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1 Köszöntő 
Köszöntöm a Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskolaminden dolgozója nevében. 
Megtisztel bennünket, hogy elolvassa pedagógiai programunkat, melyben egy családias légkörű 

iskola mutatkozik be. Intézményünk egy olyan hely, ahová szívesen járnak a gyerekek, 

kötődnek tanáraikhoz, társaikhoz. 

Remélem, nevelési és oktatási elveink találkozni fognak az Ön gyermeknevelésről alkotott 

elképzeléseivel, és megerősít bennünket munkánk értelméről, tevékenységünk helyességéről. 

Tisztelettel: Kállai Csilla intézményvezető 

2  Bevezető 
 

Pedagógiai programunk megújításakor a hatályos jogszabályok mellett figyelembe vettük az 

5/2020 (I.31.) Kormányrendeletet.. 

A tantestület elfogadásával, az egyetértési jogkörrel rendelkező szervezetek (intézményi tanács, 

szülői közösség és a diákönkormányzat) véleményének kikérésével, illetve egyetértésével, saját 

hatáskörben módosítva lép életbe iskolánk alapdokumentuma. 

 
 

3 Intézményünkről 
 

 Az intézmény adatai: 

Az intézmény hivatalos elnevezése: Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola 

Német neve: Gárdonyi Géza Grundschule 

Székhelye: 7781 Lippó, Ifjúság u.1. 

Iskolai évfolyamok száma: 8 (nyolc) 

 

Az intézmény fenntartója: Mohácsi Tankerületi Központ 7700. Mohács Szabadság u. 4-6. 

 

Az intézmény szakmai alapdokumentuma, kelte: 2019. 

OM azonosító: 027303 

Az intézmény alaptevékenysége: 

 Nappali rendszerű Általános iskolai nevelés-oktatás 

 alsó-felső tagozat 

 1-4, 5-8. évfolyamok 

 Nemzetiségi oktatás, nevelés / német nyelvoktató nemzetségi nevelés- 
oktatás/ 

 SNI tanulók integrált oktatása, nevelése / egyéb pszichés fejlődési zavarral 
küzdők, értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos,hallássérült, 

beszédfogyatékos / 

 Diáksport 

Az intézmény helyzete, háttere: 
 

Lippó, Bezedek, Ivándárda, Sárok, Kislippó, Töttös településről járnak a diákok. A 

társközségekből a gyerekek autóbusszal járnak be. 

A települések Horvátország határa mentén fekszenek. 
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Lippó községben kisiparos műhelyek (asztalosműhely, autószerelő műhely, stb.), a néhai 

termelőszövetkezet utódlétesítményei (baromfitelep, gépműhely, stb.), szolgáltató 

létesítmények (élelmiszer üzlet, vendéglő, posta, benzinkút, stb.) működnek. Helyben található 

az óvoda, az orvosi rendelő, a művelődési ház, az idősek gondozási központja és a polgármesteri 

hivatal is. 

A szülők a helyi a helyi üzemekeben vagy a közeli kisvárosban, Bólyon találnak munkát.Sok a 

munkanélküli, ebből adódik a térség hátrányos helyzete. 

A községekben (Bezedek, Lippó, Sárok, Ivándárda) megalakult a nemzetiségi Önkormányzat, 

melyek lehetőség szerint anyagilag is támogatják intézményünket. 

Lippón kis létszámban élnek még hagyományápoló szerb családok, őket a szerb nemzetiségi 

önkormányzat fogja össze. 

Iskolánk 1974-ben épült. Az eredetileg hat tantermesnek épített intézmény belső átalakítások 

során nyerte el mai formáját és vált alkalmassá nyolc tanulócsoport egyidejű foglalkoztatására. 

Megalakulása óta feladatának tekinti a társközségek területén élő iskolás- és nem iskoláskorú 

lakosság kulturális igényeinek szolgálatát. A társközségekből bejáró tanulók zavartalan 

tanulásának biztosítása érdekében egy alsó és egy felső tagozatos napközis csoportot 

működtetünk, valamint igény szerint biztosítjuk tanulóink és dolgozóink üzemi étkezését a 

területi szociális ellátást is szolgáló konyhánk üzemeltetésével. 

Nevelőmunkánkban kezdettől fogva jelentős szerepet szánunk a helyi hagyományok 

ápolásának 

Intézményünk fennállásának 20. évfordulója alkalmából vette fel Gárdonyi Géza nevét. 

Névválasztásunk közös testületi akarattal azt a pedagógiai hitvallást is igyekszik jelezni, amit 

Gárdonyi eszmeisége is sugároz: a falusi népiskola legnemesebb hagyományaira épített 

humanisztikus, emberközpontú nevelést, oktatást. Névadónk emlékére minden évben 

hagyományosan Gárdonyi napot tartunk. 

Oktató, nevelő munkánk szerves részének tekintjük - a helyi igényekhez igazodva - a német 

mint nemzetiségi nyelv oktatását, melyet hagyományos nyelvoktató formában tanítunk 

Iskolánk vonzáskörzete a már említett négy község területe, de a szabad iskolaválasztás 

lehetőségével élve, az iskola vonzó szellemisége, és a felsorolt többlet-lehetőségek miatt a 

beiskolázási körzeten kívülről érkezett tanulónk is van. 

2013-tól az intézmény hivatalos neve: Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola.  
 

4 Az iskola küldetésnyilatkozata: 
 

Hitvallásunk: „A múlt tisztelete az a vallás, 

mely az új nemzedék köteléke. 

Ne veszítsünk el semmit a múltból, 

Mert csakis a múlttal alkothatjuk a jövendőt.” 

 

Iskolánk felvállat feladata a Lippó és környező települések sváb lakosságának szolgálata, a 

nemzetiségi nyelv, kultúra, a svábság történelmi múltjának közvetítése. Éppen ezért vezettük 

be a német nemzetiségi nyelvoktatást. Iskolai specialitásunk a sajátos igényű tanulók integrált 

nevelése, az iskolai sportkör működtetése. Tevékenységünket közszolgálatnak tekintjük, 

amelynek középpontjában a minőségi oktató- nevelőmunka áll. Célunk, hogy az iskolát elhagyó 
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diákok képességekben, készségekben, tudásban jól fel legyenek vértezve, ezáltal megállják 

helyüket az életben. 

 

5 Iskolánk jövőképe: 
 

A Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola szeretné megőrizni az iskola környékén kialakult jó 

hírnevét. Fogadjuk a beiskolázási körzetünkhöz nem tartozó, de intézményünk magas nevelő- 

oktató munkájának színvonala, családias légköre miatt bennünket választó más családok 

általános iskoláskorú gyermekeit is. Megőrizzük, és lehetőségeinkhez képest fejlesztjük a 

német nemzetiségi oktatásunkat, amellyel a helyi svábságot szolgáljuk. Testületünk hajlamos 

az innovációra. Öko iskolai tevékenységünk, az erdei iskolák a fenntarthatóság jegyében 

zajlanak. Törekszünk, hogy intézményünk családias jellege, a nevelés-oktatás magas 

színvonala megmaradjon. Pályázati kereteket minél szélesebb körben szeretnénk kihasználni, 

hogy a különleges bánásmódú diákok is egyenlő esélyekkel induljanak a különböző 

programokon, rendezvényeken, versenyeken. 

 

I.Nevelési program 
 

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

1.1.1. Pedagógiai alepelveink 
 

- intézményünk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása - 

 
 

A Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola pedagógusai mindennapi nevelő és oktató 

munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket, értékeket szeretnék érvényre juttatni. 

Mindezek megvalósulása a nevelő-oktató munkánk legfontosabb céljai. 

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. 

 
 

Ennek keretében: 

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük, 
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 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban, 

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

 tanuló és tanuló, 

 tanuló és nevelő, 

 szülő és nevelő, 

 nevelő és nevelő között. 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb 

pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket 

kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. 

 
Ennek érdekében: 

 a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és 

számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető 

alapműveltséget nyújt, 

 iskolánk olyan - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó - ismereteket közöl, melyek megalapozzák a 

tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat 

szűkebb és tágabb környezetükben, 

 az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk, 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 

 szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a 

munkának becsülete legyen, 

 törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

 segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 

 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására, 

 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk 

eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek 

megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet, 
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 A Jobb Veled a Világ Alapítvány által irányított Boldog iskolai tevékenység 

folytatása 

 a nemzetiségi kultúra, hagyományok és nyelv ápolása során erősíteni szeretnénk a 

kötődést a német népcsoporthoz. 

 

Iskolánk - elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén - folyamatosan részt kíván venni 

lakóhelyünk életében. 

Ennek érdekében: 

 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal, 

 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint községünk 

érdeklődő polgárai, 

 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a községünkben található közművelődési 

intézményekkel, 

 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk - eddigi hagyományaihoz híven 

- továbbra is képviseltesse magát a különféle területi rendezvényeken, illetve a 

tanuók számára szervezett körzeti szintű megmozdulások szervezésében és 

lebonyolításában maga is részt vegyen. 

Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

 humánus, 

 erkölcsös, 

 fegyelmezett, 

 művelt, 

 kötelességtudó, 

 érdeklődő, nyitott, 

 kreatív, alkotó, 

 becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

 képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

 gyakorlatias, 

 képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

 jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 

 van elképzelése a jövőjét illetően,
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 öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

 ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

 képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

 képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni 

szóban és írásban, 

 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

 a természet, a környezet értékeit, 

 más népek értékeit, hagyományait, 

 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

 a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, 

 ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, 

 viselkedése udvarias, 

 beszéde kulturált, 

 társaival együttműködik, 

 szereti hazáját, 

 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

 szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes 

hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája 

azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt 

felsorolt személyiségjeggyel. 

A NAT 2020 által megfogalmazott alapelvek 

Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek: 

 Az aktív tanulás a tanulónak a tanulási tevékenységekben történő részvétele 

A tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek lehetővé 

teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. A 

tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítik a tanulót a tanulási eredmények által 

kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül a kompetenciák fejlesztésében. Lehetőség 
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szerint ki kell használni a tanulás társas természetéből adódó előnyöket, a differenciált egyéni 

munka adta lehetőségeket. Segíteni kell a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny 

és jól szervezett, együttműködésen alapuló tanulást. A tanulási eredmények elérését segítik elő 

az olyan differenciáló módszerek, mint a minden szempontból akadálymentes és minden tanuló 

számára egyformán hozzáférhető tanulási környezet biztosítása, a tanulói különbségekhez 

illeszkedő, differenciált célkijelölés, a többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás, a fejlesztő, 

tanulást támogató értékelés. 

A pedagógus a probléma-megoldási és a jelenségértelmezési folyamatot – a tanuló 

szükségleteinek megfelelően – közvetett, illetve közvetlen eszközökkel segíti. A pedagógus az 

aktív tanulói tevékenységek megvalósítása során lehetővé teszi iskolán kívüli szakemberek 

bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai lehetőségek felhasználását 

(könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert). A pedagógus együttműködik más tantárgyakat 

tanító pedagógusokkal azért, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon vagy a 

témahetek, tematikus hetek, projektnapok, témákhoz szervezett események, tanulmányi 

kirándulások, iskolai táborok alkalmával a tantárgyak szervezett, összefüggő, illetve kapcsolódó 

tartalmainak integrálására. ( Gárdonyi nap, nemzetiségi nap, tantárgyközi projektek )  

A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a tananyag feldolgozásánál a pedagógusnak 

figyelembe kell vennie a tantárgyi tartalmaknak a tanulói sajátosságokhoz való illesztését. A 

különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében ez az adaptálás lehetővé teszi az egyéni 

haladási ütem biztosítását, valamint a differenciált (optimális esetben személyre szabott) nevelés, 

oktatás során az egyéni módszerek alkalmazását. Az aktív tanulás segítése a tanuló tehetségének, 

különleges nevelési-oktatási szükségleteinek vagy fogyatékosságának típusához igazodó 

szakképzettséggel rendelkező szakember támogatásával történik.  

Az eredményes tanulás segítésének elvei  

Tanulási környezet A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeket (kiemelten 

osztálytermeket) lehetőség szerint úgy kell biztosítani, hogy a különböző tanulásszervezési 

eljárások alkalmazásához a berendezések rugalmasan és gyorsan átalakíthatók legyenek, 

illeszkedjenek az osztályba járó tanulók korosztályi és egyéni szükségleteihez, valamint nyugodt, 

biztonságos és támogató tanulási környezetet teremtsenek valamennyi tanuló számára. Lehetőség 

szerint biztosítani kell, hogy a tanulók a foglalkozásokon IKT és digitális eszközöket 

(számítógép, más iskolai vagy saját eszköz), internetkapcsolatot és prezentációs eszközöket 

vehessenek igénybe, valamint hozzáférhetővé váljanak a hagyományos iskolai és az elektronikus 

könyvtárak egyaránt. A tanulók, a pedagógusok, a szülők és a pedagógiai munkát támogató 

minden szereplő kapcsolata – a közös célt szem előtt tartva – a kölcsönös tiszteleten és nyílt 
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párbeszéden alapul. 

A tanulók értékelését egyéni fejlődésük és sikeres tanulási teljesítményük érdekében az 

igazságosság, az esélyteremtés és a méltányosság alapelveit szem előtt tartva, emberi méltóságuk 

tiszteletben tartásával, az értékelés személyes jellegének figyelembevételével szükséges 

megvalósítani. A tanulók tanulási tevékenységekben való aktív részvétele kulcsfontosságú, ezért 

ennek előmozdítása érdekében a pedagógusoknak mindvégig a tevékenységközpontú 

tanulásszervezési formákat kívánatos előnyben részesíteniük. A tanulás társas természetéből 

adódó előnyök, a differenciált egyéni munka adta lehetőségek kihasználása, valamint a párban 

vagy csoportban végzett kutatásalapú, felfedező, tevékeny és jól szervezett, együttműködő 

tanulás támogatása szintén hozzájárul a korszerű tanulási környezet megteremtéséhez. Fontos, 

hogy a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek legyenek, az azokhoz igazodó 

mérési stratégiákkal együtt, és már a tanulási folyamat elején ismertté váljanak. Az iskolai légkör 

bizalmi jellege elsődleges feltétele annak, hogy a tanulási problémákra és a személyes 

nehézségekre időben fény derüljön. Ennek a bizalomnak a megteremtése és fenntartása minden 

intézményvezető és pedagógus állandó felelőssége. Az aktív tanulási alapelvek szerint 

szerveződő, több tantárgy, tanulási terület ismereteinek integrálását igénylő témákat, 

jelenségeket feldolgozó tanórák, foglalkozások, témanapok, témahetek, tematikus hetek és 

projektek alkalmazása segíti a tanulót a jelenségek megértésében, a problémák komplex módon 

történő vizsgálatában. 

Egyénre szabott tanulási lehetőségek Az iskola a tanulók tanulmányi előmenetelét a 

képességeiknek megfelelő, egyénre szabott tanulási lehetőségek biztosításával tudja a 

leghatékonyabban támogatni. Fontos alapelv, hogy a tanulók közti különbözőségeket az iskola a 

különféle környezeti feltételek és az egyénenként eltérő idegrendszeri érés, valamint az egyéni 

képességek kölcsönhatása eredményének tekintse Különösen fontos, hogy az iskola biztosítsa a 

tanulás egyéni lehetőségeit és a személyre szabott nevelés-oktatás során megszerezhető tanulási 

tapasztalatokat, enyhítse a hátrányok hatásait, optimális esetben képes legyen kiküszöbölni 

azokat. Ezek közül kiemelten fontos a családi és településszerkezeti hátrányokból eredő, az eltérő 

kulturális és nyelvi elsajátítási lehetőségekhez köthető, valamint a különleges bánásmódot 

igénylő tanulókhoz illeszkedő fejlesztő tevékenység. Minden gyermek, tanuló fejlődésében 

lényeges szerepet játszik a pedagógus fejlesztő tevékenysége. Különösen igaz ez a kiemelkedően 

kreatív, egy vagy több területen tehetséges, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, a 

sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a szakmai besorolásukat tekintve heterogén, az ok-

okozati összefüggéseket tekintve fel nem tárt, ám tanulási-tanítási szempontból kihívást jelentő, 

beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók fejlesztésének 
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területén. Ennek a feladatnak az ellátásában felértékelődik a segítő szakterületek 

(iskolapszichológia, gyógypedagógia, fejlesztő pedagógia) szerepe, valamint a különböző 

tantárgyakat tanító pedagógusok tudásmegosztásra épülő, egymást segítő szakmai tevékenysége. 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a közös felelősségvállalásnak lényeges 

szerepe van a nevelés sikerességében. Ez nem csak az együttnevelést megvalósító iskolában 

tanító pedagógus kizárólagos felelőssége. A pedagógus a tanulást-tanítást speciális szakmai 

kompetenciák alapján segíteni tudó különböző szakemberekkel együtt (például gyógypedagógus, 

gyógytestnevelő, iskolapszichológus, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, tehetséggondozó 

pedagógus, gyermekvédelmi jelzőrendszer szakembere) kialakított foglalkozások keretében, 

valamint a szülők és a tanuló folyamatos bevonásával, a pedagógiai tevékenység részeként 

elismert konzultációs tevékenységet folytatva végzi pedagógiai munkáját. Előremutató 

folyamatként értékelhető a teamtanításnak olyan alkalmazása, amely a több tantárgy ismereteit 

integráló témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás keretében valósítja meg, az 

együttnevelést megvalósító iskolában pedig a tanulót tanító pedagógus és a gyógypedagógus 

közösen tervezett tanulási-tanítási programjára, a közös tanításra, valamint az e tevékenységet 

követő közös értékelésre épül. 

A differenciálás speciális megvalósulása lehet az együttnevelés során a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése. A hátránykompenzáció biztosítása érdekében (SNI, 

BTMN, HH, HHH) a tanuló szükségleteihez, képességeihez, készségeihez illeszkedő 

módszertani eljárások (eszközök, módszerek, terápiák, a tanulást-tanítást segítő speciális 

eszközök, a gyógypedagógus módszertani iránymutatásainak beépítése, egyéni fejlesztési terv 

készítése és rendszeres ellenőrzése) alkalmazása szükséges a különböző pedagógiai színtereken. 

A tanulói szükségletek ismeretében az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, a 

pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények, 

valamint az utazó gyógypedagógiai hálózatok működtetésére kijelölt intézmények és más 

szakemberek szolgáltatásainak igénybevételével egészítendő ki a tanulók és pedagógusok 

szakmai támogatása. Ez elősegíti az integrációt, illetve ennek magasabb szintjét, az inklúziót is 

annak érdekében, hogy a Nat-ban foglalt nevelési-oktatási alapelvek és célok minden tanuló 

esetében megvalósulhassanak. A tehetséges tanulók tekintetében ezek a szempontok kiemelten 

fontosak lehetnek, mivel az ő esetükben a tanulási fókuszt és az érdeklődést jellemzően a 

megfelelően motiváló feladatokkal lehet fenntartani. A tehetséggondozást valamennyi nevelési-

oktatási szakaszban, minden neveléssel, oktatással foglalkozó intézménynek alkalmaznia kell, és 

a pedagógiai programjába szükséges beillesztenie. A különleges bánásmódot igénylő tanulók 

integrációja és hatékony együttnevelése olyan pedagógusokat kíván, akik rendelkeznek az ehhez 
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szükséges szemléletmóddal és kompetenciákkal. A technológiai fejlődés nyújtotta lehetőségek 

alkalmazása sokféle módszertani lehetőséget biztosítva segíti a tanulás-tanítás folyamatát. A 

XXI. századi tanulási környezet nélkülözhetetlen elemét képezi az iskolai tanuláshoz kapcsolódó 

digitális technológiával támogatott oktatási módszerek sokfélesége, ezért különösen fontos, hogy 

a 

pedagógusok ismerjék és alkalmazzák azokat. Olyan tanulási folyamatra adnak lehetőséget, 

amely nemcsak a pedagógus-diák együttműködést, hanem ennek következtében a hagyományos 

tanulási folyamatot is jelentősen megváltoztathatja, ennek következtében új típusú szerepben 

jelenik meg a folyamatban mind a tanuló, mind pedig a pedagógus. Ennek gyakorlati leképezése 

azonban csak úgy valósulhat meg hatékonyan, ha ennek az intézmények pedagógiai 

gyakorlatában és szemléletmódjában is elfogadott, elismert helye és szerepe lesz. 

