhoz viszonyítani.  

 A szülők által hozzáférhető online felület lehetővé teszi, hogy nyomon tudják követni gyerme-

kük fizikai állapotának változásait. A program konkrét ajánlásokat tesz arra, miképpen tartható 

meg, fejlesztés esetén miképpen érhető el az elvárható egészségszint.  

 A NETFIT rendszer létrehozásakor a kor igényeinek megfelelően, az egészséges, jövőorientált 

életvezetési kompetencia megvalósítását tűzték ki célul.  

 Az eredmények alapján képesek leszünk (szülő, gyermek, testnevelő) a tanulók fizikai állapo-

tának és morfológiai változásainak nyomon követésére.  

 A mérési eredmények önmagukban nem alkalmazhatóak osztályzásra! A mérési folyamatot a 

helyi tantervben foglaltakhoz igazodva az alábbiak szerint értékeljük: A tanulók egyéni fejlő-

dését vizsgáljuk az utolsó mérés eredményéhez képest. Értékeljük a tanulók órai munkáját és a 

sikeres végrehajtásra törekvéshez szükséges attitűdöt.  

 

2.10. Az iskola környezeti nevelési elvei  

 

A környezeti nevelés pedagógiai célkitűzései az alábbiak:  

 szemléletformálás és ezzel együtt a környezettudatos gondolkodás kialakítása ismeretközvetítés 

és ezzel együtt az aktív állampolgárrá nevelés helyi környezeti problémák megismertetése, meg-

oldása, illetve a helyi környezeti értékek megismertetése és az aktív megóvás  

 fenntartható fejlődés előmozdítása.  

 A környezeti nevelés tartalma és tanulásai módszerei között hangsúlyos a jövővel való foglalko-

zás (lokális és globális jövő – személyi jövőkép). Környezeti nevelésünk szempontjai az alábbi-

ak:  

 Legyen az egész életen át tartó Intézményes és nem-intézményes formában egyaránt fontos-a 

tanórai tevékenységen kívül a természetjáró szakosztály kirándulásaikor is mindig megjelennek 

a helyi környezeti problémák.  

 Legyen interdiszciplináris (tudomány- és tantárgyközi megközelítés)- nemcsak földrajz és bio-

lógia órán téma a környezeti nevelés, hanem idegen nyelvi  

 Legyen egyszerre „lokális” és „globális”  

 Legyen egyszerre „aktuális” és „jövő orientált”  
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 Legyen rendszerszemléletű Neveljen együttműködésre- a teljes iskolai munkán végigvonul a 

kooperációra nevelés.  

 Neveljen problémamegoldásra- fontos értéknek tekinti tantestületünk. Fejlesztésére szakköri 

rendszert működtetünk, így a tehetséges tanulók jobban elmélyülhetnek az adott szakterület 

problémáiban, a lemaradó tanulók pedig segítséget kaphatnak a felzárkózáshoz akár társaiktól is.  

 Neveljen új értékrendszerre – sokszor kell tudatosítanunk: „az egészség érték”, „fontos a tiszta 

levegő, talaj, ivóvíz”, „az emberi értékek védelme”- tulajdonképpen ez a teljes nevelési mun-

kánk célja. Legyen multikulturális – nemzetközi kapcsolataink fejlesztésével, idegen nyelvi tan-

tárgyi versenyekkel, és az idegen nyelvek magas szintű közvetítésével.  

 

Erőforrások, személyi erőforrások:  
 

Tanárok: Tudatosítják a gyermekekben a környezet értékeit. Hozzájárulnak a megfelelő környeze-

ti attitűd kialakulásához. Környezeti tartalmakat közvetítenek. Megalapozzák a környezeti prob-

lémák többoldalú megközelítését és a megoldásukhoz szükséges együttműködő készséget. Mun-

kájukat segíti az iskolaorvos, a védőnő és a részfoglalkozású szabadidő-szervező.  

Tanulók: Megismerik a környezet értékeit, az ember természet iránt viselt felelősségét. Admi-

nisztratív és technikai dolgozók: Környezettudatos munkavégzésükkel járulnak hozzá a környeze-

ti neveléshez.  

Szülők: Megerősítik a gyermekekben azt a környezettudatos magatartást, amit az iskola is közve-

tít.  