Képesség-kibontakoztatás támogatása A tanulói teljesítmény értékelésének egyik célja, hogy 

segítse a tanuló és a szülő objektív tájékoztatását, továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a 

pedagógus folyamatosan meggyőződjön a tanulási folyamat hatékonyságáról, lehetőséget 

biztosítson a pedagógiai munka nyomon követésére, és az újratervezésére, a célok újra 

definiálására és továbbiak meghatározására, amennyiben ezt a tanulók fejlődése megkívánja. A 

tanulást és annak eredményességét befolyásoló pedagógiai tevékenység során végzett 

értékelésnek adatokra és tényekre kell támaszkodnia. Az erre alapozott értékelés segíti a tanulót 

további tanulási módszereinek, technikáiknak meghatározásában. Az értékelési folyamatokat 

megalapozó tervező munka figyelembe veszi a tanuló előzetes tudását, aktuális fejlettségi 

szintjét, egyéni fejlődési lehetőségeit, életkori sajátosságait, az értékelés személyiségfejlődésére 

gyakorolt hatását és a pedagógiai célokat. Ennek érdekében a kiinduló állapot értékelése 

(diagnosztikus mérés) egy tanítási óra, tanulási egység, téma vagy program megkezdése előtt 

végzett adatgyűjtés. A diagnosztikus értékelés kiterjedhet a tanulók meglévő tartalmi tudására, 

aktuális készség- és képességfejlődési szintjére, hozzáállására, viszonyulására. Az értékelés 

során figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a tanulás korábbi és aktuális 

környezeti tényezőiről rendelkezésre álló információkat, továbbá a pedagógiai célokat. Az 

eredmények visszajelzésével a pedagógus útmutatást tud adni a tanulónak a tanulást várhatóan 

leghatékonyabban segítő tanulási módokról. A tanulás folyamatában több alkalommal, 

tájékozódó jelleggel végzett információgyűjtés, a fejlesztő, tanulást segítő értékelés és ennek 

visszajelzése akkor éri el a kívánt hatást, ha az a tanuló számára az értékelést követően rövid időn 

belül megismerhető. A tanulási folyamat rendszeres értékelése és visszajelzése teszi lehetővé a 

tanuló fejlődésének folyamatos nyomon követését. Mindkét értékelési típus (a kiinduló állapot 

értékelése és a fejlesztő, segítő támogató értékelés) önfejlesztésre és kitartásra ösztönzi a tanulót 
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fejlődésének, valamint tudásának gyakori, interaktív módon történő visszajelzésével. Célja a 

tanuló erősségeinek és hiányosságainak felmérése, valamint az éppen kihívást jelentő célok 

meghatározása, és ezzel a nevelési-oktatási gyakorlatnak a célok eléréséhez történő igazítása. Az 

összegző értékelés célja annak megállapítása, hogy a tanulók tudásának, ezen belül a stabil 

ismeretek kialakításának és a készségek elsajátításának szintje milyen mértékben felel meg a 

célként kitűzött tanulási eredményeknek. Az összegző értékelés minősítő jellegű, de lehet 

részletes szöveges értékelés is, amely rendelkezik a fejlesztő, tanulástámogató értékelés 

jellemzőivel. Az első évfolyam végén a tanuló összegző értékelése szöveges formában történik. 

Az első nevelési-oktatási szakasz fő feladatainak megvalósítását leghatékonyabban a fejlesztő, 

tanulást támogató értékelés szolgálja, összekapcsolva a diagnosztikus mérésekkel, amelyek 

segítik a tanulók hatékony fejlesztését, az aktuális pedagógiai tevékenység meghatározását, 

szükség esetén felülvizsgálatát. Az iskolakezdést követő első félévet minden szempontból 

bevezető, fejlesztő szakasznak szükséges tekinteni, ezért a pedagógus ebben az időszakban a 

szöveges formában megfogalmazott fejlesztő, tanulást segítő értékeléseket elsősorban 

szakmailag megalapozott megfigyeléseire építheti. A szöveges értékelés lehetőséget biztosít arra, 

hogy a tanuló és a szülő részére a tantárgyi előrehaladásról és a kompetenciák fejlődéséről a 

pedagógus a tapasztalatain és a követő méréseken alapuló, részletes tájékoztatást nyújtson. 

Természettudományos nevelés A természettudományos gondolkodás megalapozása az alapfokú 

képzés első szakaszában a magyar nyelv és irodalom tanulási területének tudásbővítést és 

olvasásfejlődést segítő olvasmányaiba (1–2. évfolyam) ágyazva kezdődik, és a 

Természettudomány és földrajz tanulási terület környezetismeret (3–4. évfolyam) és 

természettudomány (5–6. évfolyam) tantárgyainak keretében folytatódik. A természettudomány 

oktatása a 7–8. évfolyamon a biológia, a kémia és a fizika, valamint hozzájuk kapcsolódva a 

földrajz tantárgyak keretében valósul meg. 

 

1.2. Az intézményben folyó nevelés és oktatás feladatai, eszközei, eljárásai, a 

pedagógusok, az osztályfőnöki munka feladatai 
 

 Általános nevelési feladatok 
 

Alapfeladatunknak tekintjük, hogy iskolánk hozzájáruljon a tanulók személyiségének, 

képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához, segítse őket a testi és szellemi 

fejlődésükben, az egészséges életmód szokásainak kialakításában. 

Ismerjék meg, védjék és formálják társadalmi és természeti környezetüket. Váljanak jogaikat 

ismerő, kötelezettségeiket teljesítő állampolgárokká. 
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Ki kell alakítanunk tanulóinkban a társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, a 

munkavégzéshez, a testi és lelki fejlődéshez szükséges alapvető képességeket és készségeket. 

Gondoskodnunk kell az eltérő ütemben fejlődő és a különböző képességű tanulók egyéni 

fejlesztéséről. Ennek érdekében teret kell biztosítanunk a differenciálás, a felzárkóztatás és a 

tehetséggondozás számára. 

A magyar nyelv műveltségünk, kultúránk hordozója. Nagyon fontos feladat a nyelvi- 

kommunikációs nevelés, az alapkészségek, az írás, olvasás a helyes beszéd és a nyelvtani 

ismeretek elsajátítása, folyamatos fejlesztése. Minden tantárgy tanításánál gondot kell 

fordítani a helyes nyelvhasználatra, a tanult ismeretek helyes nyelvi reprodukálására, a 

szabados, modoros, trágár nyelvhasználat elleni küzdelemre. 

A matematikai nevelés területén az alapkészségek kialakítására kell törekedni. Fő célunk a 

gondolkodási műveletek az emlékezet, a megfigyelés, a megértés, a következtetés, a logikai 

ítélőképesség és az absztrakciós képesség fejlesztése. Ehhez a matematika órák hatékony 

kihasználása mellett nyújtsanak segítséget a versenyek, a számítógépes foglalkozások, és a 

különböző logikai játékok. 

Német nemzetiségi nyelvi oktatásunk célja, hogy a tanulók etnikai kötődését, a nemzetiségi 

hagyományokhoz fűződő érzelmi kapcsolatait magas szinten tartsuk, nyelvismeretük képezze 

alapját más népek és kultúrák megbecsülésének, tiszteletének. Előbbieken kívül fontos 

törekvésünk, hogy tanulóink hétköznapi helyzetekben a tanult nyelvet képesek legyenek 

biztonsággal használni, rendelkezzenek a nyelvtudásuk fejlesztéséhez szükséges 

alapismeretekkel, legyenek általános ismereteik a nyelvet beszélő országról. Legyen 

lehetőségük az alkalmanként megrendezésre kerülő német néprajzi táborban és a hagyományos 

nemzetiségi napon bővebb ismereteket szerezni a hazánkban élő német népcsoport kultúrájáról, 

múltjáról és jelenéről. 

Kiemelkedő az iskola nemzetiségi hagyományőrző munkája. A néptánc művelésébe, a népi 

kultúra hagyományainak felkutatásába, a néprajzkutatás és helytörténeti gyűjtőmunka 

folyamatába minél több tanítványunkat kapcsoljuk be, ébresszük rá őket a hagyományok 

közösségteremtő erejére. 

Az esztétikai és művészeti nevelés fontos feladata az iskola külső és belső rendjének, 

tisztaságának megteremtése és megőrzése. Az iskola belső tereinek díszítésére használjuk fel 

az esztétikus gyermekmunkákat, rajzokat, tárgyakat. Tegyük gyakorivá a szép iránti igény 

kialakítása szándékával szervezett színház és tárlatlátogatásokat, a könyvtári és rendhagyó 

irodalom órákat, múzeumlátogatásokat, tanulmányi sétákat és kirándulásokat. 

Az ízléses öltözködésre a pedagógusok példájával tudunk a leghatékonyabban nevelni. 
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Az iskolai testnevelés és sport feladata a nagyfokú szellemi megterhelés ellensúlyozása, a 

mozgáshiány pótlása. Ennek érdekében fontos feladatunk, hogy a testnevelési órákon és a 

sportkörökön túl is lehetőségeket biztosítunk a mozgásigény kielégítésére. El kell érni, hogy 

minden tanuló legalább napi egy órát intenzív mozgással töltsön, lehetőség szerint a szabadban. 

Megfelelő figyelmet kell szentelni a családi életre nevelésre, és a nemek közötti társas 

kapcsolatok javítására. Az iskolai összejövetelek, rendezvények erősítsék a kulturált viselkedési 

szokásokat, az egymás iránti tiszteletet. Minden érdeklődő számára biztosítanunk kell a 

versenyzés, a sportolás, a játék örömét, a kirándulások, a túrák, táborozások pozitív 

hatását. E területet fejlesztve nélkülözhetetlen a közös cselekvés és példamutatás. 

Nevelő, oktató munkánk során rendkívül fontos, hogy tanulóinknak minél több praktikus 

ismeret elsajátítására adjunk lehetőséget. A technika tantárgy ennek kiváló színtere. 

A gyakorlati készségek és ismeretek az általános alapműveltség részeivé váltak. Ezért az 

informatikai, számítástechnikai, háztartási, gazdálkodási, műszaki, mezőgazdasági 

(konyhakert), technikai alapismeretek közvetítése, a mindennapi élethez szükséges 

gyakorlati készségek kialakítása nélkülözhetetlen a személyiség fejlesztésében. 

 

Nevelési feladatok megvalósítása érdekében: 

Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával nevel. Az 

iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi kibontakozását. 

Személyi ügyekben a szeretetről és diszkrécióról se feledkezzen meg. 

Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai és pedagógiai 

műveltségét. 

Tartson rendszeres kapcsolatot diákjai osztályfőnökével, nevelőtanáraival, szüleivel, többi 

tanárával. 

Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezett egész tanévi munkáját, a 

megvalósulás dokumentálását, a reflexiók beépítését a munkája minőségének emelése és mind 

tudatosabbá tétele érdekében időben elvégzi. 

Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Munkáját pontosság jellemzi. 

Saját órájáról indokolt esetben az igazgatóval folytatott megbeszélés után tanulót elengedhet. 

Szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a tehetséggondozás és 

felzárkóztatás teendőit. 

Ismeri és alkalmazza az iskola nevelési dokumentumaiban megfogalmazott elveket az 

ellenőrzés-értékelés feladataiban. Ezek szerint cselekszik. 
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Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési 

rendjében felmerülő elfoglaltságokba bekapcsolódik. 

A munkatervben előirt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt vesz. A 

tantermekben, szertárban, tornateremben rendet biztosít, a leltározásban részt vesz. 

Az egységes iskolai követelményrendszert minden pedagógus köteles betartani. A szaktanárok 

minden tanév első tantárgyi óráján ismertetik a tanulókkal (és az első szülői értekezleten, illetve 

a fogadóórákon a szülőkkel) a tantárgy követelmény- és értékelési rendszerét, a pótlási és 

javítási lehetőségeket. 

A pedagógus a tanuló értékeléséről a tájékoztató füzeten keresztül rendszeresen értesíti a 

szülőket. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesen 

elmaradt bejegyzések beírását pótolja. 

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 
 

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

osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórák - foglalkozások - túlnyomó 

többségét az órarend szerint közösen látogatják. 

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

munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök 

jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok értekezletének összehívására. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 
 

A pedagógia elvei és gyakorlata szerint neveli tanítványait. Célzatosan összehangolja 

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

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

megismerésére törekedve, az intézmény nevelési céljainak megfelelően, azokkal mélyen 

azonosulva, formálja személyiségüket, segíti önismeretük, hivatástudatuk fejlődését. 

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

kirándulásokon, iskolai rendezvényeken való részvételével). 

Az osztályfőnök: 

 alaposan ismeri tanítványait, 

 az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés 

tényezőit figyelembe veszi, 

 együttműködik az osztály DÖK vezetőjével, segíti a tanulóközösség kialakulását, 
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 koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja óráikat, 

 aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a 

tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő 

személyekkel (utazó gyógypedagógus, szociális segítő, védőnő stb.), 

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

különös gondot fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítésére, 

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

terjeszti, 

 szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv/tájékoztató 

füzet útján havonta informálja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről, 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, 

 gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról, 

 osztálya tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

 az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására és büntetésére, 

 részt vesz a munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a kijelölt 

feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 

 

1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét széles körűen fejlessze. 

Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket. Az értelmi nevelés területén nagy hangsúlyt 

fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére. 

Kulcskompetenciák fejlesztése a Nemzeti Alaptanterv alapján  

1. A tanulás kompetenciái: Hatékony, önálló tanulás 

Minden műveltségi területen az önálló, hatékony tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes 

kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az 

idővel és az információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, 

feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony 

és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve 

tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és 

képzési folyamataiban egyaránt. 



19 

 

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését 

és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az 

élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős 

tevékenységek stb. során. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 

szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális 

tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős 

tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően. A német nemzetiségi nyelv oktatása 

bár nem idegen nyelv, de e kompetencia jelen van. 

3.A digitális kompetenciák 

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

kritikus használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a 

virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. E 

kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint 

az ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz 

kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, 

modellek, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést az alkalmazásra. 

5.A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel 

és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a 

magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt 

a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, 

konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, 
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hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását 

felhasználva aktívan vegyen részt a közügyekben. 

6.A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését, amely minden műveltségterületen jelentkezik. Olyan képességek tartoznak ide, 

mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése 

mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és 

kiaknázása.  

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – 

így a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a 

kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a 

kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és 

hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a 

gazdasági tevékenységek során van szükség. 

További releváns kompetenciaterületek 

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll 

pedagógiai munkánk középpontjában: 

Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb 

foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a 

komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a 

fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való 

személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá az egészségmegőrzést is 

szervesen magában foglalja. 

Környezettudatos magatartás, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál. /Föld 

napja, részvétel a Fenntarthatósági témahét programjain, öko nap: papír, elektronikai 

hulladékgyűjtés, hsznált elem, e kütyű gyűjtése/ 

Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása (szociális kompetencia). 

Főleg osztályfőnöki,etika, boldogságórákon 

Tanulásirányítás – önálló tanulás képessége. 

Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége),amelynek 

szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás. 
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Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, 

tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák), elsősorban az etikai alapú 

megközelítésmód paradigmája. 

Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem irányulhat még 

látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvi-vallási etnikumok 

diszkriminációjára. / nemzeti ünnepeinkre való megemlékezés/  
 
Lázár Ervin program (LEP) 
A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II.18.) 
Kormányhatározat 
alapján Magyarország Kormánya egyetért azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen 
állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, 
valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű 
érték, ennél fogva a kiterjesztése az állam kiemelt felelőssége. 
 

A Kormány a fenti határozat alapján a Lázár Ervin Program szociális helyzettől és lakóhelytől 
függetlenül minden 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolás diák részére tanévenkénti 
egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, 
komolyzenei 
hangversenyek, illetve őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét. 
1. évfolyam: bábelőadás az oktatási intézményben 
2. évfolyam: előadó-művészeti produkció az oktatási intézményben 
3. évfolyam: színházi előadás kőszínházban 
4. évfolyam: komolyzenei vagy népzenei koncert koncertteremben vagy az oktatási 
intézményben 
5. évfolyam: színházi előadás kőszínházban 
6. évfolyam: cirkuszművészeti előadás (Fővárosi Nagycirkusz) 
7. évfolyam: előadóművészeti produkció az oktatási intézményben 
8. évfolyam: színházi előadás kőszínházban (Budapest) 

 

Határtalanul program pályázat:  

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok 

kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, 

azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében 

magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a 

szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a 

külhoni magyarságról. 

Egyetemes emberi értékek kialakítása: (humanizmus, hazaszeretet, becsület, stb.) 

Ennek megvalósítása a tanítási órákon kívül történhet az iskolai ünnepségeken való aktív 

részvétellel (tanévnyitó, október 23., karácsony, Mikulás-nap, anyák napja, nőnap, március 15., 

Gárdonyi-nap, stb.) kirándulásokon, országjárás során, táborozás alkalmával. 

Alkalmat kell kerítenünk a meghitt beszélgetésekre, a családtagok és osztálytársak köszöntésére 

(névnap, születésnap, egyéni sikerek stb. megünneplésére). 
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A felelősségérzetet és felelősségvállalást erősíthetjük a diákönkormányzat jog- és 

hatáskörének kibővítésével, valamint a felelőshálózat rendszerének hatékony 

működtetésével.(ügyeletesek, diákképviselők stb.). 

A hagyományok ápolását, tiszteletét szolgálják a gyűjtőmunkák, a néptánccsoport, a 

nemzetiségi fúvószenekar, jeles napok, szokások gyakorlása, a kulturális bemutatók, a 

Gárdonyi napok, Márton napok programjai, nyári táborok. 

Műveltségi folytonosságot biztosítunk a könyvtári órák megtartásával, a vers, mese és 

prózamondó versenyekkel a tárlat- és múzeumlátogatások, színházi esték megszervezésével. A 

környezet és természet szeretetére, védelmére nevelünk szűkebb környezetünk, és megyénk 

megismerésével a kirándulások, túrázások alkalmával, a már hagyományos Föld napja

 megtartásával, az évente ismétlődő virágpalánta ültetésekkel, s gondozásuk 

biztosításával. Az öko napon évente gyűjtünk papír, elektronikai hulladékot. Az iskola épületének 

és környezetének tisztántartása, esetleges szemétszedésében a diákjaink is részt vesznek. 

2010-ben elnyertük a Madárbarát iskola címet. Iskolánk a 2015/2016-os tanévben öko iskolává 

vált. 

 
 Sikerkritériumok: 

Tanulóbarát környezetben az új digitális technikai eszközök alkalmazásával 

motiváltabbá válnak tanulóink. 

Javulnak az országos kompetencia mérés, idegen nyelvi mérés eredményei. 

Megelőzzük a lemorzsolódást - az egyéni tanulási utak biztosításával a diákok könnyebben, 

alaposabban tudják elsajátítani az ismereteket, fejlődnek kompetenciáik 

- ha a tanulók képesség szintbeli és tanulási szükségletek szerinti eltéréseik csökkennek. 

- a HHH tanulók aránya nem haladja meg a törvényes arányt 

- eszközrendszer, tanulóbarát környezet, a pedagógusok módszertani felkészültsége megfelelő 

szinten fenntartható. 

 

Mindezt jó belső légkörben, a tanulót ért kudarcok számát minimálisra csökkentve, velük 

együttműködve, humanisztikus pedagógiai elveket követve, a jelenlegi nyolc osztályos 

általános iskola szűkebb belső keretei és tágabb külső strukturális keretek között kívánjuk elérni 

és megvalósítani. 

 
 

A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló 

tevékenységi rendszer és szervezeti formák 
 

a) A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra. 
 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten 
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fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

 

 A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, 
amelyek a gyermekeket a tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás 
végéig fenn is tartsuk. 

 A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük 

azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók 

tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. 

 Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, 

vagyis az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten 

a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, 

képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. E feladat 

megoldását a tanítási órákon az alábbi tanítási módszerek és szervezeti formák 

segítik: 

 Sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg 

a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igénylő gyerekek, a tanulási 

és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, 

oktatásának feladatai. 

 Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag 

lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés 

számára. 

 A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az 

egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a 

gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára 

támaszkodnak. 

 Az 1-8. évfolyamon szükség szerint differenciált formában történik a 

tananyag feldolgozása.. 

 
Hit- és erkölcstan illetve etika oktatás 

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak hit- és erkölcstan 

oktatást szervezhetnek szülői kérésre. A hit- és erkölcstan oktatáson, illetve 

az etika órákon való részvétel a tanulók számára kötelező, azok a délelőtti 

idősávban kerülnek megszervezésre. Etika , hit- és erkölcstan tatárgyak 

oktatása tanórai keretben történik. A hit. és erkölcstan oktatás tartalmát az 

egyházi jogi személy határozza meg. 

 

1.4.Az állami általános iskolában az etika óra helyett választható hit- és 

erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályok: 

A 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint: 182/A. § *  (1) *  Az állami általános iskolában 

az iskola igazgatója kijelöli azt a március 1. és március 14. közötti időpontot, amikor a bevett 

egyház, illetve belső egyházi jogi személye írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat 

az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény 

esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg. Az iskola igazgatója a kijelölt 

időpontot olyan módon közli a településen hitéleti tevékenységet ellátó bevett egyházzal vagy 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj424id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj425id1b1c
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annak belső egyházi jogi személyével, hogy azt a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi 

személye a tájékoztató időpontja előtt legalább tíz nappal megkapja. *  

(2) *  Amennyiben valamelyik bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselője az 

(1) bekezdés szerinti tájékoztatón nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell annak 

lehetőségét, hogy a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által rendelkezésére 

bocsátott, hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat a szülők 

megismerjék. 

(3) *  Az igazgató március 16. és március 31. között a bevett egyháztól vagy annak belső egyházi 

jogi személyétől kapott tájékoztatás alapján az iskola honlapján és a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló 

bevett egyházak vagy azok belső egyházi jogi személyei megnevezését és az iskola székhelye, 

feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti a bevett 

egyházat vagy annak belső egyházi jogi személyét. *  

(4) *  Az igazgatónak hozzáférhetővé kell tennie a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi 

személye által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú 

dokumentumokat, különösen a tantervet, a tananyagot, a tankönyveket és a hit- és erkölcstan 

oktatás munkamódszerét. 

(5) Beiratkozáskor, átiratkozáskor a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye (3) 

bekezdés szerint nyilvánosságra hozott adatait az iskola írásban is a szülők rendelkezésére 

bocsátja, ez alapján a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő 

önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy *  

a) *  valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló bevett egyház, illetve belső 

egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy 

b) *  az etika oktatást 

igényli a gyermeke számára. 

(6) *  Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő 

adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban igényelheti olyan 

bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye hit- és erkölcstan oktatását is, amely bevett 

egyház, illetve belső egyházi jogi személye nem tartott tájékoztatót az iskolában. Az ilyen igényről 

az igazgató írásban értesíti a szülő által megjelölt bevett egyház, illetve belső egyházi jogi 

személye képviselőjét. 

(7) *  Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára etika 

oktatást szervez. Ha az (5) bekezdés a) pontja szerinti bevett egyház, illetve belső egyházi jogi 

személye vagy a (6) bekezdés szerint megkeresett bevett egyház, illetve belső egyházi jogi 

személye a hit- és erkölcstan oktatást nem vállalja, a szülő ismételten nyilatkozik arról, hogy *  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj426id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj427id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj428id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj429id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj430id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj431id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj432id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj433id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj434id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj435id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj436id1b1c
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a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló bevett egyház, illetve belső 

egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy 

b) *  az etika oktatást 

igényli a gyermeke számára. 

(8) *  Amennyiben a szülő a (5) bekezdés a) pontja vagy a (6) bekezdés szerinti hit- és erkölcstan 

oktatást választja, az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a 

gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett bevett egyháznak vagy annak belső 

egyházi jogi személyének átadja. 

(9) *  A beiratkozáskor a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését a következő tanévben a (3) 

bekezdés szerint vállaló bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselője is jelen 

lehet, a szülőnek - igénye esetén - hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban tájékoztatást nyújthat. 

Amennyiben valamelyik bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselője a 

beiratkozáskor nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell a bevett egyház, illetve belső 

egyházi jogi személye által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó 

papíralapú dokumentumok megismerhetőségét. 

182/B. § *  (1) *  A beiratkozást követő három napon belül az igazgató az érintett bevett egyház, 

illetve belső egyházi jogi személye meghatalmazott képviselőjének átadja az egyház által 

szervezett hit- és erkölcstan oktatásra jelentkezett tanulók 182/A. § (8) bekezdése szerinti adatait. 

(2) *  Az adatok átadását követő hét napon belül az igazgató egyeztetést folytat a 

tanulócsoportok kialakításáról azon bevett egyházak vagy azok belső egyházi jogi személyei 

képviselőivel, amelyek által szervezett hit- és erkölcstan oktatás iránti igényről a szülők 

nyilatkoztak és amelyek a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállalták. 

(3) A (2) bekezdés szerinti egyeztetés során a tanulócsoportok kialakításával kapcsolatban 

figyelembe kell venni, hogy 

a) *  a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulócsoportok az Nkt. 4. mellékletében 

meghatározott maximum osztály- és csoportlétszám mértékéig összevonhatók, 

b) *  az etika helyett választott hit- és erkölcstan órákat elsősorban az etika órák számára az 

órarendben meghatározott időben kell megtartani. 

(4) *  Amennyiben a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye az etika órával azonos 

időpontban a hit- és erkölcstan órát nem tudja megtartani, az érintett szülők írásbeli egyetértő 

nyilatkozata alapján az igazgató és a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselője 

írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és erkölcstan órákat a bevett egyház, illetve belső egyházi 

jogi személye más időpontban vagy más időpontban az iskola épületén kívül tartja meg. 

(5) A hit- és erkölcstan oktatásra létrehozott csoportok létszámáról az igazgató június 30-ig 

tájékoztatja a fenntartót. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj437id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj438id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj439id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj440id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj441id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj442id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj443id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj444id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj445id1b1c
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(6) *  Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az érintett szülők 182/A. § (5) és (7) 

bekezdése szerinti nyilatkozata alapján és a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye 

képviselőjével a (2) bekezdés alapján lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit- és erkölcstan 

oktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást. 

(7) *  Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra 

vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-

áig írásban közli az igazgatóval és az érintett bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye 

képviselőjével. A 182/A. § (5) és (7) bekezdése szerinti választása megismétlésére a szülő nem 

kötelezhető. 

(8) *  Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő a tanuló számára a második-nyolcadik 

évfolyamokon etika helyett hit- és erkölcstan vagy más bevett egyház, illetve belső egyházi jogi 

személye által tartott hit- és erkölcstan oktatást választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit 

az újonnan választott hit- és erkölcstan oktatást folytató bevett egyház, illetve belső egyházi jogi 

személye határozza meg. 

(9) *  Ha az iskola az Nkt. 35. § (3) bekezdése által előírt együttműködési kötelezettségét vagy 

az Nkt. 35. § (4) bekezdésében a hit- és erkölcstan oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek 

biztosítására vonatkozóan előírt kötelezettségét nem teljesíti, a fenntartó a bevett egyház, illetve 

belső egyházi jogi személye kezdeményezésére köteles gondoskodni a szükséges együttműködés 

kialakításáról és a feltételek biztosításáról. 

(10) *  A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54. § (2)-(3) vagy (4) 

bekezdésének megfelelően az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. 

Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az „Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezést használja. 

(11) *  A hit- és erkölcstan órákra vonatkozó csoportnaplót a hitoktató, hittantanár vezeti, az 

iskola egyéb tanügyi dokumentumaiban a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos további 

adminisztrációt a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által az Nkt. 35. § (4) 

bekezdése szerint foglalkoztatott hitoktató, hittantanár tájékoztatása alapján minden tanítási órát 

követő tanítási nap végéig az érintett tanulók osztályfőnöke végzi el. 

(12) *  Amennyiben a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye nem tud gondoskodni 

a hitoktató, hittantanár szakszerű helyettesítéséről, az iskola köteles a hit- és erkölcstan órán részt 

vevő tanulók felügyeletéről gondoskodni. 

 

b)  Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán 

 kívüli tevékenységek segítik: 
 

Hagyományőrző tevékenységek: 

 Fontos feladat az iskola névadójának, Gárdonyi Géza emlékének ápolása. 

Ezt szolgálja az évenkénti megemlékezés megszervezése, a Gárdonyi- 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj446id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj447id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj448id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj449id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj450id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj451id1b1c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj452id1b1c
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nap. 

 Nemzetiségi hagyományainkat ápoljuk az évente megrendezésre kerülő 

nemzetiségi napon. 

Környezettudatosságra való nevelés: 

 Madárbarát mozgalmon belüli tevékenység 

 öko iskolai tevékenység 

 Föld napja 

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor: 

 

 

megemlékezés érintett felelős 

tanévnyitó iskola 5.osztály, ofő, 

igazgató 

Október 6 felsős osztályok történelem 

szaktanár 

Gárdonyi-nap iskola felsős mk. 

október 23 iskola 8. osztály, ofő. 

Mikulás testvérosztályok osztályfőnökök 

kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai 

(február 25.) 

felsős osztályok történelem 

szaktanár 

március 15 iskola 6. osztály, ofő. 

Nőnap oszt. f. órákon 
 

mindenki 

osztályfőnökök 

a holokauszt áldozatai (április 16.) felsős osztályok történelem 

szaktanár 

Anyák napja iskola osztályfőnökök 

Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) felsős osztályok történelem 

szaktanár 
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Ballagás, tanévzáró iskola 1.7. 8. osztály, 

osztályfőnökök 

igazgató 

 

Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat munkáját az 1-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

diákönkormányzati vezetőség irányítja. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók 

gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz 

kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

segítik. 

 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt 

nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére heti 2, az 5-7. 

évfolyamon lehetőség szerint  felzárkóztató órát szervezünk. 

 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel 

elősegítésére a gyenge eredményt elérő tanulók részére 

felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére 

képességfejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és 

matematika tantárgyakból. További tehetséggondozó és 

felzárkóztató foglalkozások, kompetenciamérésre felkészítő 

foglalkozások indításáról - a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt. 

Iskolai sportkör 

Cél: tanulóink életében központi helyet foglaljon el a mozgás, felnőtt életükben is érezzék 

ennek szükségességét. Szeressék és műveljék a sport valamelyik ágát. 

Feladat: 

A mindennapos testnevelés keretében a tanulóknak heti 5 testnevelés órájuk van, amelyből a 

felső évfolyamon a kozármislenyi Diabelli alapítvány2 tanórát kivált, így  tanít társas táncot. 

Az iskolai sportkör tagja lehet az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai 

testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók 

felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

Infrastruktúra: Lippó község tornaterme, focipályái. 

Tanórán kívüli testnevelés színterei: 

Alsó tagozatban játékos sportvetélkedőt, labdarúgást, atlétikát terveznek a sportcsoportok 

programjába, népszerősítik az életmód sportokat. 

Játékos testmozgás alsó tagozaton: 

A tanítók az egészséges testtartás, légzés, és keringés érdekében naponta igyekeznek 

megmozgatni csoportjaikat. Célunk: a tanórákon szellemi koncentrációban elfáradt gyerekek 

felfrissítése, fizikai aktivitásuk fokozása, az örömteli közös játék biztosítása. A 

csoportkohézió nő az együtt végzett mozgás révén. A tanulók együttmőködése, 

együttdolgozása fejlődik a tanórán kívül végzett tevékenységben is. A különböző 

mozgáskészségű és aktivitású gyerekek segítik, motiválják egymást a foglalkozás során, 

mellyel toleranciájuk is nő. 
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Szakkörök 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

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

a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt.  

 

Versenyek, vetélkedő, bemutatóórák 
 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 

versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre 

a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. Hagyományos 

rendezvény az alsós munkaközösség szervezésében a kistérségi szövegértési verseny. 

Tanévente bemutatóórát szervezünk mind az alsó mind a felső tagozaton. 

 

Tanulmányi kirándulások 

Az iskola nevelői a nevelő munka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 

alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

Erdei iskola 

A tantervi követelmények teljesítését segítik, az iskola falain kívül szervezett, több napon 

keresztül tartó tábori foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása 

történik. A tábori foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket pályázat 

útján biztosítjuk, ill. a szülőknek kell fedezniük. 

 

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, jobb megértését 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 

pályázati útonpróbáljuk beszerezni ill. a szülőknek kell fedezniük. 

 

Szabadidős foglalkozások 

A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.).A szabadidős rendezvényeken 

való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket vagy páylázat útján vagy a szülőknek kell 

fedezniük. 

 

Iskolai könyvtár 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. 
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Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók igényei alapján, előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók - tanári 

felügyelet mellett - egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

1.5.A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, egészségnevelési és 

környezeti nevelési elvek 
 

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, 

életfeltételeinek javítását szolgálja, amelynek célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi 

állapot javítása, olyan problémakezelési módszer, amely az iskola közösségének aktív 

részvételére épít. 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat 

rendszeres végzését jelenti a nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálójában 

szereplők ésszerű bevonásával: 

 egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termelés helyi fogyasztás 

összekapcsolásával); 

 mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak (ennek részeként sok más 

szakmai elvárás közt tartásjavító torna, relaxáció és tánc / társas, nemzetiségi 

néptánc/is); 

 a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával 

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

 számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, 

balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési 

tematika oktatása. 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: 

Az egészség fogalma 

A környezet egészsége 

Az egészséget befolyásoló tényezők 

A jó egészségi állapot megőrzése 

A betegség fogalma 

A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata 

A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata 

Balesetek, baleset-megelőzés 

A lelki egészség 

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

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

játékszenvedély, internet- és tv-függés) 
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A média egészséget meghatározó szerepe 

Fogyasztóvédelem 

Iskola-egészségügy igénybevétele 

 Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben 

minden tanuló részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan 

fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő 

egészségfejlesztő tevékenységekben. 

Kiemelt felelősséggel tartozik az iskola, mint olyan intézmény, amely a tanulók ismereteinek, 

képességeinek és viselkedéseinek fejlesztésére hivatott. Az egészséges életmódra nevelést már 

kisgyermekkorban el kell kezdeni és az életfordulókon - serdülőkor – fokozottabban megerősíteni 

a nevelési folyamatban nélkülözhetetlen - az alapvető értékek mellett – a testi- lelki-szociális 

egészség közvetítése, az élet egészségvédelme. 

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

egyesületek, média stb. 

Az egészségkulturáltság maga az életmód. Az egészségvédelem szoros kapcsolatban áll az 

erkölcsi értékekkel, magatartással. 

Már korai gyermekkortól kezdve számos befolyás éri a gyermeknek az egészségről alkotott 

fogalmát, de számos hatás éri viselkedésüket, magatartásukat is. Sokszor nincsenek tisztában a 

befolyásokkal, amelyek érik őket. Ezért fontos része az egészségnevelési programnak az is, 

hogy segítsen a tanulókban kialakítani olyan készségeket, amelyek lehetővé teszik saját 

magatartásuk kedvező irányú befolyásolását. 

Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat 

az egészséges életvitel kialakításához, 

a helyes értékrend felépítéséhez, 

az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez, 

az életmóddal kapcsolatos - biológiai-pszichés - tennivalók elsajátításához 

a képességek erősítéséhez, fejlesztéséhez, 

az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez. 

Mindennek legyen figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló szerepe az egészség-érték 

tudatosításában. Ezek birtokában képesek lesznek egészségük megőrzésére, a betegségek 

megelőzésére, az egészséges személyiség kimunkálására, a helyes egészségmagatartás 

kialakítására. 
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A programba beépül a folyamatkövetés és az eredményvizsgálat. Ehhez idő kell, fontos a 

többszintűség, a célok, feladatok követhetősége. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai 

alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

az egészséges táplálkozás, 

a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás a 

személyi higiéné területére terjednek ki. 

 

Az egészségvédő életvitelhez szükséges képességek kialakítása hosszú folyamat, ezért 

elválaszthatatlan a nevelési folyamat egészétől. 

Alapelve, célja: 

az egészségkulturáltság emelése, 

olyan tulajdonságok kifejlesztése, amelyek hozzásegítenek a tudás hasznosításához, 

a tanulók segítése a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az egészséges 

életmód kialakításában és megtartásában, 

az életvezetési képességek fejlesztése, 

a tanulók felelősségérzetének fejlesztése egészségük megőrzéséért, 

a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására, 

a környezeti- és egészség-tudatosság erősödésének előkészítése, 

a mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára, 

a mentálhigiénés nevelésre való kiterjedése. 
 

Tartalma: 

az egészségfejlesztéssel összefüggő célok, feladatok, 

a feladatok végrehajtását szolgáló program, 

az iskola-egészségügyi szolgálat munkája. 

Kapcsolódó szakanyagok: 

módszertani szakanyag a tanulók fizikai állapotának méréséhez és minősítéséhez, 

módszertani anyag a mindennapos testneveléshez, 
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Az egészségnevelés fő jellemzői: 

az egészség megtartása, fokozása, 

az egészség visszaszerzésére irányuló és a 

személyiség formálását elősegítő tevékenység. 

Területei: 

Egészségmegőrzés, a helyes életmód kialakítása 

Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség 

Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében 

Öltözködés 

Higiénia, tisztálkodás 

Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta, egyéb szenvedélybetegségek és 

függőségek) megelőzése 

Ésszerű napirend kialakítása 

Szűrővizsgálatok 

Iskolánk minden tanulóját a védőnő és a gyermekorvos,fogorvos egy általuk elkészített, 

az iskola vezetőségével egyeztetett terv szerint szűr a következő területeken: 

Hallás 

Látás 

Gerinctartás 

Lúdtalp 

Fogászat 

Ennek eredményeképpen a tanulók időben szakorvosi ellátáshoz jutnak. 

A vonatozó ágazati jogszabályok alapján az alábbiak szerint foglalhatjuk össze az iskolai 

egészségvédelem főbb feladatait: 

Ismertesse meg az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi, pszichés 

környezet kölcsönhatásának törvényeit. 

Fejtse ki az egészséges táplálkozásra, életmódra, valamint az egészséges környezet 

megteremtésére vonatkozó tudnivalókat, buzdítson azok megtartására. 

Valósítsa meg a személyes testi és lelki higiénia követelményeit. 

Szorgalmazza a testmozgás, aktív életmód, a sportolás rendszeressé tételét. 

Szolgáltasson módszereket (döntési helyzetmegoldásokat) a stresszhelyzetek megelőzésére 
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és feloldására, a konfliktusok kezelésére. 

Ismertesse a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi úton terjedő betegségek 

megelőzésével kapcsolatos tudnivalókat. 

Tudatosítsa a szenvedélybetegségek káros hatásait és a rászokás elkerülésének módját. 

Ismertesse meg a tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételeit és 

lehetőségeit. 

Adjon gyakorlati tanácsot, az egészséget és a testi épséget veszélyeztető tényezők, 

balesetveszélyek elkerülésének módjára, a lehetőségekhez mérten tanítsa meg az 

elsősegélynyújtás elemi tennivalóit. 

Fejlessze ki a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást. 

Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei: 

Életviteli feladatok 

Tanórai feladatok 

Tanórán kívüli feladatok 

Egészségnapok 

perevenciós 

foglallkozások,  

előadók meghívása 

Életviteli feladatok 
 

Az iskolai élet a nevelés-oktatás színtere. A nevelés dimenziói közt az egyik, ám meghatározó 

tényező az egészség iránti igényre nevelés. A szó tartalmának meghatározása sugallja a 

feladatokat. 

Az általános iskoláskorú gyermek és kamasz iskolában eltöltött idejét számtalan tevékenysége 

közt jellemezhetjük az egészsége megóvása érdekében végzett tevékenységekkel is. A napi 

rutinban a tanító/tanár folyamatosan neveli, megszólítja a gyermeket az elvárt higiéniai 

szokások betartására, az életviteli szokások kialakítására, azoknak mögöttes tartalmára. 

Az életkori sajátosságok figyelembevételével ezeknek a szokásoknak, elvárásoknak a beépítése 

a gyermek személyiségébe elsődleges feladat:Tanórai feladatok 

Az egészséges életmódra nevelés tananyagának tervezésénél megfogalmazott célok és 

feladatok: 
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járuljon hozzá a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez, 

életmódjuk, szokásaik értékekkel történő kialakításához, 

eddze akaratukat mentálisan, fizikálisan, szociálisan, 

bővítse ismereteiket. 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, biológiaóra, 

egészségtan modul, természetismeret, irodalom, technika, erkölcstan stb. 

„Egészségóra” lehetőség szerint projektek, egészségnapok (a védőnő vagy meghívott 

előadó foglalkoztató előadása) 

 

Tanórán kívüli lehetséges feladatok 
 

Egészségnevelési akciók (előadás, témanap, témahét, projekt, egészségnap) 

Előadások, csoportfoglalkozások, kiállítások 

Rendszeres, egészséges környezetben / majsi erődben végzett túrák, kirándulások/ 

Mindennapi testedzés megvalósítása: 

Testnevelés órákon 

Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében 

Diáksportkör 

Sportversenyek lebonyolítása, résztvétel lehetőség szerint iskolán belül, a kistérség más 

iskolái közöt 

Egészségfejlesztést segítő hasznos módszerek: 

Játékok 

Foglalkoztató előadások 

Közösségépítés 

Művészetek 

Programok 

Projektek 

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

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

iskolaorvos, védőnő. 
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Külső partnerek: családsegítő szolgálat, szakszolgálati intézmény, egészségügyi 

szolgáltatók 

Egészségnevelés az iskolánkban: 
 

Fontos szabály: 

a tájékozottság, 

a tanulók életkori jellemzői, adottságai, 

az évfolyamonkénti egymásra épülés. 

A témák részletezése: Az 

egészség fogalma.Az 

egészség, mint érték 

Az egészségkultúra kialakítása, fejlesztése 

Testkultúra, testápolás, testünk felépítése, serdülőkori változások 

Lelki egészségvédelem 

Az egészséges fiatal életmódja az iskolában, a családban 

Az egészséget veszélyeztető tényezők: helytelen életmód, kockázatos viselkedés, veszélyes 

környezet 

Egészségellenőrző vizsgálatok (testsúlyellenőrzés, vérnyomás-ellenőrzés, edzettségi 

önvizsgálat, mell önvizsgálata stb.) 

A betegségek megelőzései 

Orvoshoz fordulás 

Megelőzés 

Táplálkozás – mozgás 

Étkezési kultúra – ízlés, szokások, rendszeresség 

Az étrend szerepe az egészséges táplálkozásban 

Az élelmiszerek összetevői: szénhidrátok, zsírok, fehérjék, vitaminok, ásványi anyagok 

A napi táplálkozás aránya 

Teljesítmény és táplálkozás 

Testsúlyellenőrzés 

Az energiaigény (pihenés, tanulás, olvasás, mozgás) 

Az egészséges táplálkozás kritériumai: mértékletesség, kiegyensúlyozottság, változatosság 
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Aktív és passzív pihenés 

A fittség paraméterei: egészséges táplálkozás, optimális testsúly, a szervezet napi edzése 

Testedzés – eredmény: légzésjavulás, erő- és állóképesség-növelés, 

személyiségfejlesztésSzabadidő helyes felhasználása – a helyes napirend 

Az alvás, étkezés, tanulás, testedzés, szabadidő egységes összehangolása, rendszere 

Rendszeresség 

A tanulás egészségtana (időbeosztás, hely, testtartás stb.) 