 

Az iskola jövőképének környezeti vonatkozásai, hitvallása:  
A bennünket körülvevő természeti és társadalmi értékek megőrzése, védelme létfontosságú kör-

nyezeti válságokkal teli világunkban. Ezért iskolai oktató – nevelőmunkánk során fontosnak tart-

juk, hogy tanulóink érzékennyé váljanak szűkebb és tágabb környezetük – és a világ globális 

problémái iránt. Törekvésünk, hogy kialakítsuk bennük a felelősséget saját testi és szellemi fejlő-

désükért, egészségük megőrzéséért. Mindezek mellett célunk, hogy elősegítsük tanulóink környe-

zettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy felnőve képesek 

legyenek környezetük aktív védelmére, értékeinek megőrzésére.  

 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek:  

 

Környezeti nevelés az általános iskola 1-4. évfolyamán  
 

Az iskolába kerülő gyermekeket egy vagy két pedagógus gondjaira bízzák. A tanító által kialakí-

tott környezet, az általa nyújtott viselkedési minta, értékrend a környezeti nevelés szempontjából 

is döntő. Az esztétikus, rendezett környezet, a mindennapi élet megszervezése segíti a kisiskolá-

sokat az új környezetben való eligazodásban, és felkelti a vágyukat az iskolai élethez, a munkához 

nélkülözhetetlen 

tisztaság és rend iránt. Bár tudjuk, hogy a kisgyerekek először az olvasás, írás, számolás rejtelme-

ivel vannak elfoglalva, szívesen csodálkoznak rá egy – egy természeti jelenségre, szépségre is. Az 

iskolaérett gyermek közvetlen környezetének számos jelenségével találkozott már, sok személyes 

emléke, tapasztalata van, de ennek olykor nincs is tudatában. A tanító dolga, hogy a mozaikszerű 

tudásdarabokat egymás mellé illessze, rendezze. Nevelési cél: a természet élvezete, szeretete, fon-

tossága, az egyéni felelősség felébresztése (nem pazarolok, nem szemetelek, nem ártok senkinek, 

magamat megvédem), nem akarom, hogy a természet megváltozzon, hogy a növényeknek, álla-

toknak, embereknek rossz legyen. A természet védelmére nevelés érzelmi, esztétikai, erkölcsi, 

értelmi folyamata.  
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Tanórai keretek:  
A környezetismeret tantárgy a valóságos környezet megfigyelésével, vizsgálatával kielégítheti a 

gyermeki kíváncsiságot. Felkelti a természeti jelenségek megismerésének vágyát, bemutatja az 

élővilág sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen voltát, az ember felelősségét az 

élővilág megőrzésében. Ahhoz azonban, hogy a tanítványainkban kialakítsuk a kívánt magatartás-

formát, erős érzelmi kötődést kell létrehozni, mely e viselkedés egyik motivációs bázisa. Erre 

lehetőség kínálkozik a magyar nyelv és irodalom órákon is. A versek, a történetek személyes han-

gon szólnak a gyermekekhez. Nagy íróink és költőink természetszeretete átsugárzik a gyerekekre. 

Az érzelmi kapcsolat létrejöttét segíthetjük a rajz és vizuális kultúra tanítása során. Itt lehetőség 

nyílik a természet sokszínűségének, formagazdagságának tanulmányozására. A természetes anya-

gok használata új érzékelési területen, a tapintáson, a szagláson keresztül ad élményt a gyerekek-

nek. A technika - életviteli órákon a felhasznált természetes anyagok, az épített környezet megis-

merése nyújt lehetőséget a környezeti nevelés számára. Az ének – zene órákon tanult népdalokban 

gyakran jelenik meg a természet szépsége. Zenehallgatáskor a gyermekek átérzik a természet 

szépségét. Törekvés ébred bennük a természet őrzése iránt. A zenehallgatás közös élményt nyújt 

számukra. Testnevelés órán közvetlenül találkoznak a természeti környezettel, melynek tisztasága, 

rendezettsége, egészsége közvetlenül is befolyásolhatja tanulóink teljesítményét, „mozgási ked-

vét”. Az örömmel végzett tevékenység 

együttműködésre, toleranciára, önnevelésre serkent. A matematika tanulása közben tanulóink 

megismerkednek az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival.  

 

 

Az alábbi környezeti tartalmakat kívánjuk beépíteni helyi tantervünkbe:  

 

Magyar nyelv és irodalom:  

 Az irodalmi művekben megjelenő természeti – és környezeti értékek, azok harmonikus kapcso-

latának megismerése.  

 Törekvés a helyes és szép beszédre, rendezett íráskép  

 Az esztétikai, erkölcsi érzékenység fejlesztése.  

 

Történelem:  

 Hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet?  

 A múlt eredményeinek és hibáinak megismerése révén a természetes és az épített környezetért 

való felelős magatartás formálása.  

 A helyi történelmi értékek megismerése, védelme.  