Kifáradás, jelzőrendszer 

A pihenés szerepe – aktív-passzív 

Vakáció, szabadidő hasznos eltöltése 

Testápolás – öltözködés – személyi higiéné 

Testünk felépítése és védelme 

Változások a serdülőkorban 

A külső megjelenés: ápoltság, tisztaság, esztétikum 

Testünk tisztántartása: testrészek higiéniája, fehérnemű szerepe, testápolószerek, napozás 

és veszélyei 

Öltözködés, divat, egészség 

Társkapcsolatok 

A serdülés hatása a személyiségre 

Érzelmi problémák: jó-rossz, öröm-káröröm, gonosz, harag, rémület, félelem, szeretet- 

szerelem, bátorság 

Értékrend: önértékelés fejlődése, nagy igazságérzet 

Fiúk, lányok barátsága 

Kirívó magatartás, utánzás 

Nemi érés tudatosulása 

Káros szenvedélyek – helyes döntések 

Élvezeti szerek hatásai 

Alapjelentések tudatosítása: szenvedély, szorongás, mérték, mértékletesség, hozzászokás, 

hiánytünetek, függőség 

Dohányzás: hatóanyag, aktív, passzív, hatása, megelőzés 
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Alkohol: az ivás kultúrája, szokások, hatása a szervezetre, megelőzés Kábító 

hatású szerek: legális és illegális, a függőség fajai, következményei, 

Drogfogyasztó magatartás kialakulása, hatása 

Egyéb függőségfajták: élvezeti szerek (kávé, csokoládé), szerencsejátékok, 

gyógyszerfogyasztás, PC, TV, videó rabsága 

Szexuális kultúra 

Érzelmek, barátság, változások kora 

Személyiségfejlődés 

Érettség 

Kapcsolati kultúra 

Felelősség, erkölcs 

Fogamzásgátlás, abortusz veszélyei 

Nemi egészség, harmónia 

Nemi betegségek: szifilisz, AIDS 

Egészséges környezet védelme 

Környezetünk tisztasága: iskola, otthon, utca, természet 

Víz, levegő, talaj, növény- és állatvilág védelme 

Környezetvédelmi előírások: környezetkímélő, energiatakarékos 

Új technológiák káros következményei 

Hulladék csoportosítása 

Hulladék gyűjtése: fedett, szelektív, fertőzésveszély 

Egyéni felelősség a természeti környezetünk iránt 

Balesetvédelem – elsősegélynyújtás 

Az emberi test felépítése 

Az elsősegélynyújtás fogalma, célja, feladatai 

Tennivalók vészhelyzetben: balesetek, tűzesetek, sebellátás 

Mindennapos betegségek előfordulása: otthon, szabadidőben, iskolában, utazás közben 

Korunk veszélyforrásai: AIDS, alkoholizmus, kábítószer 

Elsősegélykészlet 
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Az iskola egészségfejlesztési stratégiájának kimunkálása hosszú távú előrejelzés lehet a tanulók 

életminőségében, a romló tendenciák megfékezésében, a javulás feltételeinek 

megteremtésében. Célunk az, hogy megtanítsuk gyermekeinket arra, hogy törődjenek 

magukkal, fejlesszék magukban a teljes ember igényét. Ápolják érzelmeiket, ne váljon 

örömnélküli kötelességgé mindennapi munkájuk. Tudjanak örülni egymásnak, családjuknak, 

barátaiknak. Több megértéssel és elfogadással éljenek együtt másokkal, így biztosan 

egészségesebb életet élhetnek. 

A teljes körű egészségfejlesztés megvalósulása: 

A program megvalósulása a tanévek során, az iskola munkatervében megtervezetten történik. 

Az osztálytanítók, szaktanárok és osztályfőnökök, a diákönkormányzat és más alkalmanként 

felálló munkacsoportok a napi munka tervezésekor figyelemmel kísérik a program 

megvalósulását. A megvalósítás során a folyamatokat tervezzük, nyomon követjük, 

ellenőrizzük és értékeljük a megfogalmazott módszerek, értékek mentén. 

A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden pedagógusa, 

dolgozója felelős. 

A program megvalósulásának ellenőrzése-értékelése 
 

Életvitelszerűen megvalósuló tevékenységek: 

A napi iskolai élet során folyamatosan végzett és irányított tevékenységekkel szemben az 

elvárás az, hogy beépüljenek a tanuló magatartásformái sorába, és spontán végzett 

cselekedetekké váljanak. A tanítók, később a tanárok a tanulók közt élve „érzékelik” a folyamat 

fejlődését, érését, és szükség szerint korrigálják azt. 

Tanórai keretben megvalósuló fejlesztés: 

A tananyaghoz kapcsolódóan elsajátítandó ismeretek ellenőrizhetők, mérhetők. Részei a 

tanulási folyamatnak. A tananyag számonkérésének folyamatában ellenőrizhető, hogy az 

életvitelszerűen rögzítendő elemek valóban beépültek-e a tanuló viselkedési kultúrájába. 

Tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) során megvalósuló fejlesztés: 

A munkaterv szerint megszervezett témanapok, témahetek, projektek egyrészt a fejlesztési 

folyamat előre tervezett elemei, másrészt a hiányosságok észlelését követő korrekciók. Az 

átadott ismeretek, a megtapasztalt egészségnevelési elemek a programok során be kell 

épüljenek a tanuló és adott esetben a családja napi életviteli kultúrájába, annak szerves részévé 

kell váljanak. Ezek a programok igen gyakran versenyeztetéssel együtt valósulnak meg, így az 

eredmények követhetőek. 

Visszacsatolás: 
 

Az adott események, a tanév értékelése során elért eredmények reális feltérképezése adja a 
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következő tervezési időszak szakmai alapját. Az elsajátítandó ismereteknek spirálisan 

fejlődniük kell, el kell, hogy mélyüljenek. Ezt az iskola és a tanárok az éves munkatervben, a 

program- és a foglalkozási tervekben tervezik meg. 

 
Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek 

területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete 

kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok 

elkészítésében, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az 

általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, 

megtartására. 

A jogszabály által megszabott kötelezettség végrehajtására a tanulók fizikai képességének 

mérésére egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket használunk, amelyek 

mutatják a tanulók fizikai felkészültségének mértékét. 

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

követése, motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben 

helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás is. 

 

Komplex intézményi mozgásprogram 

 

1. Egészséges életmód tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és 

egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon). 

 

2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően épüljenek be az óratervi órákba. 

 

3. A napközis és tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozási programban (tervben) foglaltak 

szerint, testmozgás különféle formái jelenjenek meg. 

 

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

keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások (sportkör .). 

 

5. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak 

sajátosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt mozgásos 

tevékenység rendelve, amely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett 

tevékenységek kiemelt iránya legyen. 

 

6. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a 
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mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés. 

 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanéve aktualizált feladatterve az éves munkaterv 

mellékleteként kerül kidolgozásra. 

 
A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek: 

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

sorába. Ennek értelmében kell eljárni a mérésre felkészítés és a mérés elvégzése tekintetében. 

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

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

az egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. 

 

A fizikai aktivitás jellemzője az 

az egészséges testsúly, 

az állóképesség és az izomerő. 

E képességek szintjének emelését az oktatásnak kell megoldania a megújított iskolai 

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

képességek folyamatos, fokozatos teljesítésére nagyobb gondot kell fordítani. Tudatosítani kell 

a tanulókban a mozgásos tevékenységek, a testnevelés és a sport preventív értékeit. El kell érni, 

még a kevésbé jó biológiai és testi adottságokat öröklő tanuló esetében is, hogy a sportolás 

iránti igényük, szeretetük olyan erős és szilárd legyen, hogy tanulmányaik befejezése után is a 

rendszeres sportolás állandó életmódelemük legyen. 

1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§ 12. pontja rendelkezik a kiemelt 

figyelmet igénylő tanuló fogalmáról. E szerint kiemelt figyelmet igénylő tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő tanuló: 

 
aa) sajátos nevelési igényű tanuló 
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanuló ac) kiemelten tehetséges tanuló 

b) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő 

tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, 

ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek 

és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 

 

 

  f
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ferenciált foglalkoztatás 

1.6.1.A hátrányos és a halmozottan 

helyzetű tanulók integrációját segítő  

 

 hátrányos helyzetű tanulók integrációját 

 tevékenységek

 szoros kapcsolat a helyi intézményekkel, nevelési tanácsadóval, a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálattal; 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

 egyéni foglalkozások; 

 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

 iskolai sportkör, szakkörök; 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

 szabadidős foglalkozások; 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 
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 a szülőkkel való együttműködés; 

 családlátogatások; 

 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

 szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

 az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége 
 

1.6.2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal 

összefüggı pedagógiai tevékenység 
Abban a kérdésben, hogy a tanuló beilleszkedési-, tanulási-, magatartási (BTMN) nehézséggel 

küzd, jogszabályban megállapított munkamegosztás szerint a Nevelési Tanácsadó dönt. A 

Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján specifikus ellátásra, fejlesztésre jogosultak. A 

tervezéskor tekintettel kell lennünk a diagnózisban megállapított rendellenességekre, fejlődési 

ütemükre. Szakember szükségletük fejlesztő pedagógus. A BTMN-es diákok óráit saját 

pedagógusunk látja el. 

A beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetében a tünetek kevésbé 

súlyosak és a fejlesztési szükséglet rövidebb időtartamú. Az iskolaieredménytelenség azonban 

kifejezett. A korai felismerés és vizsgálat a nevelési tanácsadó feladata. Az általuk 

készítettszakvélemény az egyéni fejlesztési terv alapja. Felzárkóztató fejlesztésük differenciáló 

pedagógiai megsegítéssel, egyéni haladási tempó meghatározásával és egyéni fejlesztési terv 

alapján történı fejlesztéssel valósul meg. Szakember szükséglet: fejlesztő pedagógus, speciális 

végzettségű tanító, tanár, logopédus, szociálpedagógus, mentálhigiénés tanár, pszichológus). A 

nevelési tanácsadó a gondozásába tartózó tanulók körében kontroll vizsgálatok útján követi a 

fejlesztés eredményességet és meghatározza további szükségességét. A BTMN nehézséggel 

küzdő tanulók szakvéleményben rögzített fejlesztési tervének megvalósulást, személyi és tárgyi 

feltételeit évente ellenőrzi és a tapasztalatok összegzésével segíti az iskolát a felzárkóztató 

feladatának megvalósításában. 

Célunk 

Inkluzív iskola megvalósítása a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 

tanulóink felzárkóztatása az egyéni sajátosságokatfigyelembe vevő tanítási program 

alkalmazása révén. Olyan nevelési és oktatási gyakorlat megvalósítása, amelynek 

eredményeképpen a pedagógiai hátrányt szenvedő tanulóink fejlődésbeli elmaradása csökken, 

segítve őket ezzel a továbbtanulásukban. A pedagógus, a gyermek és a szülı kölcsönös 

együttmőködésén alapuló pedagógiaigyakorlatunk elfogadtatásával, a megfelelő szakemberek 

bevonásával iskolánk elismertségénekfokozása. 

Feladataink 
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 A speciális nevelési igényű tanulók időbeni felismerése, vizsgálata, a diagnózisnak 

ésszakértői javaslatnak megfelelő fejlesztési terv készítése. 

 A feltárt okok megszüntetése egyéni bánásmód, a fokozatosság, a motiváció 

elvealkalmazásával, valamint az időbeli korlátok oldásával. 

 Az eltérő fejlődési ütemű és fejlettségi szintű tanulókhoz differenciáló eljárással, megfelelő 

időkerettel kell alkalmazkodni 

 A tanulás optimális feltételeinek megteremtése, a tanulók tanulási szokásainakfelmérése, a 

helyes tanulási szokások és technikák elsajátíttatása. 

 Az önértékelés fejlesztése. 

 A pozitív magatartási jegyek megerősítése. 

 Fokozott kapcsolattartás a szüleıkkel és a szakemberekkel (konzultáció, esetmegbeszélés). A 

szülők részére olyan támogatás biztosítása, amely a kapcsolattartást segíti a támogatott tanuló 

érdekében, hozzáférhetővé téve számára az iskolapszichológiai szolgáltatást. 

 A tanulók megértésén, támogatásán alapuló pedagógusi viselkedés előtérbe helyezése, a 

szorongást keltő pedagógusi magatartás elutasítása. A beilleszkedés, a sikeresség segítése. 

Tanári együttmőködés megvalósítása a segítés érdekében. 

 A másság helyes kezelése. A pedagógus, a tanulótársak, a szülő elfogadó magatartása. Az 

ellátás lépései 

Felismerés: megfigyelés, dokumentumelemzés, pedagógiai mérés, konzultáció a szülővel, az 

óvónővel, Nevelési Tanácsadóval, tanítóval, fejlesztőkkel, a tanulói szokások felmérése. 

 Színtér meghatározás (előkészítő jelleg, szakértői biz. vizsgálata szükséges) 

 Felelősök meghatározása (osztálytanító, fejlesztők, családgondozó, gyermekvédelmi felelős) 

Fejlesztés 

 Módszerek: gyógypedagógiai módszertan alkalmazásával differenciáló felzárkóztatás, 

rehabilitáció, csoportos kognitív, beszéd - vagy mozgásfejlesztés, 

képességkibontakoztatófoglalkozás, pszichológiai gondozás. 

 Fejlesztésbe vontak: szakvéleménnyel rendelkező tanulók. 

 Szintér meghatározás: integráltan, egyénileg vagy kiscsoportban; tanítási órán és tanórán 

kívül. 

 Felelősök meghatározása: igazgató, pszichológus, gyógypedagógus. 

Ellenőrzés: 

DIFER, pedagógiai mérés, kontroll vizsgálat. 

Értékelés: 
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mentesítés, egyéni haladási ütem figyelembe vétele. 

A bevezető, kezdő szakaszban az egyéni fejlesztés az érzékelési tapasztalás, a tárgyakkaltörténő 

manipulálás, a késleltetett haladási tempó alkalmazásával, az alapozó időszakmegnyújtásával 

történik. Az alapozó, fejlesztı szakaszban előtérbe kerül a sokoldalú megismerés (verbális 

ésvizuális információhordozók együttese) módszere, a szemléletes képi gondolkodás, a 

képzelőerő fejlesztése. 

Tevékenységek a tanulási problémák enyhítésére: 

 Egyéni fejlesztési tervek készítése. 

 Tanórai és tanórán kívüli differenciált foglakoztatás, egymástól való tanulás. 

 Egyéni haladási tempó meghatározása a továbbhaladás biztosítása érdekében. 

 Kiscsoportos (3-4-fős) részképesség fejlesztés. 

 Első évfolyamon hangoztató-elemző-szótagoló olvasási tanítás 

 Logopédiai ellátás (beszéd- és hangképzés fejlesztése, részképesség zavarokterápiája). 

 Mérések, kontroll vizsgálatok. 

 Pedagógus továbbképzéseken való részvétel. 

 

Sikerkritérium: 

Programunk akkor sikeres, ha: 

- minden sajátos nevelési igényő gyermek rendszeresen jár iskolába 

- a tanulók megtalálják helyüket szűkebb és tágabb környezetükben 

- szüleik elfogadják azokat a módszereket, eljárásokat, amelyek gyermekeik tanulását 

sikeresebbé tehetik 

- a tanulók rendszeresen és együttmőködően vesznek részt a rehabilitációs és fejlesztő 

foglalkozásokon 

- a legkisebb eredménynek is örülnek s igényük a további fejlődés 

- tanulmányi eredményeikben – önmagukhoz képest – érzékelhető a fejlődésük 

- az iskolában szerzett tudásukat továbbhaladásukkor alkalmazni tudják 

 

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek 
 

 

 szoros kapcsolat az óvoda és az iskola között, a nevelési tanácsadóval, és a gyermekjóléti 

szolgálattal; 

 előnyt jelentenek a kis létszámú osztályok; 
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 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 differenciált foglalkoztatás; 

 a felzárkóztató órák; 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

 a családlátogatások; 

 a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése. 

 

1.6.3.A sajátos nevelési igényő tanulókkal összefüggı pedagógiai tevékenység,-

integrált oktatásuk. 
Abban a kérdésben, hogy a tanuló sajátos nevelési igényő (SNI) jogszabályban megállapított 

munkamegosztás szerint a TKVSZRB dönt. 

Sajátos nevelési igényűnek minősül minden olyan tanuló, akinek a szakértői és rehabilitációs 

bizottság megállapította a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességét, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességét. A sajátos nevelési igényő tanulók meghatározott ellátásra 

(tankönyvtámogatás), habilitációs, rehabilitációs fejlesztésre jogosultak. 

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, 

illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 

tanulók a TKVSZRB szakvéleménye alapján rehabilitációs célú órakeret terhére specifikus 

ellátásra, fejlesztésre jogosultak. A tervezéskor tekintettel kell lennünk a diagnózisban 

megállapított hiányosságokra, rendellenességekre, fejlődési ütemükre. Szakember szükségletük 

gyógypedagógus, gyógypedagógus/terapeuta illetve sérülés specifikus 

szakemberek.(mozgásfejlesztıbeszédfejlesztőtanár, logopédus, szociálpedagógus, 

mentálhigiénés tanár, pszichológus).Mivel iskolánknak nincs saját gyógypedagógusa, ezért a 

mohácsi Meixner EGYMI utazó gyógypedagógusai látják el az SNI-s diákok habilitációs 

óráit.A BTMN-es diákok óráit saját pedagógusunk látja el. 

A Szakértıi Bizottság ellenőrzi a sajátos nevelési igényűnek minősített tanulók fejlődését 

(kontroll vizsgálatok), rehabilitációs foglalkozatásának eredményességét, az integrált 

oktatásfeltételeit (személyi és tárgyi) valamint az által kiadott szakvéleményekben megjelölt 

fejlesztési terület és az osztályzás alóli mentesítés megvalósulását. A nevelési tanácsadó 

gyógypedagógiai és pszichológiai módszerek beépítésével, pedagógiai konzultációkkal, 

esetmegbeszéléssel, nevelési tanácsadással segíti a sajátos nevelési igényő tanulók 

integráltiskolai oktatásának megvalósítását. 
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Célunk 

Inkluzív iskola megvalósítása a sajátos nevelési igényű tanulóink felzárkóztatása az egyéni 

sajátosságokatfigyelembe vevő tanítási program alkalmazása révén. Olyan nevelési és oktatási 

gyakorlat megvalósítása, amelynek eredményeképpen a pedagógiai hátrányt szenvedő 

tanulóink fejlődésbeli elmaradása csökken, segítve őket ezzel a továbbtanulásukban. A 

pedagógus, a gyermek és a szülı kölcsönös együttmőködésén alapuló pedagógiaigyakorlatunk 

elfogadtatásával, a megfelelő szakemberek bevonásával iskolánk elismertségénekfokozása. 

Feladataink 

 A speciális nevelési igényű tanulók időbeni felismerése, vizsgálata, a diagnózisnak 

ésszakértői javaslatnak megfelelő fejlesztési terv készítése. 

 A feltárt okok megszüntetése egyéni bánásmód, a fokozatosság, a motiváció 

elvealkalmazásával, valamint az időbeli korlátok oldásával. 

 Az eltérő fejlődési ütemű és fejlettségi szintű tanulókhoz differenciáló eljárással, megfelelő 

időkerettel kell alkalmazkodni 

 A tanulás optimális feltételeinek megteremtése, a tanulók tanulási szokásainakfelmérése, a 

helyes tanulási szokások és technikák elsajátíttatása. 

 Az önértékelés fejlesztése. 

 A pozitív magatartási jegyek megerősítése. 

 Fokozott kapcsolattartás a szüleıkkel és a szakemberekkel (konzultáció, esetmegbeszélés). A 

szülők részére olyan támogatás biztosítása, amely a kapcsolattartást segíti a támogatott tanuló 

érdekében, hozzáférhetővé téve számára az iskolapszichológiai szolgáltatást. 

 A tanulók megértésén, támogatásán alapuló pedagógusi viselkedés előtérbe helyezése, a 

szorongást keltő pedagógusi magatartás elutasítása. A beilleszkedés, a sikeresség segítése. 

Tanári együttmőködés megvalósítása a segítés érdekében. 

 A másság helyes kezelése. A pedagógus, a tanulótársak, a szülő elfogadó magatartása. Az 

ellátás lépései 

Felismerés: megfigyelés, dokumentumelemzés, pedagógiai mérés, konzultáció a szülővel, az 

óvónővel, Nevelési Tanácsadóval, tanítóval, fejlesztőkkel, a tanulói szokások felmérése. 

 Színtér meghatározás (előkészítő jelleg, szakértői biz. vizsgálata szükséges) 

 Felelősök meghatározása (osztálytanító, fejlesztők, családgondozó, gyermekvédelmi felelős) 

Fejlesztés 
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 Módszerek: gyógypedagógiai módszertan alkalmazásával differenciáló felzárkóztatás, 

rehabilitáció, csoportos kognitív, beszéd - vagy mozgásfejlesztés, 

képességkibontakoztatófoglalkozás, pszichológiai gondozás. 

 Fejlesztésbe vontak: szakvéleménnyel rendelkező tanulók. 

 Szintér meghatározás: integráltan, egyénileg vagy kiscsoportban; tanítási órán és tanórán 

kívül. 

 Felelősök meghatározása: igazgató, pszichológus, gyógypedagógus. 

Ellenőrzés: 

DIFER, pedagógiai mérés, kontroll vizsgálat. 

Értékelés: 

mentesítés, egyéni haladási ütem figyelembe vétele. 

A bevezető, kezdő szakaszban az egyéni fejlesztés az érzékelési tapasztalás, a tárgyakkaltörténő 

manipulálás, a késleltetett haladási tempó alkalmazásával, az alapozó időszakmegnyújtásával 

történik. Az alapozó, fejlesztı szakaszban előtérbe kerül a sokoldalú megismerés (verbális 

ésvizuális információhordozók együttese) módszere, a szemléletes képi gondolkodás, a 

képzelőerő fejlesztése. 

Tevékenységek a tanulási problémák enyhítésére: 

 Egyéni fejlesztési tervek készítése. 

 Tanórai és tanórán kívüli differenciált foglakoztatás, egymástól való tanulás. 

 Egyéni haladási tempó meghatározása a továbbhaladás biztosítása érdekében. 

 Kiscsoportos (3-4-fős) részképesség fejlesztés. 

 Első évfolyamon hangoztató-elemző-szótagoló olvasási tanítás 

 Logopédiai ellátás (beszéd- és hangképzés fejlesztése, részképesség zavarokterápiája). 

 Mérések, kontroll vizsgálatok. 

 Pedagógus továbbképzéseken való részvétel. 

 

Sikerkritérium: 

Programunk akkor sikeres, ha: 

- minden sajátos nevelési igényő gyermek rendszeresen jár iskolába 

- a tanulók megtalálják helyüket szűkebb és tágabb környezetükben 

- szüleik elfogadják azokat a módszereket, eljárásokat, amelyek gyermekeik tanulását 

sikeresebbé tehetik 
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- a tanulók rendszeresen és együttmőködően vesznek részt a rehabilitációs és 

fejlesztőfoglalkozásokon 

- a legkisebb eredménynek is örülnek s igényük a további fejlődés 

- tanulmányi eredményeikben – önmagukhoz képest – érzékelhető a fejlődésük 

- az iskolában szerzett tudásukat továbbhaladásukkor alkalmazni tudják 

 
 

 A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók fejlesztésének alapelvei 

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői bizottság 

szakértői véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, szükségleteik 

figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő megbeszélést követően történik. 

Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon szakképzettséget szerzett gyógypedagógus, 

gyógypedagógus-terapeuta, pszichológus és egyéb szakemberek bevonásával történik és 

rehabilitációs célú órakeretben zajlik. 

Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro, ill. makrotervezés) 

tájékoztatni kell az osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat, különös tekintettel 

a gyermek osztályfőnökére. 

Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számonkérési, 

értékelési formákat; indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata alapján – az egyes 

tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés alól mentesítés adható. 

A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a tanulási és 

értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a bármely területen tehetségesnek 

bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük gondozása, amely támogatja a pályaorientáció 

folyamatát is. 

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat 

a) a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása. 

b) a pozitív énkép és önértékelés kialakítása, 

c) a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése, 

d) a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása, 

e) a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 

Tanulásban akadálozott sajátos nevelési igényű diákok inkluzív oktatása 

Egy diák többféle ok miatt válhat tanulásban akadályozottá. Az e fajta sajátos nevelési igényű 

tanulók fejlesztése a szakértői bizottság szakértői véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, 

egyéni sajátosságaik, szükségleteik figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő 

megbeszélést követően történik. Számunkra saját tanterv alkalmazása szükséges. A tananyag 
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elsajátítását az enyhe értelmi fogyatékos kerettanterv alapján kell kialakítani. 

Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása a tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakon/szakirányon szakképzettséget szerzett gyógypedagógus, gyógypedagógus- 

terapeuta, pszichológus és egyéb szakemberek bevonásával történik és rehabilitációs célú 

órakeretben zajlik. 

Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro, ill. makrotervezés) 

tájékoztatni kell az osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat, különös tekintettel 

a gyermek osztályfőnökére. 

Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számonkérési, 

értékelési formákat; indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata alapján – az egyes 

tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés alól mentesítés adható. 

A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a tanulási és 

értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a bármely területen tehetségesnek 

bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük gondozása, amely támogatja a pályaorientáció 

folyamatát is. 

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat 

a) a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása. 

b) a pozitív énkép és önértékelés kialakítása, 

c) a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése, 

d) a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása, 

e) a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 

 
A hallássérült (siket, nagyothalló) tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

 

A hallássérült (siket, nagyothalló) tanulók fejlesztésének alapelvei 

A hallássérült tanuló egyéni fejlesztési lehetőségeit személyiségjegyei, intellektusa mellett 

döntően befolyásolja a hallássérülés bekövetkeztének, felismerésének időpontja, kóroka, 

mértéke, a fejlesztés megkezdésének ideje. A hallássérült gyermekek fejlesztése az általános 

pedagógiai tevékenységen kívül gyógypedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs eljárások 

folyamatában valósul meg. 

A hallássérült tanulók többségi iskolában történő együttnevelése 

A nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és 

eszközrendszert minden esetben a gyermek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák 

meg. 
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A többségi iskolában történő együttnevelés a szülő/gyógypedagógus/pedagógus közös 

döntését igényli az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének figyelembe 

vételével. 

Az együttnevelés nem lehet formális, a befogadó iskolának szükséges változtatásokat 

végrehajtani a valódi befogadás érdekében, így pl. a módszer és eszközrendszerben 

(differenciálás, egyéni képességek figyelembe vétele stb.), az óraszervezésben, a probléma 

megoldásában, a teljes tantestület szemlélet változásában. 

Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni a következőkre: 

- Az adott tantestület pozitív hozzáállása, bevonódása és toleranciája fontos tényező. 

- Az adott iskola pedagógiai programjának, illetve tantervének elkészítésekor figyelembe kell 

venni a hallássérült gyermek speciális fejlesztési igényeit a tananyag, a követelmény, az 

értékelési mód és a speciális módszertan tekintetében. 

- Külön gondot kell fordítani arra, hogy a tanuló minden segítséget megkapjon 

hallássérüléséből, gyengébb nyelvi kommunikációs kompetenciájából, fogalmi 

gondolkozásából eredő hátrányának és ezzel összefüggő esetleges tanulási nehézségének 

leküzdéséhez. 

- A többségi pedagógusnak az értékelésnél figyelembe kell vennie a hallássérülés 

következményeként fellépő kommunikációs nehézségeket, a szókincs esetleges elmaradását, a 

szóbeli, írásbeli kifejezőkészség gyengébb voltát, az abban előforduló grammatikai hibákat és 

kiejtési problémákat. 

- Ne legyen az értékelés része olyan követelmény, mely a tanuló sérüléséből következően 

nem teljesíthető halló társaival azonos szinten vagy módon (hosszú memoriter, hangsúlyos, 

ritmusos versmondás, tollbamondás utáni esetleges hibák stb.). Értékelésüknél az egyéni 

fejlesztési terv követelményeit figyelembe kell venni. 

Az együttműködés során a befogadó pedagógusközösség vállalja, hogy: 

- a jogszabályokban foglaltak érvényesítése során mindent megtesz a hallássérült gyermek 

sikeres integrációja érdekében; 

Az integráltan tanuló hallássérült gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális 

eszközöket, egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a 

szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatot tesz, illetve a hallássérülés tényéből következik 

(pl. audiológiai gondozás). 

A Nat és a választott kerettanterv alkalmazása a hallássérült (siket és nagyothalló) gyermekek 

nevelése-oktatásában 

 Kiemelt fejlesztési feladatok 
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A hallássérült tanulók nevelésében a Nat-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az 

egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési 

útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvényei. 

A fejlesztés kiemelt feladatai 

- A szociális kapcsolatrendszer, az érintkezési formák pontos értelmezése, nyelvi formáinak 

elsajátítása a személyiség harmonikus fejlesztése érdekében. 

- Az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszerek pontos kiépítése, a tudáselemek 

értő, értelmező összekapcsolása a kognitív funkciók (a felfogás, a feldolgozás, a 

lényegkiemelés, az összefüggések meglátása és az alkalmazás) szintjeinek fejlesztésével. 

- A vizuális percepció, az önkifejezés, az önmegvalósítás, a valóság képi feldolgozásának, 

megjelenítésének, értelmezésének folyamatos bekapcsolása a tanulás-tanítás folyamatába a 

személyiség kibontakoztatása, gazdagítása céljából. 

- A magyar nyelv szabályainak megfelelő beszéd komplex, folyamatos fejlesztése. 

- A beszédhallás, a beszédérthetőség fejlesztése az oktatás valamennyi szakaszában. 

- Az információszerzés, az interperszonális kapcsolatok új technikai formáira való felkészítés 

(számítógép, Internet stb.), az írásos kommunikáció, idegen nyelv ismerete, írásos formájának 

hangsúlyos megalapozása és fejlesztése. 

- A tehetségre utaló személyiségjegyek feltárása és gondozása. 

- A beszédértés és mondanivaló kifejezésének fejlesztése. 

- A szövegértő olvasás folyamatos fejlesztése 

- Felzárkóztatás, differenciálás 

- A tehetséggondozás 

- A mozgás és ritmus intenzív fejlesztése. 

- A továbbtanulás, a szakmaszerzés ismereteinek, lehetőségének alapozása, kitekintés a 

munka világára. 

A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

Beszédfogyatékos az a tanuló, akit a szakértői bizottság a sajátos nevelési igény 

megállapítása céljából diagnosztikus protokollra épülő komplex állapotfelmérés alapján annak 

minősít. 

A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek - az egészen enyhe alaki eltérésekhez társuló, 

észlelési és feldolgozási problémáktól az érthetetlen beszédig - sokféle változatban 

előfordulhatnak. 

A beszédfogyatékos tanulók beszéd és nyelvi fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján 

komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások keretében, az egyéni képességekhez igazodó 
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tevékenységrendszer keretében történik. Az iskolai oktatás, a pedagógiai, logopédiai ellátás, 

valamint az egészségügyi rehabilitáció a beszédfogyatékosság jellegétől függ. 

A beszédfogyatékos tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott 

tantárgy(ak), tantárgyrész(ek) értékelése alól mentességben részesülhet. 

f) A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása az osztályban megvalósuló, szakmailag 

megalapozott, differenciált foglalkoztatás mellett megköveteli az egyéni és csoportos 

foglalkozások változatos szervezeti kereteit. 

A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a tanulási és 

értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a bármely területen 

tehetségesnek bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük gondozása, amely támogatja a 

pályaorientáció folyamatát is. 

A többségi iskolában történő együttnevelés 

A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók integrált oktatását 

felvállaló iskolának inkluzív pedagógiai szemlélettel és a különleges nevelési, oktatási, 

fejlesztési igény személyi és tárgyi feltételeivel kell rendelkeznie. 

A NAT alkalmazása: Fejlesztési területek, nevelési célok 

A beszédfogyatékos tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok, az egyes 

műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek az irányadóak, de azok 

fejlődési útjai, módjai, és kialakulásuk időtartama módosulhat. 

Kulcskompetenciák fejlesztése 

A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése a Nemzeti Alaptantervben 

megfogalmazott, az iskolai nevelés-oktatás közös értékeire épül. Alapelveiben, céljaiban 

illeszkedik a NAT-ban megjelenő kulcskompetenciákhoz, a kiemelt fejlesztési tartalmakhoz. 

Ahhoz, hogy a beszédfogyatékos tanulók a kulcskompetenciák birtokában eredményesen 

alkalmazkodhassanak a mindennapi élethelyzetekhez, figyelembe kell venni a tanuló egyéni 

sajátosságait. 

A beszédfogyatékosság típusához igazodó módszerek - pl. dadogók esetében az írásbeliség, 

diszlexiás tanulóknál pedig az auditív módszerek - elsőbbségét szükséges biztosítani. 

 

1.6.4.Teheteségkibontakoztatását az alábbi 

tevékenységek segítik 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 kis létszámú csoportok; 

 differenciált foglalkoztatás; 
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 a nem kötelező (választható) tantárgyak tanulása; 

 a tehetséggondozó foglalkozások; 

 a iskolai sportkör; 

 a szakkörök; 

 versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); 

 a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata; 

 a továbbtanulás segítése. 

 tehetségpont regisztráció, akkreditált tehetségponttá válás 

 

1.6.5. A pedagógiai feladatok helyi magvalósítása: a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás, lemorzsolódás csökkentése érdekében: 
 

Az intézmény 2019.05. 06-án bekapcsolódott a Pécsi Tudományegyetem és konzorciumi 

partnerei által megvalósított Köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás csökkentése céljából – EFOP-3.1.2-16-2016-00001 c. pályázati program 

fejlesztő munkájába. 

 

A projekt célja a differenciált, személyközpontú nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani 

kultúra megerősítése a köznevelési intézményekben, a nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-

oktatás pedagógiai eszköztárának fejlesztése, valamint a kidolgozott módszertan a pedagógusok 

körében történő országos elterjesztése. 

 

Az intézmény pedagógusai a projekt keretében pedagógus-továbbképzésekben vettek részt, az 

intézmény a képzések során megismert, a program megvalósításához illeszkedő új módszertani 

fejlesztéseket, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, ill. a lemorzsolódás 

megakadályozását támogató pedagógiai módszertani eszközöket beépíti az oktató-nevelő 

munkájába. 

 

A Pécsi Tudományegyetemmel történő együttműködés alapja a 2018 tavaszán megkötött 

együttműködési megállapodás. A Projekt megvalósítási időszaka 2017.01.01-2021.09.30. 

 

 

1.7.A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok 
A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

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

munkaerkölcs erősítésével. 

 A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére. Az SNI 
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tanulók beilleszkedésének segítése és a másság elfogadása a tanulói közösségben. 

 A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek a támogatása. 

 A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése kooperatív együttműködéssel. 

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

alkalmazkodóképesség) fejlesztése. 

 Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni 

munka, kísérlet, verseny, projekt) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség 

érzésének erősítése. 

 Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt elvárásaival és nevelési 

eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja. 

Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 A tanulók önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére való nevelése. 

 Átgondolt játéktervvel és a játéktevékenység pedagógiai irányításával a 

közösséghez való tartozás érzésének erősítése. 

 A sokoldalú és változatos foglalkozásokkal (zene, tánc, képzőművészeti, kézműves, 

ökoiskola stb.) járulunk hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

 A séták, a kirándulások, erdei iskolák tevékenységeivel a természetszeretetet és a 

környezet iránti felelősség elmélyítése. közösségben végzett munka, a közösség 

szabályainak megismerésével a tanulók értékek iránti fogékonyságának erősítése. 

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai: 

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

amellyel nem sérti az egyéni érdekeket. 

 Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket. 

 Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

 Alakítsa ki a tanulóban a felelősségteljes közszereplés igényét, a demokratikus 

kommunikáció rutinját. 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

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

őt érintő döntések meghozatalának. Ezt a jogát személyesen, illetve választott 

képviselőin, valamint szülőjén/gondviselőjén keresztül gyakorolhatja. Joga van 

megismerni az őt érintő döntés tartalmát, okát, következményeit. A döntési folyamat 

során joga van véleményét elmondani. 

 A nevelési-oktatási intézmény a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban 

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

jogai gyakorlásának módját a házirend tartalmazza. 
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1.8.A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái 

 A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái 
 

1. A gyermekeket az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális 

feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az 

osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, 
valamint a diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

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

 

3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

 

 A szülőket az intézmény egészének életéről, az iskolai munkatervről, az 

aktuális feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök 

tájékoztatják:az iskola igazgatója legalább félévente egyszer az szülői 

szervezet ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 

4. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálhatnak: 

 

a)  Családlátogatás 

Feladata: a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

 

b)  Szülői értekezlet 

Feladata: 

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

 a szülők tájékoztatása 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 
 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, a csoportok 

neveltségi szintjéről, 

 az iskolai- és az osztályközösség céljairól, feladatairól, 

eredményeiről, problémáiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és 

továbbítása az intézmény igazgatósága felé. 

 

c)  Fogadóóra 
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Feladata: a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül 

egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. 

(Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra 

nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

A pedagógusok minden héten egy fogadódóórát tartanak ugyanabban az időben. 

 

d)  Nyílt tanítási nap 

Feladata: hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, 

tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

Tanévente egy nyílt tanítási napot szervezünk. 

e)  Írásbeli tájékoztató 

Feladata: a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű 

programokról. 

 

A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg.A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény 

igazgatóságával, nevelőtestületével vagy az iskolaszékkel. 

                 f, közösségi együttlét – társadalmi munka, családi napok, szülői szabadegyetem 

foglalkozások 

 
Az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit az SZMSZ szabályozza. 

AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ 
KAPCSOLATAI 

 
1. Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával 

megtörténik a külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú 

partnerek kijelölése. 

2. A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

3. Az intézmény terveinek elkészítése során egyeztet az érintett külső partnerekkel. 

 
4. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának 

állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával: Mohácsi  Tankerületi  Központ - 7700. Mohács 

Szabadság u.4-6. 

 A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: 

Lippó Község Önkormányzata – 7781 Lippó, Kossuth L. u. 84. 

 A Pécsi Pedagógiai Oktatási Központtal 7626 Pécs Egyetem u. 6. 

 A járásbeli oktatási intézményekkel főleg a kistérségi kisiskolákkal 

 Lippói Óvoda és Konyhával– 7781 Lippó Ifjúság u. 2. 

 A Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal 

 A Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mohácsi Tagintézményével-7700. 
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Mohács Liliom u. 50. 

 Mohácsi Kistérségi Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat -7700. Mohács Eötvös 

u. 6. 

 Diabelli Oktatási és Művészeti Alapítvány-Kozármisleny 

 Kolping Művészeti Iskola -Szekszárd 

 A területileg illetékes fogorvossal- Majs 

 A körzeti rendelőintézet és egészségház dolgozóival 

 Bólyi Rendőrörs 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

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

fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 Az iskolát támogató Lippó Községért Közalapítvány kuratóriumával. 

 Az alábbi társadalmi egyesületekkel: Magyar – Német Kulturális Egyesület Az alábbi 

gyermek- illetve ifjúsági szervezetekkel: Lippói Ifjúsági Egyesület Lippó, Ifjúság u. 1. 

 Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel: római katolikus egyház – Nagynyárádi 

Plébánia, református egyház – Magyarbólyi Plébánia 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató va a felelős. Az egyes 

intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart 

fenn a körzeti rendelőintézet és az egészségház (7781 Lippó Ifjúság u. 4.) illetékes egészségügyi 

dolgozóival, a körzeti fogászat egészségügyi dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók 

rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A kapcsolattartás részletes módját a szervezeti és működési 

szabályzat szabályozza. 

5.1.1.1.1 A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 

rendszeres kapcsolatot tart fenn a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat – Mohács Eötvös u. 6. A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató a felelős. 

1.9.A tanulmányok alatti vizsgák szabályai: 
Jelen szabályok az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, 

azaz: osztályozó vizsgákra, 

különbözeti 

vizsgákra, javító 

vizsgákra 

pótló vizsgákra 
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vonatkoznak. 
Hatályuk kiterjed az intézmény valamennyi 

tanulójára: aki osztályozó vizsgára, pótló vizsgára 

jelentkezik, 

akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára 

utasít, akit a nevelőtestület határozatával javító vizsgára 

utasít. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira: 

akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény 

igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő. 

 
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

A tanulmányok alatti vizsgák részletes lebonyolítási szabályait, törvényes eljárásrendjüket a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 64.-78.§-ai tartalmazzák. 

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

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, b) engedélyezték, hogy egy vagy 

több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen 

eleget, 

c) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát 

tehet, 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt 

tesz vizsgát. 

Osztályozó vizsgát az iskola az 1. és a 2. félév utolsó hetében szervez. A vizsga pontos időpontjáról 

a vizsgázót írásban tájékoztatni kell a vizsgára történő jelentkezéskor. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a házirend tartalmazza. 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy 

a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel 

nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek 

bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az 

igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára 

megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei 

megteremthetők. 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

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

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

nélkül eltávozik. 
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A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől 

augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú 

vizsgabizottság előtt kell tenni . A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, az értékelés szabályait 

a helyi tanterv tartalmazza. 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig – alapfokú művészeti 

iskolában húsz óráig – tarthat. Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga 

kezdetekor a vizsgáztató pedagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne 

zavarhassák és ne segíthessék. Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény 

bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, 

minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A vizsgázó az írásbeli válaszok 

kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap 

dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. A 

vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

tantárgyanként hatvan perc. Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három 

írásbeli vizsgát lehet megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb 

harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített 

jegyzőkönyveket és a feladatlapokat – az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt 

– a kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával 

– az időpont feltüntetésével – lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli. Az írásbeli vizsga feladatlapjait 

a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a vizsgázó által használt tintától jól 

megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott 

megoldásokat. Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. 