 A hagyományok tiszteletének kialakítása.  

 Az egész világot érintő globális problémák megértésének segítése; hangsúlyozottan az egyén, az 

állam és a társadalom felelőssége és feladatai a problémák elhárításában, csökkentésében.  

 A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére.  

 

Hittan:  

 Öntudatos, hitvalló magyar keresztyénné nevelés, lehetővé téve a saját vallás-, felekezet hitval-

lásának megismerésével. 

 A magyar kultúra — elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat — meg-
becsülése, megőrzése, gazdagítása, továbbadása.  
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Idegen nyelv:  

 A nyelvtanítás egyéb módszereinek segítségével a hazai környezeti problémák megismerése; 

más országok hasonló problémáinak feltárása.  

 Más népek környezetvédő tevékenységeinek, szervezeteinek megismerése.  

 A környezettel szembeni nemzetközi felelősség szemléletének kialakítása.  

 

Biológia:  

 A földi élővilág sokféleség értékének megismerése.  

 Az élőlények alapvető szervezeti- működési jellemzői, az azok között lévő ok- okozati össze-

függések.  

 A globális környezeti problémák és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségei. A környezet 

– egészségügyi problémák megismerése, megelőzésük illetve mérséklésük módjai.  

 A testi- lelki megőrző életviteli technikák elsajátítása.  

 

Kémia:  

 A tanulók figyelmének felhívása a kémiai ipar jelentős környezetkárosító, valamint potenciális 
környezetvédő szerepére egyaránt.  

 Az anyag – és energiatakarékosság, mint a környezetvédelem egyik hatékony módszere szemlé-
letének kialakítása.  

 Az elterjedt vegyszerek és ezek élettani hatásainak megismerése (környezetbiztonság).  

 A különböző technológiák hatása a természeti és épített környezetre, ezek gazdasági hatásainak 

felbecsülése.  

 

Természetismeret (5-6. évf.):  

 Az egészséges környezettel harmonikus életvezetési szokások kialakítása.  

 A környezet állapota iránti érzékenység, az ökológiai szemlélet, a helyes magatartásformák és 

értékrend kialakítása.  

 Környezettudatos döntések elősegítése, környezetszennyezés  

 

Földünk és környezetünk:  

 Tapasztalatok, ismeretek, élmények szerzése a közvetlen élő és élettelen környezetről. A földraj-

zi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére.  

 A természeti és társadalmi folyamatok hatásainak eredményeként lezajló változások felismerése, 

értékelése.  

 A regionális és globális problémák megismerése, és a lehetséges megoldási módok számbavéte-

le.  

 

 A természeti és társadalmi értékek megismerése, megőrzése.  

 

Fizika:  

 Az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzás, zaj, rezgés) egészségkárosításának megisme-

rése.  
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 A fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti hasonlóság, valamint az élő és 

élettelen közötti kölcsönhatások felismerése.  

 A környezet változásainak, a változások okainak értelmezése, s ezek tudatában megoldások ke-

resése a környezeti problémákra.  

 

 A környezeti változások fizikai magyarázatának megismerése, megértése.  

 

Matematika:  

 A tanulókat körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyainak megismerése mé-
rése.  

 A környezeti mérések eredményeinek értelmezése, elemzése, statisztikai módszerek alkalmazá-
sa, reális becslések képességének kialakítása.  

 Más tárgyakban megismert környezeti összefüggések matematikai módszerekkel való szemlélte-
tése, táblázatok, grafikonok készítése, elemzése.  

 A logikus gondolkodás, a szintetizáló – és lényegkiemelő képesség fejlesztése.  

 

Technika és tervezés:  

 A fenntartható fejlődés összefüggéseinek, követelményeinek, problémáinak feltárása.  

 A környezetgazdálkodás lényegének megismerése.  

 A környezeti válság okainak és lehetséges megoldásainak bemutatása.  

 

Ének – zene:  

 A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése.  

 A természet zenei ábrázolásának módjai.  

 A természet szépségének megjelenítése a népdalokban.  

 A zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepének felismerése.  

 

 A „zenei környezetszennyezés” felismerése.  

 

Rajz és vizuális kultúra:  

 A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése.  

 A természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségei.  

 A hagyományápolás fejlesztése (pl. népi építészet, díszítőművészet).  

 A természetes alapanyagok használatának ismerete.  

 Műalkotások elemzése környezetnevelési szempontok szerint.  

 A tárgyi világ formanyelvi elemeinek ismerete, a tartalom és a forma összefüggése.  

 A helyi népi építészeti emlékek felkutatása, megismerése.  