A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. A vizsgázónak legalább tíz 

perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban az a vizsgacsoport 

megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. Minden vizsgázónak tantárgyanként felkészülési időt kell 

biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de 

gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a 

feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem 

beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a 

vizsgázó határozza meg. A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét 

önhibájából nem tudja folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a 

vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat. A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a 

vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését 

befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a 

vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor 

szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. 
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Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése 

nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli 

minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell 

felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani. Ha 

a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább tizenöt 

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

vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt értékelést a 

vizsgajegyzőkönyvre. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

Ha a tanuló a tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján egyéni munkarend 

keretében tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. Az egyéni 

munkarend keretében tanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Az iskola igazgatója 

köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt az egyéni munkarenddel rendelkező kötelességeiről és 

jogairól. Az egyéni munkarenddel rendelkező kérelmére részt vehet a tanórai vagy egyéb 

foglalkozásokon, valamint felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. Ezen 

kérelmekről az iskola igazgatója dönt. 

(2) Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján tanulmányait egyéni munkarend keretében 

folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak 

megállapításáról, a felkészítést végző pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az 

az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az iskolában nem foglalkoztatott 

szakemberek biztosításáról 

a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló esetén a 

pedagógiai szakszolgálati intézménynek, 

b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatnak 

kell gondoskodni. 

(3) *  Ha a tanuló az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. § 

szerinti általános járóbeteg szakellátásban, vagy az Eütv. 91. § szerinti általános fekvőbeteg 

szakellátásban résztvevő szakorvos által kiadott vélemény szerint tartós gyógykezelésben részesül és 

emiatt a mindennapos iskolába járási kötelezettségét nem tudja teljesíteni, egyéni munkarend 

keretében folytatja tanulmányait. Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, 

érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról. 

 

 

 Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság előtti 

vizsga esetén az illetékes kormányhivatal vezetője a vizsgázó - kiskorú vizsgázó esetén a törvényes 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj194id9286
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képviselő - írásbeli kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az (1) bekezdés szerint előre 

meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. A független vizsgabizottság előtt letehető 

tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi. 

(2) *  A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 

harmincadik napig, az 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély megadását követő 

öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt 

kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát 

tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik 

az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

(3) *  A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 

kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független 

vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 

kormányhivatalnak. 

(4) *  A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a 

pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a 

vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 

 

tanulmányok alatt vizsgák  : 

tantárgy/ évfolyam írásbeli szóbeli gyakorlati 

Magyar nyelv és irodalom 
                                         1-8.évf.  X X 

 

Matematika                   1-8. évf. X X  

Történelem                    5-8. évf.  X  X  

Állampolgári ismeretek 8. évf.  X  X  

Etika/hit és erkölcstan 1-8. évf.  X  

Német nemzetiségi nyelv  
                                         1-8. évf. X X 

 

Német népismeret       1-8. évf. X X  

Fizika                               7-8. évf. X  X   

Kémia                              7-8. évf. X  X   

Biológia                          7-8. évf. X  X   

Földrajz                          7-8. évf.  X  X  

Természettudomány   5-6. évf. X  X   

Környezetismeret        2-4. évf. X  X   

Ének-zene  X  

Vizuális kultúra   X 

Technika és tervezés   X 

Digitális kultúra  X    

Testnevelés   X 

Hon-és népismeret    X X   

Dráma és színház          X X 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj189id4b3e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj190id4b3e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj191id4b3e
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A pedagógus választhat a 
számonkérés módjában: 
írásbeli vagy / és szóbeli     

 

 

A tanulmányok alatti vizsgák követelményeit a helyi tantervben jelezzük. 
 

 

 

1.10. Felvétel és az átvétel szabályai 

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

aki: az iskola beiskolázási körzetében állandó  bejelentett lakásban él illetve a fenntartó 

által előírt létszámkeretig minden gyermek, akinek szülei az intézményünket 

választották. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű tanulók. 

A tankötelezettség megállapítása 

 * A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi 

fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet. 

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai tanulói jogviszony 

keletkezése 

Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a 

fenntartó közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon,( iskolai 

honlap, facebook profil, hirdetőtáblák a falvakban) a beiratkozás első határnapját megelőzően 

legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési 

önkormányzatok részére. 

 * Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a 

tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben *  meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy 

hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott 

iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító 

döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni 

a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

 *  Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői 

bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig 

köteles beíratni a kijelölt iskolába. 

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

kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj72id4b3e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj73id4b3e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj74id4b3e
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Magasabb évfolyamon felvételt nyerhet minden tanuló, 

aki beiskolázási körzetünkbe költözött, 

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

1.11.Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 

terv 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, 

ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; sajátítsák el, mikor és 

hogyan kell mentőt hívni. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek az elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit; 

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

foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében: 

az  iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

tanulóink bekapcsolódnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe; 

támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésen. 
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják, így a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó 

elsősegély-nyújtási ismeretek a következő tantárgyakba épülnek be: 

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

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

szénmonoxid mérgezés. 

Fizika: égési sérülések, forrázás. 

Testnevelés: magasból esés. 

Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti 

megjelenését a pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák. 

Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások: 

szakkörök, 

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

Országos Mentőszolgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, a védőnő vagy az Ifjúsági 

Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 

évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 

napot szervezünk a sportnappal közösen 

2. a Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola 

Helyi tanterve 
2.1.A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői 

Iskolánk helyi tanterve a NAT 2020.-hoz illeszkedő általános iskolai kerettantervekre épül. 

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

feladatainkhoz: 
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Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020 német nemzetiségi Lippói Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 

Heti óraszám/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 5 6 4 5 4 4 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 

Történelem         2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek               1 

Etika/hit és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Német nemzetiségi nyelv 5 5 5 5 5 5 5 5 

Német népismeret 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fizika             1,5 1,5 

Kémia             1,5 1,5 

Biológia             1,5 1,5 

Földrajz             1,5 1,5 

Természettudomány         2 2     

Környezetismeret     1 1         

Ének-zene 1,5 1,5 1,5 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1   

Digitális kultúra     1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Hon-és népismeret           1       

Dráma és színház                 1     

Osztályfőnöki         1 1 1 1 

Összesen:  27 27 27 28 31 31 33 33 

Szabadon tervezhető óra 0 0 0 1 1 1 2 2 

Maximális órakeret a 
nemzetiségi órákkal 27 27 27 28 31 31 33 33 

A német nemzetiségi órák 
ezen órákból jönnek össze  

3 német 3 német 3 német 3 német 
3 
német 

3 
német 

3 
né
met 

3 
német 

2 
szabadon 
tervezhető 

2 
szabadon 
tervezhet
ő 

2 
szabadon 
tervezhető 

1 
szabadon 
tervezhet
ő         

0,5 ének, 
0,5 rajz 

0,5 ének, 
0,5 rajz 

0,5 ének, 
0,5 rajz           

      

2 első 
idegen 
nyelv 

3 első 
idegen 
nyelv 

3 első 
idegen 
nyelv 

3 
első 
ideg
en 
nyel
v 

3 első 
idegen 
nyelv 

 

 

Iskolánk német nemzetiségi nyelvet oktat, ezért mind alsós mind felső tagozaton heti 5 német 
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nemzetiségi óra és 1 német honismereti órát tartunk. A nemzetiségi órakeret az 1-3. évflyamon a 

vizuális kultúra és ének-zene tantárgyak óraszámának csökkentésével jött létre. A 4. évfolyamtól az 

idegen nyelv órakeretet számítottuk ide. Idegen nyelvet nem tanítunk. Digitális kultúrát 3. 

évfolyammal kezdődően tanítunk. A 4. évfolyamon egy szabadon tervezhető órát 

csoportosítottunk át a Magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz. A Hon és népsmeret órát 5. 

évfolyamon a Dráma és színház órát 6. évfolyamon tanítjuk. A 6. évfolyamon 1 szabadon 

tervezhető órával növeltük a Magyar nyelv és irodalom óraszámát. A 7. és a 8. évfolyamon a 

szabadon tervezhető órakeret terhére megemeltük 1 -1 órával a Magyar nyelv és irodalom és a 

matematika tanórák számát. 8. évfolyamon heti egy tanórában oktatjuk az állampolgári 

ismereteket. A természettudományos tanárgyakat a hagyományos tantárgyi stuktúrában 

oktatjuk. Jelen felosztás a 2020/ 2021-es tanévtől felmenő rendszerben lesz bevezetve. Először 

az 1. és az 5. évfolyamon 

 

NAT2020 bevezetésének tanévei 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2020-2021-es tanév NAT2020 NAT2012 NAT2012 NAT2012 NAT2020 NAT2012 NAT2012 NAT2012 

2021-2022-es tanév NAT2020 NAT2020 NAT2012 NAT2012 NAT2020 NAT2020 NAT2012 NAT2012 

2022-2023-as tanév NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2012 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2012 

2023-2024-es tanév NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 

 

2012-es NAT óraterve 

 

1-4. évfolyam óraterve 

Tantárgy 

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

1
. 
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i 

ó
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ó
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Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv  3 3 111 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

Magyar irodalom 4 4 148 4 4 148 4 4 148 4 4 148 

Német nemzetiségi nyelv 5 5 185 5 5 185 5 5 185 5 5 185 

Honismeret 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Matematika 4 4 148 4 4 148 4 4 148 4 4 148 

Informatika - - - - - - - - - 1 1 37 

Környezetismeret  1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Ének-zene 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Rajz 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Technika és életvitel 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Testnevelés 5 5 185 5 5 185 5 5 185 5 5 185 

Etika 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Kötelező tanítási órák összesen 27 27 972 27 27 972 27 27 972 28 28 1008 

Egyéni felzárkóztatás, 

tehetséggondozás 
2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 
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5-8. évfolyam óraterve 

Tantárgy 

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

1
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Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Magyar irodalom 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Történelem 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Német nemzetiségi nyelv 5 5 185 5 5 185 5 5 185 5 5 185 

Matematika 4 4 148 4 4 148 3 3 111 4 4 148 

Informatika 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Természetismeret  2 2 74 2 2 74 - - - - - - 

Fizika - - - - - - 1 2 55,5 2 1 55,5 

Biológia - - - - - - 2 2 74 1 2 55,5 

Kémia - - - - - - 2 2 74 2 1 55,5 

Földrajz       2 1 55,5 1 2 55,5 

Ének-zene 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Rajz 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Honismeret 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Technika 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Testnevelés 5 5 185 5 5 185 5 5 185 5 5 185 

Erkölcstan 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Osztályfőnöki óra 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.A választható tantárgyak, foglalkozások és a  pedagógusválasztás szabályai 
Szabadon választható tantárgyaink a következők: 

1-8. évfolyam: kötelező etika, illetve a helyette választható egyházi jogi személy által tartott 

hit- és erkölcstan 

 

A következő tanévre vonatkozó tantárgyválasztás az erre rendszeresített formanyomtatvány 

kitöltésével történik legkésőbb május 20-ig. Az igazgató legkésőbb június 15-ig értesíti a tanulót, 

hogy elfogadja-e a tanuló tantárgyválasztását. 

A tanuló a választott tantárgyat legalább egy tanéven át köteles tanulni. A tanuló és a szülő 

írásbeli kérelme alapján, különösen indokolt esetben az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló 

módosítsa tantárgyválasztását a következő évre vonatkozóan. 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az 
 

értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében ezeket a tanórai 

foglalkozásokat úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozások lennének. 

Az iskola jelenleg nem tudja biztosítani a szabad pedagógusválasztás lehetőségét. Amennyiben a 

választható tantárgyak esetében erre lehetőség nyílik, akkor a diákok megjelölhetik, melyik 

pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé 

teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. 
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2.3.A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei  
Oktatásunk során a jelenlegi alacsony osztálylétszámok miatt csoportbontást nem 
alkalmazunk. 

A diákok számára a következő egyéb foglalkozásokat kínáljuk: 

Alsó tagozat: 

sportkör 

kézműves/ bábszakör szakkör 

társasas tánc 

    Felső tagozat: 

színjátszó szakkör 

sportkör 

 
Lehetőségeinkhez mérten tartunk tantárgyi felzárkóztató órákat. A tehetséges tanulók 

számára versenyelőkészítő foglalkozásokat. 

Az egyéb foglalkozásokon való részvétel azonos mint a választható tantárgyaknál. 

 

2.4.Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának 

elvei 
Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket 

(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozáshoz, amelyeket az oktatási 

miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál 

egyéb eszközökre is szükség van: matematika, testnevelés és sport, technika, életvitel és gyakorlat, 

vizuális kultúra. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában 

szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők 

kötelessége. 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak, 

 a taneszköz legyen jól tanítható, jól tanulható, 

 A kiválasztott tankönyvek illetve a tankönyvcsaládok a NAT-hoz, a kerettantervhez és az 
intézmény pedagógiai programjához, valamint helyi tantervéhez illeszkedjenek, biztosítsák 
az átjárhatóságot is, 

 a tananyag feldolgozását segítő módszerekkel oldja meg, 

 alkalmas legyen a tanulók munkájának irányítására a tanulás egy–egy szakaszában, 

 különböző tantárgyak sajátosságainak megfelelően segítse a tanulási technikák elsajátítását, 

 alkalmas legyen a tanult ismeretek gyakorlására, alkalmazására, 

 legyenek bennük differenciálásra módot adó feladatok, általában is tegyék lehetővé a 
differenciálást, a fejlesztést, 

 gondolkodtató, változatos feladatokat tartalmazzon (tartalom, típus, nehézségi fok), 

 készültek-e hozzájuk kiegészítő anyagok, tanári kézikönyvek, 

 legyen jól tagolt, 

 a lényeg kiemeléssel, aláhúzással, vagy más betűtípussal jelenjen meg, 

 a témák lezárásaként összefoglalások és ellenőrző kérdések szerepeljenek, 

 legyen meg a tankönyvek között az elvárható összhang, 



70 

 

 törekedni kell az alsó és felső tagozat viszonylatában az azonos szemléletet képviselő, a 
tananyag egymásra épültségét eredményező tankönyvek, munkafüzetek használatára, 

 a tantárgyi integráció megvalósításával fektessen hangsúlyt más kompetenciaterületek 
fejlesztésére is, 

 legyen alkalmas a tankönyv az önálló ismeretszerzésre, tanulói munkáltatásra, 
képességfejlesztésre, 

 tartalmazzon a szemléltetéshez szükséges ábrákat, rajzokat, grafikonokat, szemelvényeket, 
forrásanyagokat, 

 legyen tartós 

 igényes szemléltetőanyaggal rendelkezzen, 

 elégítse ki a didaktikai követelményeket, 

 segítse a megértést, az önellenőrzés képességének fejlesztését, 

 rugalmasan kövesse a változásokat (különös tekintettel a szakmai könyvekre), 

 a tankönyvek kiválasztásánál a kompetencia alapú oktatás megvalósítására olyan 
tankönyvek választása, melyek illeszkednek a kompetencia alapú oktatás tartalmához, 
értékeihez, 

 a tankönyv mérete, súlya, kötése legyen életkorbarát, 

 a szakmai eszközök kiválasztásának fontos szempontjai: 

- a tartós és jó minőségű használhatóság. 

 

A TANKÖNYVTÁMOGATÁS, VALAMINT AZ ISKOLAI 

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE: 

Az iskolai tankönyvtámogatási és -megrendelési igények felmérésének folyamata 

a 20/ 2012 / VIII. 31) EMMI rendelet 184/B. § szerint. 

 

2.5.A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 
Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

fejlődésbeli különbségeket pedagógiai szempontból kezeljük. Fokozatosan átvezetjük a tanulót 

az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Mintákat adunk az 

ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási 

módszereit és szokásait. Törekszünk a mozgásigény kielégítésére, a mozgáskultúra, a 

mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésére, a koncentráció képességének 

alapozására. 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
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Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan 

előtérbe helyezzük a Nat elveiből következő motiválási és tanulásszervezési 

folyamatokat. 

 

Fontos feladatnak tartjuk az önismeret alakítását, a fejlesztő értékelés és önértékelés 

képességének fejlesztését, az együttműködés értékének tudatosítását a családban, a 

társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. A tanulási stratégiák 

megválasztásában kitüntetett szempontnak tekintjük: az életkori jellemzők 

figyelembevételét, az ismeretek tapasztalati megalapozását és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatását. Kiemelt feladatként kezeljük a kreativitás fejlesztését, az 

írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvést, a tanulók egészséges terhelését, 

érési folyamatuk követését, személyre szóló, fejlesztő értékelésükeket. 

A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. 

 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. Fontosnak tartjuk a személyiség 

erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozását, helyes magatartásformák 

megismertetését és gyakoroltatását. 

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

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

alapozását. Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív- 

interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése. Célunk az életen át tartó tanulás és fejlődés 

megalapozása. Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra 

2.6. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a 

tanulók fizikai állapotának mérése 
Az iskola a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

Felső tagozaton a heti öt órából heti két órát a Nat Testnevelés és sport műveltségterületében 

jelzett tánc sporttevékenységre fordítjuk. A mindennnapos testnevelésen túl sportköri 



72 

 

foglalkozások is szolgálják a testmozgást. 

Heti két óra kiváltható a tanuló kérelme alapján - sportszervezet, sportegyesület keretei között 

végzett igazolt sporttevékenységgel. 

 

Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló, 

reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át 

lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható 

iskolán kívüli lehetőségeket is. Évente diákjainkat elvisszük a pécsi jégpályára, hogy 

megtanuljanak korcsolyázni. A mozgás jelen van az erdei iskolai, Erzsébet tábori, kihívás napi 

programokban is. 

A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges 

tulajdonságokat megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen 

fáradékony, bírja a tanulással járó idegi és fizikai terhelést. 

Célunk: 

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

elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket. 

Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú 

tudnivalóit. 

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

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

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

fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb. 

A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza. 

A tanulók fizikai állapotának mérése 

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

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

jellemzője az egészséges testsúly, az állóképesség és az izomerő. 

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

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

használunk. 

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

követése motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben 

helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás is. 

2.7.A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése 
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2.7.1.Az írásbeli és szóbeli feladatok, az 
 otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt feladatok 
 meghatározásának elvei és korlátai 
 
Folyamatos megfigyelés eredményeként a helyes tanulási technikák kiválasztása, fejlesztése. 

Minden tanuló számára a legoptimálisabb – életkori szintjének és aktuális szükségletének 

megfelelő – tanulási módszerek megismerése, az egyéni tanulásban az önállóság fokozása. 

A figyelem, akarat fejlesztése, irányítása. 

A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmélyítése, az egyéni érdeklődés 

és az egyéni képességek kibontakoztatása. 

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

képességeinek kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre ösztönzés. 

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

megszilárdítása, kiegészítése, bővítése. 

A hátránnyal induló tanulók/ SNI, BTMN, HH ill. HHH/ következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a 

gyengébb képességűekkel való differenciált foglalkozás. 

A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése. 

Segédkönyvek, kézikönyvek, lexikonok használatának megismertetése, segítségnyújtó 

szerepének, hasznosságának felismertetése. 

Önképzésre nevelés. 

Önálló gyűjtőmunka végzése. 

Csoportos feladat elvégzése a tanítási időn kívül. 

Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés. 

A tantárgyakhoz kötődő, differenciált képességfejlesztést szolgáló feladatok. 

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

másikra. 

 2.7..2. Az írásbeli beszámoltatás formái 

A tanulókkal az év eleji ismétlések után az elméleti tantárgyakból szintfelmérő dolgozatot íratunk. Az 5. 

évfolyamon a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében az év eleji szintfelmérő dolgozat anyagát 

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

állítják össze. A szintfelmérő dolgozat eredményét felső tagozaton érdemjegy formájában fejezzük ki, 

és tekintetbe vesszük a félévi, év végi osztályzat kialakításánál. 

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

érdekében a felső tagozaton a témazáró dolgozatok időpontját a tanári szobában kifüggesztett táblázat 

segítségével egyeztetjük. 

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

bármelyik tanítási órán írathatók. 

 2.7.3.Oktatási eredményvizsgálatok 
„Bemenetkor” az első osztályosok ismeretanyagának, képességeinek felmérése, a feladatok 

meghatározása, szükség esetén fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus segítségével. 

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

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

Országos mérések, 6. és 8. évfolyamon minden tanév májusában. 
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2.7.4.A tanulók teljesítményének értékelése 

 Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők 

az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája 

vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult 

tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. A nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön 

belül szóban és írásban is ellenőrzik. 

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

illetve a tevékenységek által elért eredményekről. 

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

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

ellenőrzés eredményeinek elemzését jelenti. 

 Az ellenőrzés módszerei: 

Megfigyelés 

Írásos kikérdezés (kérdőív) 

Interjú (lehet egyéni vagy csoportos) 

Tanulók által készített produktumok vizsgálata 

Tanulói teljesítmények felmérése (mérés) 

Dokumentumok elemzése 

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

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

sikerek, eredmények megerősítése. 

A pedagógiai program értékelési koncepciójának célja, hogy az értékelés: 

ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be; 

számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött; 

jelenjék meg, hogy a tanuló saját lehetőségét mennyire használta ki. 

Az értékelés a pedagógiai programmal összhangban a tanár joga és kötelessége. 

Az értékelés: 

- fejlesztő, ösztönző jellegű, személyre szóló legyen, 

- ne legyen megtorló, fegyelmező jellegű, 

- folyamatosságot biztosítson, 

- a kerettantervi, NAT-os, helyi követelményrendszerre épüljön, 

- félelemmentes légkörben történjen. 

 

Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg: a minősítő értékelést 

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

2.7.5.A tanulmányi munka értékelésének elvei 

Az értékelés és minősítés gyakorlatát tantárgyanként kell megtervezni, és munkaközösségi szinten 
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kell elfogadni. A szaktanárok a tanév első óráján a tantárgy követelményrendszere mellett 

ismertetik saját értékelési rendszerüket, a pótlási és javítási lehetőségeket. Az iskolai számonkérés, 

ellenőrzés célja, hogy a pedagógus, de maga a tanuló is megbizonyosodjon a tananyag 

elsajátításában elért előrehaladásáról, annak színvonaláról, az esetleges hiányok pótlásának 

szükségességéről úgy, hogy mindezekről a szülő is kellő tájékoztatást kapjon. A tanulók tanulmányi 

teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végezzük, hogy a 

tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez, emellett 

azonban figyelembe veszzük azt is, hogy a tanulói teljesítménye hogyan változott – fejlődött-e vagy 

hanyatlott – az előző értékeléshez képest. Az SNI , BTMN –esdiákok értékelésénél figyelembe vesszük 

diagnózisukat, szakértői véleményüket.AZ F 70-es diákok esetében a saját követelményrendszerüket. 

Az értékelésnél elsődlegesen figyelembe veendők: a szóbeli, írásbeli ellenőrzés, felmérés, 

szintfelmérés, órai aktivitás, versenyeken való szereplés, tanórán kívüli tevékenységek. 

Az iskolai beszámoltatás követelményeit a kerettantervek határozzák meg. Az előzőeknél több 

ismeret is közölhető, de ellenőrzéskor emiatt nem érheti hátrány a tanulót. 

Iskolában a tanulók előmenetelének folyamatos értékelése érdekében haont legalább egy 

érdemjegyet kell szereznie a diánkak tantárgyanként. Az órákon nem érdemjeggyel történő 

megnyilvánulásokat felsőben plusz, illetve mínusz pontokkal, alsóban piros ill. fekete pontokkal 

minősítjük. A házi feladatok és felszerelés hiánya esetén mínusz,ill.fekete, pontokat adunk. 

Az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó, 

egységes, szaktanárok vagy a tankönyvkiadók által összeállított témazáró dolgozatot írnak. A 

mérőanyag összeállításánál figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit, a sajátos nevelési 

igényű tanulók haladási ütemét. Alsós évfolyamon napi egy témazáró-felmérő íratható, felsős 

évfolyamokon legfeljebb kettő. A meg nem írt témazárót pótolni kell. A témazárók jegyei 

súlyozottan kerülnek beszámításra. 

Szóbeli felelet után az érdemjegyet indokolja a szaktanár. Az érdemjegyet a tanuló írja be 

ellenőrzőjébe, és hetente aláíratja szüleivel. Az évközben szerzett érdemjegyek, félévi osztályzatok 

az elektronikus osztálynaplóba, és a tanuló ellenőrzőjébe kerülnek. az év végi osztályzatokat az 

elektronikus osztálynaplóban, a törzslapon és a tanuló bizonyítványában kell rögzíteni. 

Az alsós osztályfőnök írja be a diák jegyeit az ellenőrző könyvbe.A felsős osztályfőnök havonta 

veti össze a az elektronikus naplóban és a tanuló ellenőrzőjében lévő jegyeket, a hiányzókat beírja az 

ellenőrzőbe. Az osztály valamennyi tanulóját az osztályfőnök félévkor az értesítő- és év végén a 

bizonyítványosztáskor értékeli, a szaktanárok a félévi és év végi lezárás előtt szóban értékelik a 

tanulókat, rámutatva a javítás módjára, lehetőségeire, feltételeire. Az egész osztályt érintő mérések 

eredményeiről tájékoztatjuk a tanulókat. Az országos kompetenciamérés eredményeit az iskola 

évente hasznosítja, ha szükséges feljesztési tervet készít. 

Félév és év vége előtt egy hónappal ellenőrző útján értesítjük a bukásra álló tanulók 
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szüleit. A napi beszámoltatás formái: 

- szóbeli házi feladat 

- írásbeli házi feladat (Azok a tanulók, akik a házi feladat elkészítését a  napköziben kezdik el, 

abban az esetben, ha ott nem végeznek, kötelesek otthon befejezni.) 

Felzárkóztatásra szoruló tanulók elbírálása 

A tanuló lemaradásának többféle oka lehet: 

– hosszas betegség, tartós gyógykezelés, hiányzás (ekkor a tanuló szaktanári segítséget, 

korrepetálást kérhet) 

– tanulási nehézség, illetve pszichés zavar, egyhe értelmi fogyatékosság, ekkor a tanulónak 

habilitációs jellegű terápiás foglalkozást biztosítunk. Ez kiegészülhet szaktantárgyi korrepetálással 

is. A tartós elmaradás indokolttá teszi az egyéni elbírálást. Ehhez a sajátos nevelési igényű 

tanulónak joga van, hisz a köznevelési törvény erre lehetőséget ad a szakértői vélemény 

javaslatának figyelembevételével. 

A félévi és év végi záró osztályzatok megállapítása 

Az egyes tanulók félévi és év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten tekinti át. 

Év végén a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a 

tanulók magasabb évfolyamba lépéséről. 

Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben 

adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógus figyelmét, hogy adjon 

tájékoztatás ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. 

Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, 

az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. 

Minősítés 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés lezárása a 

tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: kiválóan teljesített, jól teljesített, 

megfelelően teljesített, felzárkóztatásra szorul. 

A második évfolyamon, év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamokon, félévkor és év 

végén, a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. A második évfolyamon a 

tanévvégi és a harmadik-nyolcadik évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév 

során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: Jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1). 

 

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

sikeresen teljesítette. 
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A tanév eleji diagnosztikus felmérés segíti a tanítót a tanulók előzetes ismereteinek 

feltérképezésében, útmutatást ad a tanulócsoportra szabott tanítási módszerek, eljárások 

kiválasztásában. 

Témákat lezáró írásbeli felmérések tájékoztatják a tanítót, a tanulót és a szülőt a tanuló 

teljesítményéről. A tanév végi felmérés megmutatja az adott évfolyamon elsajátított ismeretek 

mennyiségét és minőségét. 

 

Félévi, évvégi osztályzatok megállapításának szabályai: 

 
Év eleji, félévi, év végi felmérők, témazáró dolgozatok két jegynek felelnek meg. Ha a diák 

jegyeinek átlaga az öt tizedet meghaladja, akkor a pedagógus a diák félévi vagy év végi jegyét 

felfelé kerekíti. 

 

Év végi érdemjegyek kiszámításának szabályai: A félévi jegy kettőnek számít, hozzá kell adni a 

második félévben szerzett jegyeket a megfelelő súlyozással. 

 
Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig 

 
 Kiválóan teljesített / Kiválóan megfelelt 

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

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

a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten képes az összefüggések 

meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani. 

 Jól teljesített / Jól megfelelt 

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

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

összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni. 

 Megfelelően teljesített / Megfelelt 

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

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

meglátására csak segítséggel képes. 

 Felzárkóztatásra szorul 

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

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

fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni. 

2.7.6. A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai 
Jeles 

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel. 

Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot. 

Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz. 

Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja. 

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

megoldáshoz. 
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 Jó 

 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. 

Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan. 

Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat. Az 

alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik. 

 
 Közepes 

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti. 

Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt. 

Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel. 

 
 Elégséges 

A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz feltétlenül 

szükséges. 

Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni. 

A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul. 

 
 Elégtelen 

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni. 

2.7.7.Értékelési elvek és formák az alsó tagozaton 
Az első négy évfolyamon a tanulási folyamat egészében kiemelten fontos a fejlesztő értékelés. Az 

értékelés alapja a pozitív megerősítés, a folyamatos, jóindulatú visszajelzés, a motiváció erősítése 

a munkavégzésre. A tanító folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók fejlődését, személyre szóló 

értékelést nyújt a fejlődés üteméről, az egyéni teljesítményről. Segítséget nyújt a továbbhaladáshoz, 

a hiányosságok pótlásához, rendszeres tanulásra ösztönöz. Az értékelés célja a helyes értékrend 

közvetítése, az elvárások megértése, a pontos munkavégzés igényének kialakítása. A helyes 

értékelés segíti a tanulók önértékelésének kialakítását, fejlesztését. A kisiskolások értékelésének 

alapelve a tapintat és a türelem. 

Az értékelés igazodjon a gyakorlás során alkalmazott tevékenységekhez. A számonkérés 

igazodjon az életkori sajátosságokhoz, legyen változatos. 

A folyamatos szóbeli értékelés mellett szükséges az írásbeli értékelés is. A fejlesztés csakis akkor 

lehet eredményes, ha az írásbeli munkák javítása azonnal megtörténik. 

Az értékelés elsődlegesen a pedagógus feladata, de lehetőséget kell teremteni arra is, hogy a tanulók 

értékeljék önmaguk valamint társaik munkáját. 

A folyamatos szóbeli és írásbeli értékelések jelentik félévi és tanév végi minősítő értékelések 

alapját. A fejlesztési ciklusok végén a tanulói teljesítmények érdemjegyekkel történő 

értékeléséhez támpontot jelentenek a fejlesztés várt eredményeinek meghatározása a 

kerettantervben. 

 

2.7.8. Értékelési elvek és formák a felső tagozaton 
A felső tagozaton az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt 

a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos 

önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a 

számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos 

írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett 

tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan 

elkészített termék létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

A szóbeli formák: 
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 feleletek, 

 hozzászólások, 

 a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok, 

 kiselőadások 

 projekt munkák 

 csoportmunkák stb. 

 

2.7.9. Egyes tantárgyak sajátos értékelésének elvei, formái 
 

 

Ének-zene 
2.8.9.Egyes tantárgyak 
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Az ének-zene órákon az értékelés célja a tanulók erőfeszítéseinek jutalmazása,- a bátorítás és 

motiválás. Az értékelés akkor látja el hatékonyan motiváló, fejlesztő funkcióját, ha személyre 

szabott. Ezt folyamatos megfigyelés alapján, a jó teljesítmény megerősítésével érhetjük el. A 

tanulókat mindig egyéni előrehaladásukhoz viszonyítva értékeljük, ezzel mintát adunk az 

önértékeléshez és mások értékeléséhez. Az intonációs problémákkal küzdő gyerekek segítő, 

formáló értékelésére kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Őket csoportban közösségi éneklésbe 

vonjuk be, mely során megfigyelhető a memoriter szöveg tudása, a ritmus és dallam egységes 

megszólaltatása. A legapróbb dicséret is fokozhatja a tanulók zenei fejlődését, további 

előmenetelét és lelkesedését. 

Az értékelés az ének-zene órákon: 

Részvétel a közös éneklésben és játékban, órai aktivitás. 

A tanult dalok ismerete, szövegtudás, a dallam és a ritmus egységes megszólaltatása. 

A közös éneklés szabályainak megtartása, a dalok hangulatának megfelelő előadás-mód. 

A tanult zenei elemek felismerése, reprodukálása. 

Az írásbeli munkák önálló megoldása. 

A megtapasztalt hangszínek felismerése. (tárgyi, környezeti, emberi hangszínek, hangszerek) 

A zenehallgatások során megfogalmazott észrevételek, egyéni vélemények 

Testnevelés 
A testnevelés órákon az értékelés alapvető célja a gyermek egészséges életmódjának fejlesztése, 

önbizalmának gyarapítása, a sporthoz fűződő pozitív attitűdbázisának kialakítása. 

Figyelembe kell venni a gyermek egyéni képességét, motiváltságát, fejlődési folyamatát. A 

tanult mozgásformákat legyen képes alkalmazni új, megváltozott helyzetekben, társas és 

csoportos viszonylatokban. 

A kezdetektől nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenítésre, a végrehajtás minőségére, mert ezek 

kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti érdeklődést. 

Az értékelés alapja, szempontjai: 

– Aktív részvétel az órákon 

– A szabályok pontos ismerete és betartása 

– A természetes mozgásformákhoz kapcsolódó fogalmak ismerete 

– Alapvető rendszabályok legfontosabb veszélyforrásainak, balesetvédelmi szempontjainak 

ismerete és betartása 

– Fegyelmezett gyakorlás, odafigyelés a társakra 

– Célszerű eszközhasználat 

– A feladat végrehajtások pontossága, célszerűsége, biztonságra törekvés 

– Sportszerű viselkedés jellemzőinek ismerete 

 

Technika életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra 

A technika és vizuális kultúra órákon az értékelés legfőbb célja, hogy a tanulókat hozzásegítse a 

körülötte lévő világ jelenségeinek, művészeti alkotásainak mélyebb megértéséhez. 

Legyen képes ezeket munkáiban megjeleníteni és tartalmát szóban bemutatni. 

Figyelembe vesszük a gyerek egyéni képességeit, motiváltságát és értékelésünk akkor lesz 

fejlesztő jellegű, ha egyénre szabott. 

A munkafolyamat során fejlesztjük a gyerek önértékelését a mások munkájának megfigyelésével 

és a saját produktumok fejlesztési lehetőségeinek megbeszélésével. Ennek a munkának az alapja a 

folyamatos megfigyelés, melyet a jó teljesítmény megerősítésével érhetünk el. 

Cél a problémamegoldó képesség fejlesztése, mely az értékelésben úgy nyilvánul meg, hogy 

legyen képes a tanuló az egyéni feladatmegoldástól eljutni a projektmunkákban való 

együttműködésig. Legyen képes az információs csatornák közti tudatos választásra, s tudja 

megindokolni a döntését. A manuális készségek terén küzdő gyermekeket egyéni 
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segítségnyújtással, személyre szabott tanácsokkal fejlesztjük. 

Alapvetően kétféle teljesítményt értékelünk: 

– manuális 

– intellektuális. 

 

A manuális alatt a “kétkezi” alkotómunkát értjük. Az intellektuális pedig a megismerést kísérő 

verbálisan megfogalmazott tudást, munkát jelenti. Mindkettő nagyon fontos eleme a 

teljesítménynek, tehát értékelésnél szem előtt tartandó! A manuális teljesítmény 

 

vizuális kultúra értékelés elvei és eszközei 
 

A vizuális kultúra órákon az értékelés legfőbb célja, hogy a tanulókat hozzásegítse a 

körülötte lévő világ jelenségeinek, művészeti alkotásainak mélyebb megértéséhez. 

Legyen képes ezeket munkáiban megjeleníteni és tartalmát szóban bemutatni. 

Figyelembe vesszük a gyerek egyéni képességeit, motiváltságát és értékelésünk akkor lesz 

fejlesztő jellegű, ha egyénre szabott. 

A munkafolyamat során fejlesztjük a gyerek önértékelését. Törekszünk arra, hogy a 

művészeti és vizuális közléseket helyesen értelmezi és kifejezéseiket, kifejező eszközeit 

helyesen használja. 

Cél a problémamegoldó képesség fejlesztése, mely az értékelésben úgy nyilvánul meg, hogy 

legyen képes a tanuló az egyéni feladatmegoldástól eljutni a projektmunkákban való 

együttműködésig. 

Legyen képes az információs csatornák közti tudatos választásra, s tudja megindokolni a 

döntését. 

 
felsőben: 

 
Az értékelés 

Az elvégzett munka, a tanuló által nyújtott teljesítmény nagyon összetett eredmény. A 

tanulók teljesítménye több körülménytől függ: az óra milyenségétől, az adott tanítási anyagtól, 

a tanár magyarázatától stb. Két gyermek teljesítménye ugyanazon az órán is óriási 

különbségeket mutathat egymáshoz viszonyítva. Emellett gyakran tapasztaljuk, hogy ugyanaz a 

gyermek is nagy teljesítménybeli ingadozásokat produkál, látszólag megegyező feltételek és 

feladatok esetén is. Ráadásul a legtöbb gyermek más-más szintű vizuális intelligenciával bír. Ami 

az egyik tanulótól szép teljesítmény, az lehet, hogy egy tehetségesebbtől kevés lenne ugyanazon 

feladatnál. 

Ezért úgy célszerű mérnünk, hogy önmagához képest és társaihoz is viszonyítsuk a tanuló 

munkáját. Önmagához képest vessük össze korábbi munkáival a mostani teljesítményét. 

Egymáshoz képest bevált módszer az óra végi közös szóbeli értékelés. Ilyenkor kirakunk néhány 

rajzot a táblára, és demokratikus légkörben megvitatjuk melyik tetszik, és miért. Fontos, hogy ők 

válasszanak ki egy-egy alkotást, és megindokolják, hogy miért tetszik, vagy nem tetszik adott 

munka. Abban az esetben, ha nehezebb különbséget tenni a munkák közt segíthetünk az 

értékeléskor egy-egy szempont kiemelésével, pl.: “Melyik képen sikerült legélethűbben 

megrajzolni a tárgyakat?” Megkérhetjük őket, állítsák “erősorrendbe” a táblán lévő munkákat. 
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A közös szóbeli értékelés közösségfejlesztő értéke is jelentős. Egy idő után, az osztály már 

követeli óra végén az értékelést, mert igénylik egymás véleményét, “tükrét”, sőt dicsőségnek 

tartják, ha munkájuk kikerül a táblára. Remek motivációs eszköz! Persze vigyáznunk kell arra 

is, hogy ne a személyeskedés vezesse a kritikusokat. 

Természetesen jegyeket is adnunk kell a munkákra. Alapvetően ilyenkor (is) kétféle 

teljesítményt értékelünk: 

– manuális 

– intellektuális. 

A manuális alatt a “kétkezi” alkotómunkát értjük. Az intellektuális pedig a megismerést 

kísérő verbálisan megfogalmazott tudást, munkát jelenti. Mindkettő nagyon fontos eleme a 

teljesítménynek, tehát értékelésnél szem előtt tartandó! A manuális teljesítmény 

(=alkotómunka) esetében a manipulációs képességet, kitartást, érzékelési-észlelési 

fogékonyságot, az esztétikai ítélőképességet értékeljük. Az intellektuális teljesítmény 

értékelésekor elsősorban a kreativitást, ötletességet, eszközgazdagságot vizsgáljuk. Az 

érdemjegy a kétféle teljesítmény közös értékét fejezi ki. A gyakorlatban az érdemjegy mellé 

célszerű egy-két rövid mondatban szöveges értékelést is adnunk (pl a lap hátuljára). Így 

világosabban látja a gyermek, hogy miért kapta az érdemjegyet. 

A művészettörténeti részeket ötletes feladatokkal célszerű közelebb hozni a tanulókhoz. 

Emellett félévkor vagy év vége előtt nyugodtan eszközölhetünk egy-egy írásbeli számonkérést 

(témazáró dolgozatot). A dolgozat a tantárgyunk jellegéből adódóan inkább változatos 

feladatokból, mintsem unalmas kérdésekből álljon (Kösd össze az alkotókat a művekkel! 

Rajzold be a hiányzó tagolóelemeket a vázlatrajzba! Melyik stílus jegyeit ismered fel az 

oszlopfőn? stb.). Egyébként is célszerű szorgalmi és gyűjtőmunkákkal is motiválni a 

gyermekeket. A “pluszmunkák” külön értékelésével több lehetőséget kapnak azok a tanulók, 

akik szerényebb manuális képességeket örököltek. 

Mivel a teljesítmény rendkívül összetett produktum, nagyon körültekintően kell eljárnunk 

az értékelésekor. Pedagógiai szempontból szerencsésebb a bíztató jellegű, ösztönző értékelés. 

A gyakran megismétlődő túlságosan kritikus, elmarasztaló jellegű értékelés egy életre elveheti 

a gyermek kedvét a munkától. Inkább a pozitívumokat kell észrevennünk, hangsúlyoznunk a 

kiskamaszok alkotásaiban. 

 

Etika: 

 

Értékelés 

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. 

Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási értékek rendszeres 

megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a pedagógus, másrészt a 

társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések befogadására jó keretet nyújthatna 

a tanulói portfólió. Osztályzattal is értékelhető az egyéni vagy közös feladatokban való 

részvétel, illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem irányulhat viszont az értékelés 

azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy osztályozására, amelyek 

értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója. 

A számonkérés formái változatosak és az életkornak megfelelőek legyenek. Fontos szerepet 

kap az egyéni és a csoportos önértékelés. 
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Az értékelés formái: beszélgetés, csoportos tevékenységek, kooperációs munkák, 

munkalapok feladatainak értékelése, tesztek, rajzok, gyűjtőmunka, plakát, poszter, prezentáció 

készítése megadott témákban, egyeztetett szempontok alapján. 

 

 

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

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 
Hagyományosan tanulóink kimagasló teljesítményeit a tanévzáró ünnepélyeken értékeljük. Ennek 

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

Ennek szempontjai a tantestület döntése szerintiek: 

tanulmányi munka 

sportteljesítmények közösségi munka 

kulturális és közéleti tevékenység 

 

 
A jutalmazás formái 

Egyéni jutalmazási formák: 

Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

szaktanári, 

osztályfőnöki, 

igazgatói, 

nevelőtestületi. 