 Példák mutatása környezetbarát formatervezésre.  
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Testnevelés:  

 A környezeti hatások és az egészséges testi fejlődés közötti összefüggés felismerése, megértése.  

 A sport nélkülözhetetlen szerepe az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia 

fejlesztésében.  

 

 A környezetszennyezés egészséget veszélyeztető hatásai a sport szemszögéből nézve.  

 

 Lehetőség szerint természetes anyagok használata a sportoláshoz (sportruházat, sportszerek).  

 

A tantárgyak lehetőségeinek kiegészítése az osztályfőnöki teendőkkel  
A fiatalok közösségi létének keretét az osztályfőnök teremti meg. Ő a különböző szintű személyes 

kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az átalakuló iskolarendszerben az osztályfőnöki feladatok 

bővülnek. Az osztályfőnök személyisége és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a gyerekekben 

formálódó valóságképet. Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a szak-

tanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok. A tanuló számos 

attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is befolyásolhatja igényessége, értékrendje. A 

környezeti nevelés szempontjából nem meghatározó az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása. Az 

általános tájékozottsága, problémafelismerő és –feldolgozó képessége segítheti abban, hogy ezt a 

sokszínű témakört a környezethez való viszony alakítására, egyben pedagógiai céljaira használni, 

alkalmazni tudja. A környezet megóvására szépítésére, otthonossá tételére, igényes gondos alakí-

tására való nevelési problémák felismerése, életmódminták elemzése a megoldások keresése is 

kiváló lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek során a során a közösségépítésre, a személyes 

kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére. Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de 

hagyományos tanórai kereteket megbontó tevékenységeit, például a fogyasztói társadalom prob-

lémáinak felismerését és megoldását, a tudatos vásárlói magatartás kialakítását segíti az iskolában. 

Ilyenek a táplálkozási szokások, a szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelés, anyag- és ener-

giatakarékosság. A közös tanulmányi kirándulások, vetélkedők, a különböző akciókban való rész-

vétel is összefűzheti az egyes szaktárgyakat. Az osztályfőnöki órák témájának kínálata akkor ha-

tékony, ha az legalább egy, de inkább négy évre tervezett sokszínű szocializációs programnak 

felel meg. Tervezése az osztályban tanító valamennyi pedagógus együttgondolkodását kívánja 

meg. 

 

Tanórán kívüli keretek  
 

A délutáni szabadidős tevékenységek sora (a környezet tisztaságának óvása, díszítése, növények 

gondozása, madarak etetése, az időjárás megfigyelése, természetfilmek megtekintése stb.) hozzá-

járul ahhoz, hogy kialakuljon bennük a környezettudatos magatartás. A napirend segíti a rendsze-

res életmód kialakulását. A szabad levegőn való tartózkodás, a sport, a játék edzi egészségüket, 

elősegíti harmonikus emberi kapcsolatok kialakulását.  

 

Tanulóknak adott külön feladatok  
 

Az érdeklődő diákok számára lehetőség nyílik a környezeti neveléshez kapcsolódó témák, prob-

lémák önálló kutatására, feldolgozására (szakmai dolgozat, rajz, fotó, irodalmi alkotás stb.)  

 

Akciók, vetélkedők, tanulmányi versenyek  
 

Jeles napokon (pl. Föld Napja, Víz Világnapja, Madarak és Fák Napja, Állatok Világnapja) verse-

nyek, kirándulás, vagy egyéb rendezvény szervezésével hívjuk fel a figyelmet a helyi vagy globá-

lis környezeti problémákra.  
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Az erdei iskolai képzés programja, a komplex természetszemlélet kialakítása  
 

Környezeti nevelés szempontjából a úgy érhetjük el az eredményes természettudományos ismere-

tek elsajátítását, alkalmazását, ha a tanulóinknak közvetlen természetszemlélet útján mutatjuk be a 

természet élő és élettelen értékeit, a különböző folyamatokat, jelenségeket, hazánk sokszínű ter-

mészeti értékeit, gazdaságát, illetve az ember természetátalakító tevékenységét. Az erdei iskola, 

mint reformpedagógiai mozgalom a századelő óta olyan tanítási forma, melynek középpontjában a 

természet élményszerű megismerésével a gyerekek felszabadítása, a megszokott iskolai keretek 

feloldására való törekvés áll. 

Az erdei iskolában több, az iskolában is használatos oktató-nevelő pedagógiai módszer alkalmaz-

ható, mégis több diák domináns módszer áll rendelkezésre pld. Csoportmunka, differenciált taní-

tás, önálló vizsgálatok, szituációs játékok, tanulói kísérletek… A szabadban folytatott tanítás fo-

kozza a tanulók aktivitását, így az erdei iskola alkalmas az egyes műveltségterületek, tantárgyak 

népszerűsítésére, valamint felkelheti a gyerekek érdeklődését az egyes tudományterületek iránt. 

Mivel a gyakorlati feladatok megoldásához társak kellenek, így erősíti azokat a képességeket, 

melyekkel elsajátíthatják az együttműködésre, közösségfejlesztésre épülő és a későbbi munkájuk-

hoz, életükhöz alapot nyújtó szocializáció alappilléreit.  

 

Az erdei iskolánk oktatási célja:  

 A természet sokszínű megismerése  

 Konkrét hazai tájak, társulások (vizes élőhelyek) megismerése  

 A társulások fajainak ökológiai szemléletű jellemzése, értékelése  

 Az élővilág sokféleségének (diverzitás) bemutatása  

 

Az erdei iskolánk nevelési céljai:  

 Helyes környezeti attitűdök kialakítása  

 Természeti környezet állapota iránti érzékenység  

 Ökológiai szemlélet kialakítása  

 Közösségi szociális formák elsajátítása, szociális érzékenység kialakítása  

 Egészséges életmódra nevelés  

 

Az erdei iskolai képzést 4. és 5. osztályokban szervezzük, amit az iskola és az iskolai alapítvány 

támogat.  

 

2.11. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  
 

Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók, és egyházi fenntartóknak 

is, kiemelt feladata a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség biztosítása és 

előmozdítása nem összemosható, egymást nem helyettesíthető fogalmak, hanem egymás kiegészí-

tői. Az esélyegyenlőség biztosítása 

olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, lehetővé tesz az adott védett csoport 

számára is. Előmozdítása aktív cselekedet, eredménye, hogy a védett csoport tagjai valóban élni 

tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel. Esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor be-

szélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül: az adott védett csoport tényleges résztvevővé válik.  

 A fenntartónak és intézményeinek fenn kell tartani a megkülönböztetés tilalmát, egyenlő bánás-

módot,  

 az emberi méltóság tiszteletben tartását,  
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 a társadalmi szolidaritás kialakítását:  

 

„Egymásnak mind testi, mind lelki fogyatkozásait a legtürelmesebben viseljék el.” (Róm 12,10).  

Az esélyegyenlőség érvényesítése, valamennyi hátrányos helyzetű csoport részére, a közoktatás-

ban is kiemelt feladat. Különösen a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek esélyegyen-

lősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan 

támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrá-

nyaikat, javítják iskolai sikerességüket egyszóval a hátránykompenzáció. Az egyenlő bánásmód 

követelményének és a szegregációmentességnek, mint esélyegyenlőségi alapfeltételnek mind a 

településen működő azonos típusú intézmények, mind azok tagiskolái, feladat-ellátási helyei kö-

zött, mind az intézményeken belül, az azonos évfolyamok tanulócsoportjai között érvényesülnie 

kell. Iskolánk nyolcosztályos. Alaptevékenysége az általános iskolai nevelés és oktatás, a tanulók 

felkészítése a középiskolai felvételi vizsgákra, a NAT és a törvényi előírásoknak megfelelően 

megalkotott helyi tantervek meghatározottak alapján. Ezt a 8 évfolyamos általános iskolai képzést 

olyan oktatási struktúrában valósítjuk meg, amelyben kiemelt figyelmet fordítunk a hitbeli neve-

lésre, a tehetséges tanulók képzésére és az az idegen nyelvek színvonalas oktatására.  

 

Az iskola feladatai:  

 Pedagógus továbbképzés  

 Az esélyegyenlőtlenségre utaló jelekkel rendelkező gyerekek kiszűrése  

 Tanórákon kiemelt figyelem  

 

 Fejlesztések szaktanár, illetve a szakszolgálat munkatársa segítségével.  

 Szabadidős tevékenységek: szakkörök, táborok.  

 Támogatások: étkezési, tankönyv, alapítványi.  

 Partnerekkel történő együttműködés  

 Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése  

 egyéni foglalkozásokon való részvétel biztosítása  

 SNI tanulók segítése  

 rendszeres szűrővizsgálatok  

 fejlesztések, logopédiai foglalkozások iskolában, Nevelési Tanácsadóban egyéni foglalkozások  

 a tanulmányi előmenetel nyomon követése  

 

2.12.   Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatá-

rozása  
 

2.12.1   Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok meghatározásá-

nak elvei és korlátai  
 

A házi feladatok kiadásának szempontjai:  

 a tanulók napi és heti terhelése,  

 az egyes diákok képességeit, adottságai,  
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 az életkori sajátosságok, az értelmi fejlettség,  

 a fejlődés üteme,  

 házi feladat előkészítettsége,  

 

A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei:  

 A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre!  