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

bizonyítványba kell bevezetni. Az osztályfőnökök és a munkaközösségek javaslatára a 

legkiemelkedőbb – kistérségi, járási, megyei, országos eredményekkel rendelkező – tanulók oklevélben 

és könyvjutalomban részesülnek. 

Közösségi munkáért a DÖK is javasolhat tanulókat az elismerésre. 
 

Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi és kulturális versenyek 

győztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalm i munka részese), 

jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. 

Csoportos jutalmazási formák: 

jutalomkirándulás, 

kulturális hozzájárulás (színház vagy kiállítás látogatáshoz). 

A magatartási elvárásokat a házirend tartalmazza. Ezen elvárások teljesítése alapján az értékelési 

szempontok a következők: 

 Példás 

A házirendet minden körülmények között betartja, és másokkal is betartatja. 

Órai és órán kívüli magatartása kifogástalan. 

A közösség alakításában aktívan részt vesz, kezdeményez. 

Iskolai feladatokat önként vállal, és maradéktalanul teljesít. 

Megnyilvánulásaiban őszinte, társaival, tanáraival szemben tisztelettudó, együttműködő és 
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segítőkész. 

Fegyelmező intézkedés nem volt ellene. 

 Jó 
 

 
A házirendet betartja, apróbb hibáit törekszik javítani. 

A közösségben a rábízott feladatokat ellátja. 

Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő. 

Fegyelmi fokozata: legfeljebb szóbeli figyelmeztető. 
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részt. 

Társaival szemben közönyös, megnyilvánulásaiban durva, tanáraival szemben tiszteletlen. 

Fegyelmi fokozata: legfeljebb igazgatói figyelmeztetés. 

Rossz 

A házirendet nagyon hiányosan tartja be. 

A közösség munkáját hátráltatja, szándékosan árt a 

közösségnek. A nevelésére tett erőfeszítéseket rendre 

elutasítja. 

Társaival szemben durva, goromba. 

Tanáraival szemben tiszteletlen, udvariatlan, 

elutasító. Fegyelmi fokozata: igazgatói intés. 

A szorgalom értékelésekor a tanuló iskolai és tanulmányi munkához való hozzáállását értékeljük. 

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

eredménnyel, hiszen gyenge képességű tanuló is lehet kiemelkedően szorgalmas. 

 Példás 

 

 Jó 

Aki tanulmányi munkájában kitartó, a tanítási órákra képességeihez mérten pontosan és rendben, maximálisan 
felkészül. 

Tanulmányi munkájában többletfeladatokat végez, részt vesz versenyeken, pályázatokon. 

Az órai munkát érdeklődésével, aktivitásával segíti. 

 
 

A tanítási órákra lelkiismeretesen felkészül, feladatait elvégzi, de többletfeladatokat nem végez. Órai 

aktivitása a tőle elvárható, de különösebb érdeklődést nem mutat. 

Érdeklődése csak az iskolai tananyagra korlátozódik. 
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 Változó 

Iskolai és otthoni munkájában csak időnként teljesít képességeihez mérten. 

Órai aktivitása hullámzó teljesítményt mutat. 

Házi feladatait hiányosan készíti el, felszerelése is többször kifogásolható. 

Gyakran szétszórt, figyelmetlen. 

Hanyag 

Tanulmányi munkájában gyakran képességei alatt teljesít, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el. 

Felszerelése hiányos, így az órai tanulmányi munkát hátráltatja. 

Munkafegyelme rossz, érdektelenség, közömbösség jellemzi. 

2.8.A tanulók továbbhaladása 
A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

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

szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek meglétét és az elvárt 

kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból. 

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

osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket 

az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott,és nincs megfelelő mennyiségő érdemjegye 

ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja 

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

alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen osztályzata. 

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

vagy a tanév végén háromnál több elégtelen osztályzata volt.. 

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

évről kap. 

 

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

követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni, vagy a 

szülő írásban ezt kéri. 

2.9.A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 
Iskolánk körzetéhez tartozó településeken a következő nemzetiségek élnek: 

német 

szerb 

roma 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiségek kultúrájának 

megismerése több síkon történik. 
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A nemzetiségekről szóló oktatás színterei: 

Tanítási órákon: történelem, ének-zene, magyar nyelv és irodalom és osztályfőnöki órán. 
Tanórán kívüli tevékenységeken: részvétel a nemzetiségek által szervezett nemzetiségi napokon 

hagyományőrző rendezvényeken ( például iskolai fellépésekkel), szabadidős programokon. 

 
 

2.10.A településen élő német nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló 

tananyag 
 

Intézményünk német nemzetiségi nyelvet oktató iskola, a nyelvoktató program 1-8. osztályig 

működik, melyet minden tanulónk igénybe vesz. A nemzetiségi nevelés és oktatás sajátossága, hogy 

intézményi keretek között biztosítja a nemzetiségi német nyelv tanulását, a német nemzetiségi 

történelm, kultúra megismerését, a hagyományőrzést és –teremtést. Ezt szolgálja 

nyelvoktatás heti 5 órában történő megvalósulása, melyet a törvényi előírásoknak megfelelóen 

német nemzetiségi népismerettel is támogatunk heti 1 órában. Így nyílik lehetőség arra, hogy a 

tanuló, a fejlődő egyén, a majdani közéleti ember az iskolai tanulás keretei között ismerje meg 

közvetlen társadalmi környezetének értékeit, sajátosságait. Minden tanuló megismeri ugyanakkor 

a lakóhely, a 

 

szülőföld kulturális örökségének leginkább jellemző sajátosságait, elsajátítja azokat az 

ismereteket, gyakorolja azokat a közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a 

szülőföld, a haza megbecsüléséhez, a mindezzel való azonosuláshoz vezetnek. A német 

nemzetiségi oktatás fő célja, hogy kedvet ébresszen a tanulókban a német nyelv tanulása, a 

nemzetiségi kultúra megismerése és megőrzése iránt. Célunk, hogy a tanulók olyan nyelvi tudásra 

tegyenek szert, amelyre építhetnek a továbbtanulásnál, amely képessé teszi őket német nyelven 

történő kommunikálásra. A német nemzetiségi nevelés és oktatás célkitűzései: 

 

 a nemzetiségtudat kifejelsztése, formálása 

 ismerje meg a tanuló a nemzetiségi lakosság történelmét és kultúráját, 

 ismerje a német nyelvű országokat, azok kulturális értékeit, 

 fejlesszük ki bennük az érdeklődést a multikulturális értékek iránt. 

A nemzetiségi nyelvoktatás osztálykeretben folyik. A szülő joga kérni gyermeke számára ezt 

az oktatási formát, amelyben való részvételnek nem lehet akadálya a tanulók családból hozott 

nyelvtudásának hiánya vagy hiányossága. A nyelv oktatásához a nemzetiségi oktatás számára 

kiadott és a mindenkori tankönyvjegyzékben szereplő tankönyveket és munkafüzeteket 

rendeljük meg, valamint a szaktanárok által összeállított munkaanyagokat használjuk. A német 

nemzetiségi nyelv oktatása ugyanakkor megtámogatható bármely olyan segédanyaggal, 

feladatgyűjteménnyel, módszertani segédlettel, elektronikus úton hozzáférhető anyaggal, 

amely az intézmény, a szaktanár rendelkezésére áll (és a tanuló szülőjének töblettköltséget nem 

eredményez). Az osztályozás és értékelés az általános elvek és módszerek alapján történik. Az 

oktatás tartalmát, a fejlesztési feladatokat, kialakítandó kompetenciákat illetően irányadó 

17/2013. (III.1.) EMMI rendelet 4. melléklete. 
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2.11.A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
Valamennyi tanulónak joga van képességei minél maradéktalanabb kibontakoztatására, 

személyiségfejlődésének támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos 

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

iskolai sikerességüket. Figyelnünk kell, hogy intézményünk ne legyenszegregáló iskola. 

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

érdekében: 

kulcskompetenciák fejlesztését, 

az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazását, a digitális 

tananyagok felhasználásának elősegítését, 

méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítást, 

a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését, 

tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulást, 

a differenciáló módszerek alkalmazását, 

a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok integrált oktatása, nevelése 

a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, nevelése, 

az F70-es diákok inkluzív nevelése 

a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítását, 

környezettudatos szemléletű oktatás-nevelést, / öko iskolai tevékenység/ 

egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítását, 

hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatását és alkalmazását a tanórákon, 

a tanulói aktivitás növelésévt a tanítási órákon, 

a tanulási attitűd pozitív átformálását, 

a továbbtanulás támogatása , 

személyiségfejlesztést és közösségépítést, 

a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését, 

partnerközpontú nevelést. 

 

3.Sajátos pedagógiai módszerek:  
Napjaink pedagógiai gondolkodásában az összes ismert tanulásszervezési eljárás jelen van. A módszerek 

kiválasztásnál elsődleges szempont az életkori sajátosság. A módszerek megválasztásakor az iskola tanítói, 

tanárai - a pedagógiai programban meghatározott kereteken belül - önállóságot élveznek alkalmazzuk: - a 

projektmódszert, - differenciált pedagógiai módszereket, - fejlesztőprogramot a sajátos nevelési 

igényű (SNI) tanulók speciális fejlesztéséhez, - kooperatív tanulásszervezési 

módokat,tehetséggondozást. E módszerek alkalmazása során a tanulásszervezési eljárások változatos 

formáival élünk:  

 

 kooperatív technikák  

 egyéni, páros, csoportos munka  

 prezentáció készítése 

 tanulói kiselőadás 

 projektmunkák heterogén csoportokban 

 dramatikus módszerek és technikák alkalmazása  
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 önellenőrzés, mások ellenőrzése  

 kooperatív technikák  

 egyéni, páros, csoportos munka  

 prezentáció készítése 

 tanulói kiselőadás 

 projektmunkák heterogén csoportokban 

 dramatikus módszerek és technikák alkalmazása  

 önellenőrzés, mások ellenőrzése  

 Kiemelt figyelmet szentelünk az egyéni sikeresség, a későbbi munkaerő piaci megfelelés szempontjából 

kulcsfontosságú kompetenciák tanulóink életkorának megfelelő fejlesztésére.  

A támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása érdekében tanulóink, tanulócsoportjaink 

tevékenységét úgy szervezzük, hogy évente egy alkalommal alsó és/ vagy felső évfolyam számára 

projektlehetőséget kínáljunk. A projekt megvalósítását  tekintve több mint egy  hétre tervezzük.  Olyan 

átfogó, sokoldalú megközelítést és feldolgozást biztosító kérdéskör, probléma, feladat felvetésére célszerű 

törekedni, amelyek gyermekeink legszélesebb körét érinthetik. Így az egészségnevelés, a környezettudatos 

gondolkodás és cselekvés, a lakóhelyismeret, avagy az adott tanév aktuális eseményéhez, személyiségéhez, 

történelmi, irodalmi jeles megemlékezéshez, évfordulóhoz  kapcsolódó téma választása ajánlott. A 

tevékenység során kiemelt figyelmet fordítunk az együttműködés erősítésére, az aktivitás és motiváció 

fenntartására, differenciált, az egyes tanulók képességeit optimális mértékben fejlesztő feladatadásra. 

Évente  egy témahetet tervezünk a teljes tanulói közösség bevonásával. –fenntarthatósági témahét. 

Témanapokat szervezünk a teljes tanulói közösség számára: 

 Gárdonyi-nap 

 Márton nap 

 Nemzetiségi nap 

 Föld napja 

 A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének javítására, a 

szegregációmentes, az optimális együttnevelési környezet kialakítására és fenntartására az iskola a 

következő években is kiemelt figyelmet fordít, a pedagógiai program korábbi fejezeteiben rögzítettek 

alapján, a változatos és differenciált tanulásszervezési módszerek, az egyéni differenciált fejlesztés és 

értékelés figyelembe vételével.  

 

6 tantermünk   IKT-eszközökkel van ellátva.  Ezeket a lehető legtöbb tantárgy oktatásában felhasználjuk 

Valamennyi érintett tanulócsoport esetén a tanév munkáját úgy szervezzük meg, hogy a kulcskompetenciák 

fejlesztésében kiemelt, az innováció megvalósításában érintett tantárgyak foglalkozásainak legalább 30%-

a információs, kommunikációs eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg 

Projektmódszer A projektmódszernek fontos tulajdonsága, hogy komplex, vagyis az adott témát sok 

oldalról kell körüljárni, ugyanis így alakulnak ki a tudáselemek között a sokrétű kapcsolatok. A 

projektmunka számos hagyományos tanítási eljárásnál sokkal, nagyobb gyakorisággal képes biztosítani az 

élményt. A projektmódszer alkalmazásának, illetve elterjesztésének fő motívuma az, hogy a különböző 

kompetenciák, személyiségvonások széles körét képes fejleszteni:  

 Szaktárgyi ismeretek bővülése, minőségi tudás létrejöttének elősegítése. 

  Szocializáció, másokkal való együttműködés, konfliktuskezelés megtanulása.  

 Divergens gondolkodásmód fejlődése.  

 Tervezési eljárások jobb megismerése, munkaszervezés, időbeosztás.  

 Esztétikai érzék fejlődése a különböző produktumok előállításakor.  

 Lámpaláz leküzdéséhez segítenek hozzá a kisebb, majd esetleg nagyobb csoportok előtt való szereplések 

a projekt eredményeinek a bemutatása során.  

 A világ komplex voltának tudatosulása.  

 Felelősségvállalás saját maga és társai iránt.  

 Nyitottság a világ dolgai iránt.  Ismeretforrások megkeresése, a kapott információk kezelése adott 

szempont szerint.  

 Előzetes tudás elemeinek felszínre hozása, mozgósítása.  
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 Tanulási technikák fejlődése, élethosszig tartó tanulás elősegítése.  

 Az ismeretek különböző helyzetekben való használata, a transzfer segítése, és annak tudatosítása, hogy 

sok tudáselemünk nemcsak abban a helyzetben lehet hasznos, amilyenben megtanultuk. Alkalmazható 

tudás létrejöttének elősegítése.  

 Problémaérzékenység, a problémamegoldással kapcsolatos tudásrendszer fejlődése.  

 Kreativitás fejlődése.  

 Kommunikációs kompetencia fejlődése. 

  Vitakultúra elsajátítása, mások véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása.  

 Saját maga szerepének, lehetőségeinek és határainak felismerése, tudatosítása, reális énkép kialakítása.  

Differenciált pedagógiai módszerek Differenciálni különbözőképpen lehet:  

 Érdeklődés szerinti (tartalmi) differenciálás. 

Differenciált pedagógiai módszerek Differenciálni különbözőképpen lehet:  

 Érdeklődés szerinti (tartalmi) differenciálás. Az érdeklődés szerinti differenciálás megvalósulhat:  

 A differenciálás nemcsak a tanulás tartalmára, hanem módszereire és eszközeire is vonatkozhat. 

  Szükséges a követelmények differenciálása. Ez az új szemlélet azoknak a gyermekeknek is lehetőséget 

nyújt, akik nem sérülésük, fogyatékosságuk okán sajátos nevelési igényűek, hanem társadalmi illetve 

szociális helyzetüknél, hátrányuknál fogva igénylik a speciális segítséget.  

 

Intézményünk célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók:  

 az oktatásban egyenlő esélyekkel vehessenek részt,  

 a képességeihez és fejlődési üteméhez szabott nevelésben részesüljenek, 

   olyan tudás birtokába kerüljenek, amellyel az életben boldogulni tudnak és sikeresek legyenek. 

Pedagógiai programunkon belül hangsúlyos szerepet kap a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelés-

oktatása. A fejlesztések középpontjában az együttnevelés áll.  

Tanulásszervezési formák: A frontális tanítási forma mellett csoport-, pár, kooperatív vagy egyéni 

munkamódszert alkalmazunk.  

Differenciált tanulásszervezéssel biztosítható a legjobban az egyéni fejlesztés. Ehhez elengedhetetlen, hogy 

a gyermekek megtanulják azokat a technikákat, amelyek az egyéni, a páros és a csoportos kooperatív 

(együttműködő) feladatvégzéshez szükségesek. Az egyéni fejlesztést biztosító önálló feladatvégzés 

technikái: önellenőrzés, önértékelés, önálló, differenciált feladatválasztás, vita,meggyőzés, helyes érvelés, 

más vélemény elfogadása. A tevékenység és a módszer az, ami egyénre szabott, differenciált. Így mindenki 

számára hatékony a tanulás. A diákok fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján történik. A Mohácsi 

Meixner EGYMI-vel való való szoros együttműködés révén, e tanulóink fejlesztését az utazó 

gyógypedagógiai hálózat pedagógusai látják el.  

Fejlesztő program a beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTMN) zavart mutató tanulók fejlesztéséhez A 

beilleszkedési, tanulási, magatartási zavart a járási szakszolgálat (nevelési tanácsadó) állapítja meg. 

Szakvéleményében megjelöli a fejlesztendő területeket is. A BTMN zavart mutató tanulók fejlesztésének 

célja, hogy a tanulók képessé váljanak az általános iskolai követelmények elsajátítására a nevelés-oktatás 

terén. A fejlesztés az alapképességek mentén történik, lehetővé téve az olvasás, írás, számolás 

készségszintű elsajátítását. Az alapdokumentumokban megfogalmazott fejlesztési feladatok a BTMN 

zavart mutató tanulókra is érvényesek.  

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését segítő tevékenységi formák:  

 Fontos szerepet szánunk a megelőzésnek, melynek alapja a megfelelő iskolai légkör (szeretetteljes, vidám, 

elfogadó). Törekedni kell a nyugodt, kiegyensúlyozott, határozott, következetes, kiszámítható nevelői 

magatartásra. 

  Pozitív tulajdonságok, képességek felkutatása, továbbfejlesztése, ezek elismerése. A biztatás legyen 

viselkedésünk alapelve. 

  Közös, kedvelt tevékenységek szervezése. Az öröm, a játék fontosságának kiemelése. Tanórán kívüli 

foglalkozások: sportverseny, diákkörök, diáknap, jeles nap.  

 A tanulók sikerélményhez juttatása.  

 Értékelés Az értékelés folyamatos a foglalkozások során. Mindig az adott tevékenységre, eredményre 

vonatkozik. A saját fejlődést mutatja.  

  Egyéni elbírálás (önmagához mért teljesítmény alapján)  

 Gyakoribb ellenőrzésre szorul (pl. felírta-e a házi feladatot) 

  Szóbeli magyarázat kiegészítése írott szöveg feldolgozásával  
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  Szükség esetén segédeszközök használatának megengedése (számológép, szorzótábla, ábécé)  

 Szóbeli vagy írásbeli számonkérés elsőbbsége adott tanulóra vonatkozva 

  Szükség esetén a feladat felolvasása  

 Differenciált óraszervezés  

 Elfogadás.  

A beilleszkedési, magatartási zavarral kapcsolatos tevékenységünk eredményességét jelzi:  

 Ha az érintett tanuló: o huzamosabb ideig súlyosabb konfliktusok nélkül tanul a közösségben,  többnyire 

elfogadja és betartja a szabályokat o együttműködik tanáraival, társaival. 

  Az osztályközösség elfogadja a másságot, befolyásolja és segíti a problémás tanulót. 

  Ha a kiváltó okot az iskolai közösség szolgáltatta, az ok feltárásával és megszüntetésével orvosolt a 

probléma.  

 Ha iskolánk nevelőközösségének az a többségi véleménye, hogy gyermekeink magatartása, viselkedése 

összességében javult.  

Tehetséggondozás A tehetségek felismerését, tehetségük minél jobb kibontakoztatását segítik:  

 Matalent mérés 

 5. osztály tehetségazonosító mérése 

 színjátszó szakköri tevékenység 

 iskolai sportkör 

 különböző versenyeken való részvétel 

 írásbeli, szóbeli számonkérés egyedi sajátosságoknak megfelelően történő megválasztása 

 kooperatív munka 

Tárgyi feltételek: Iskolai könyvtár, digitális eszközök /számítógép, tablet, interaktív panel, okos telefon/ 

  variálható tanterem berendezés a csoportfoglalkozásokhoz,  szorgalmi és választható feladatok, 

versenyek, vetélkedők, pályázatok.  

Pedagógusaink fontos feladata, hogy megtalálják tanítványaik tehetséges területeit, aktív munkájukkal, 

iránymutatásukkal és tanácsaikkal vegyenek részt ezek fejlesztésében. Az intézmény vezetése gondoskodik 

a megmérettetéseken legeredményesebb, iskolánk hírnevét öregbítő tanulók és az őket felkészítő 

pedagógusok elismeréséről.  

 

4.Legitimációs záradék 

4.1. A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata 
Intézményünk nevelői közössége e dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján módosította. 

A módosítások bevezetése 2020. 09. 01. napjától történik felmenő rendszerben. 

Átdolgozott jelen pedagógiai program az intézmény 2019-ben elfogadott pedagógiai programját váltja fel.  

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

könyvtárában és a tanáriban elhelyezett számítógépen lehet elolvasni. Megtekinthető az intézmény 

honlapján és a Köznevelési Információs Elektronikus portálon. 
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