 A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról, 

az iskolában folyó munkáról.  

 A kollégák folyamatosan tájékoztassák egymást a házi feladatok mennyiségéről, azok megoldá-

sáról egyénre szabottan is!  

 A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!  

 Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a 

mulasztás okai szerint!  

 Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését – 
a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.  

 Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a 
másikra szokásos.  

 A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes kuta-

tómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése) az elkészítés határidejét különös 
gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.  

 A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. 

versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az ön-

álló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta. A tanulókat (versenyre készülők, a 

tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal se-

gíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.  

 

 

 

2.13.    A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értéke-

lési elvei  
 

 

2.13.1.  A magatartás értékelésének elvei  
 

Tanulóink személyiségfejlődésének, neveltségi szintjük értékelésének fontos eszköze magatartá-

suk és szorgalmuk minősítése. A minősítési rendszerrel célunk az egységes szemléletű értékelés 

megvalósítása.  

 

2.13.2.  Minősítés formái  
 

A tanuló magatartásának értékelése, minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2). A tanuló 

szorgalmának értékelése, minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2).  

Félévkor a minősítés az ellenőrző könyvbe csak számmal kerül be, az év végi bizonyítványba a 

fenti egyszavas minősítéseket kell beírni.  
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2.13.3. A tanulók értékelése  
 

 A tanulók magatartását és szorgalmát az 1. évfolyamon és 2. évfolyam első félévében szövege-

sen értékeljük. A 2. osztály második félévétől 8. évfolyam végéig a tanulók magatartását és 

szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli.  

 Az osztályfőnök az általa gyűjtött információk alapján a félévi, illetve az év végi osztályozó 

értekezleten javaslatot tesz az egyes tanulók minősítési fokozatára.  

 A végleges minősítés a nevelőtestület döntése alapján alakul ki az érvényben lévő minősítési 
fokozatok alapján.  

 Az első félévben az első öt hónapban-, a tanév végén az egész tanévben mutatott magatartást és 
szorgalmat értékeljük.  

 A félévi és év végi osztályzatot a tájékoztató füzetbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.  

 Az értékelés alapelveit, az egyes minősítések feltételeit az osztályfőnök a tanulókkal az év elejei 

első osztályfőnöki órákon, a szülőkkel a tanév első szülői értekezletén ismerteti.  

 

2.13.4. Magatartás értékelésének és minősítésének követelményei  
 

„Példás” az a tanuló:  

 magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból felelősséget vállal tetteiért  

 tiszteli és elismeri mások értékeit, jóindulattal segíti társait, aki tudásával,  

 a közösségben elért helyzetével soha nem él vissza  

 a nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket  

 képes kulturáltan fellépni saját maga és szűkebb környezete érdekében  

 

 szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében ügyel környezete rendjére, tisz-

taságára, szándékosan nem okoz kárt  

 

 betartja az iskola házirendjét  

 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása  

 

„Jó” az a tanuló, aki:  

 a példás magatartás követelményeinek javarészt megfelel, de cselekedeteit, ítéleteit időnként az 

indulat vezérli  

 

 a házirendet betartja 
 

 tiszteli a felnőtteket, társait feladatait becsülettel elvégzi, de a közösségért vállalt munkára ön-

ként csak ritkán vállalkozik, a rábízottakat tőle elvárható módon teljesíti  

 

 az osztály vagy az iskola közösségi munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt  

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt  

 nincs írásbeli intője vagy megrovása  
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„Változó” magatartású az a tanuló, aki:  

 cselekedetei következményeit nem képes felismerni, így az iskolai házirend előírásait nem min-
den esetben tartja be  

 a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül  

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik  

 játékban gyakran vét a szabályok ellen, közösségi munkájában sokszor udvariatlan, durva  

 sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg  

 az órai munka során nem kellő figyelemmel dolgozik, időnként mással foglalkozik  

 ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, de nem kellő figyelemmel  

 környezete rendjéért keveset tesz, vagy nem érdekli  

 a viselkedési szabályokat csupán úgy tudja betartani, ha gyakran figyelmeztetik rá  

 igazolatlanul mulasztott  

 osztályfőnöki intője van  

 

„Rossz ” a magatartása annak a tanulónak, aki:  

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti, nem tudja és nem is akarja betartani az iskolai házi-

rendet  

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti  

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen,  

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik  

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt  

 több szaktanári figyelmeztetést kap, illetve van osztályfőnöki megrovása, vagy ennél magasabb 

fokú büntetése 

  

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.  

 

2.13.5. A szorgalomjegyek megállapításának elvei  
 

„Példás” szorgalmú az a diák, aki:  

 képességeinek megfelelő, egyenletes 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 vesz részt  

 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza  

 

„Jó” a szorgalma annak a diáknak, akinek:  
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 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt  

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik  

 a tanórákon többnyire aktív  

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem 
vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti  

 taneszközei tiszták, rendezettek  

 

„Változó” a szorgalma annak a diáknak, aki:  

 tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől  

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

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik  

 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja  

 

„Hanyag” a szorgalma annak a diáknak, aki:  

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében  

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg  

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen  

 feladatait folyamatosan nem végzi el  

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

 félévi, vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen  

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek.  

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szem-

pontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.  

A magatartás és szorgalom megítélésekor mindig figyelembe kell venni a gyermek életkörülmé-

nyeit és képességszintjét!  

 

2.14. A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei  
 

2.14.1. Az iskolai jutalmazás formái  
 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten:  

 példamutató magatartást tanúsít  

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el  

 az iskolai közösség érdekében közösségi munkát végez  

 iskolai és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadáson, bemutatón vesz részt  

 vagy bármilyen más módon segít az iskola hírnevének megőrzésében, annak növelésében az 

iskola jutalomban részesíti  

 



 62 

Az iskolában tanév közben a következő dicséretek adhatók:  

 szaktanári dicséret  

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

 

Az iskolában tanév közben a következő büntetések adhatók:  

 

 Osztályfőnöki intés, (írásbeli)  

 Igazgatói figyelmeztetés, (szóbeli, írásbeli)  

 Igazgatói intés (írásbeli)  

 Nevelőtestületi intés (írásbeli)  

 

2.14.2. Az iskolai büntetés formái 
 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a 

vétség súlyosságától függően el lehet térni. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudtára 

kell adni! 
 

 

 

3. Záró rendelkezések 
 

 

3.1.   A nevelési program és a helyi tanterv engedélyeztetésének, nyilvánosságra hozatalának 

és módosításának mechanizmusa  

 

A véleményezésre jogosultak számára, a program elfogadása előtt, az igazgató biztosítja a prog-

ramtervezet 1-1 példányának átadásával a megismertetést 30 napos véleményezési határidővel.  

A helyi pedagógiai program 1-1 példánya az intézmény igazgatói irodájában, irattárában kerül 

elhelyezésre. Az iskolahasználók az intézmény igazgatójától kérhetik a pedagógiai programba 

történő betekintést. Az érdeklődők az iskolában olvashatják el a dokumentumot, ill. az intézmény 

honlapjáról is lehetőség van azt letölteni. Az intézmény Pedagógiai Programjának módosítását - 

indoklás mellett - kezdeményezheti az igazgató, az intézmény vezetősége, az egyes tantárgyi 

munkacsoportok/munkaközösségek. A módosítási javaslatot és annak részletes indoklását az 

igazgató köteles 30 napon belül a nevelőtestület elé terjeszteni. A nevelőtestület többségi határo-

zattal (a jelenlévők 50%-a + 1 fő) dönt a javaslatról. Amennyiben a nevelőtestület a módosítás 

mellett dönt, az igazgató a döntés után 10 napon belül köteles a módosítási kérelmet a fenntartó-

nak felterjeszteni.  

 

3.2. A Pedagógiai Program felülvizsgálatának rendje  

 

Az iskolavezetés szeptember elsejéig áttekinti a törvényi szabályozásokat. Ennek alapján azono-

sítja és kijelöli a Pedagógiai Program módosításra, kiegészítésre szoruló területeit, majd ezt ismer-

teti a nevelőtestülettel. Az igazgató nevelőtestületi értekezleten ismerteti módosító elképzeléseit. 

Ezt a nevelőtestület megvitatja, elfogadja, szükség esetén további módosításokat javasolhat. Eze-

ket a kiegészítéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az igazgató egy héten belül elvégzi az érte-
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kezleten elhangzottak alapján a szükséges módosításokat. A módosított pedagógiai programot az 

igazgató ismerteti a Szülői Szervezettel, illetve a Diákönkormányzattal, akik gyakorolhatják vé-

leményezési jogukat. Az igazgató a nevelőtestület elé terjeszti a módosított pedagógiai programot, 

majd elfogadásra terjeszti elő a fenntartó gyülekezet presbitériuma elé, s ez a fenntartó jóváhagyá-

sával válik érvényessé.  

 

 

4. ZÁRADÉK 
 

Az intézmény pedagógia programját a nevelőtestület a 2020…………-i értekezletén megtárgyalta 

és elfogadta.  

 

 

 

Alsóörs, 2020……………..  

 

 

 

……………………………………….  

Mészáros Károly igazgató  
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A Pedagógiai Program kiegészítése a „Digitális oktatással” kapcsolatban: 2020. 10. 06. 

 

 

 

1. Kapcsolattartás a szülőkkel, gyermekekkel 

 

- Oktatási módszerek:  

digitális napló, online fogadóóra, online kommunikáció (Google ClassRoom, Meet, zárt leve-

lezőcsoportok, e-mail) 

- Az oktatás szabályozott formái:  

digitális órarend szerinti órák tartásával és a használt felületen a tananyag elsajátítását segítő 

anyagok, videók, tesztek segítségével. 

 

2. Az oktatás során alkalmazott módszerek 
 

- Online oktatás során alkalmazott módszerek, munkaformák: csoportos foglalkozás, egyéni 

feladatkiosztás, projekt feladat, kooperatív csoportmunka 

- Tanórák típusa:  

 Kontakt óra – valós idejű online óra 

 Konzultációs óra – online vagy használt keretrendszeren keresztül 

 Számonkérő óra 

 

3. Tanulói beszámoltatás módja 
 

- Egyéni feladatmegoldások a tanuló által megválasztott és elérhető eszközzel 

- Tesztek valós időben vagy határidő meghatározásával 

- Projekt feladatok 

- Gyűjtőmunka 

 

A feladat leadási határidejét a pedagógus dönti el. 

 

4. Tanulói munkák értékelésének módja 
 

- Formatív értékelés: fejlesztő, támogató, segítő 

- Szummatív értékelés lehetséges módjai: valós idejű tesztek (amennyiben meg lehet győ-

ződni arról, hogy a tanuló egyéni munkáját értékeli) 

- Egyéb lehetőségek, melyek feltételeiről előzetesen tájékoztatja a tanító és szaktanár a tanu-

lókat, valamint szülőket. 

 

5. Házi feladatok adásának szabályai 
 

- A diákok kötelesek teljesíteni a feladatokat, a kiadott tananyagot fel kell dolgozniuk. Az 

információ(k) feldolgozását visszacsatolás követi a pedagógus részéről. 

- A tanulói visszacsatolások során a pedagógus meggyőződik a megértés mélységéről, az el-

sajátítás mennyiségi mutatóiról, és az egyéni sajátosságokat maximálisan figyelembe véve 

elvégzi a szükséges beavatkozás(okat). 

- A feladatok kijelölése során a pedagógus figyelembe veszi, milyen szintű a tanítványai di-

gitális, tárgyi háttere, kompetenciaszintje. 

- Az átadott digitális tananyag feldolgozási ideje, a kiosztott feladatok megoldási ideje 

egyensúlyban kell, hogy legyen a tanulók életkori sajátosságaival, terhelhetőségével, ké-

pességeivel. 

A házi feladat hiányát a digitális naplóban jelöli a pedagógus. 
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6. A tanulók számonkérése, értékelése 

 

- A számonkérés célját a pedagógus meghatározza és előzetesen közli a tanulóval (diagnosz-

tikus, formatív, szummatív). 

- A számonkérés megvalósulhat: 

• online jelenléttel 

• határidőre visszaküldendő feladat értékelésével 

• digitális mérőeszközök segítségével (pl. ClassRoom, Redmenta) 

• nem elektronikus módszerek és technikák segítségével 

- A számonkérés a tanítási órákon alkalmazott formában történik 

- Az elmulasztott számonkérést a tanulónak pótolni kell, a tanár által megadott módon, 2 hé-

ten belül.  

- A pótlás elmulasztása megfelelő indoklás hiányában szaktanári figyelmeztetést von maga 

után. A pedagógus a mulasztásról a szülőt értesíti. 

- A tanuló félévi munkájának értékeléséhez a digitális tanrend idején tantárgyanként féléven-

te minimum 3 érdemjegy megléte szükséges. 

- Az otthoni megoldások értékelésének súlyozása a tanár mérlegelése szerint történik. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Az intézmény Pedagógia Programjának módosítását/kiegészítését a nevelőtestület a 

2020…………-i értekezletén megtárgyalta és elfogadta.  

 

 

 

 

 

Alsóörs, 2020……………..  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….  

Mészáros Károly igazgató  

 


