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Milyen iskolát szeretnénk? 

 

Dr. Csermely Péter kiválóan fogalmazza meg a mai oktatás problémáját a madarak segítségével: 

 

 

„ A madarak közül a sas kiválóan repül, a rigó gyönyörűen énekel, a pulykának meg sok húsa 

van. Az oktatásnak a sas túl gyors, a rigó túl zajos, a pulyka meg nem fér be az iskolapadba. Az 

oktatásnak tyúkok kellenek. Igaz, hogy csak repdesnek, a hangjuk alig okoz örömet, és a húsuk 

sem olyan sok, de legalább egyformák és egyszerűen kezelhetők. Az oktatásnak nyitottnak kell 

lennie az egyénre szabott programokra ahhoz, hogy elviselje, sőt segítse a sasokat, a rigókat és a 

pulykákat is.” 

 

 

Egy kisiskola kiváló helyszín a sasok, a rigók, a pulykák segítéséhez. A kisebb tanulói létszám 

személyre szabott törődést ad. A nem problémás tyúkokkal egyszerűbb dolga van a nevelőnek. De, 

ha már vannak sasok, rigók és pulykák, velük is kezdeni kell valamit, „a gyermek mindenek felett 

álló érdekének” érvényesüléséhez kapcsolódó kötelezettségek okán. 

 

A kisiskolákban a személyes kötődés és a küldetéstudat okán ez megadatik. 
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BEVEZETÉS 

 

Az iskola küldetésnyilatkozata 

 

A Bácskai Általános Iskola elődintézményeinek múltja arra kötelez bennünket, hogy nevelő és 

oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, 

hagyományainak megismertetésére. Arra törekszünk, hogy a környék iskolái között kivívott 

helyünket, hírnevünket öregbítsük, és a megszerzett tudásunkat a térségben tovább adjuk, a haza 

iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének 

gyakoroltatására.  

Szándékaink szerint arra törekedtünk a Bácskai Általános Iskola Pedagógiai programjának 

megírásával, hogy a jogelőd intézmények régi jó hagyományait megőrizve, a helyi sajátosságokat 

figyelembe véve tervezzük meg és alakítsuk ki tevékenységrendszerünket.  

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól 

nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és 

tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók 

felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű 

gyermekek fejlesztését is.  

Segítünk abban, hogy gyermekeink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is 

boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra 

képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész, munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal és 

a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg.  

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az 

életben boldogulni tudó embereket nevelni. Tagintézményeinek hosszú múltja alatt többször 

változtak az iskolák falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: 

emberséget és tudást adni a felcseperedő polgároknak! 

Szeretnénk olyan speciális társadalmi szükségleteket kielégíteni, amelyek kiváltják a települések 

lakosainak és valamennyi partnerének elégedettségét. 

Az intézmény kollektívája - az aktuális feltételrendszerben megjelenő kedvezőtlen hatásokat (mint a 

demográfiai hullámvölgy, a költségvetés szűkössége, a sajátos nevelési igényű gyermekek 

számának növekedése) is figyelembe véve – olyan optimista jövőképet vázol maga elé, amilyennek 

a távoli időben látni szeretné az intézmény működését, valamint annak feltételrendszerét.  
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Az iskola jövőképe 

Olyan intézményt képzelünk el, amelyben: 

- 6-16 éves korig a gyermekek ellátása, nevelése-oktatása a lehető legmagasabb színvonalú, 

- korszerű, európai színvonalú oktatást valósítunk meg, 

- a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása, fejlesztése teljes egészében helyileg megoldott, 

- a legkorszerűbb taneszközök állnak rendelkezésre, 

- a pedagógus pályát európai szintű jövedelem viszonyok jellemzik, 

- a közoktatás a települések hagyományainak, tradicionális értékeinek megőrzésében 

kiemelkedő szerepet játszik, és ezért az intézmény működését a környezet valamennyi 

szereplője pozitívan értékeli és támogatja. 

 

Arra törekszünk, hogy intézményünk családiassá, gyermekközpontúvá, barátságossá, jó 

hangulatúvá váljon, ahová a diákok és a nevelők is szívesen járnak és az együttműködés számos 

szakmai területen lehetővé váljon, erősítve a versenyképességet.  

Valamennyi, a Bácskai Általános Iskolához csatlakozott község több évszázados történelmi múltra 

tekint vissza, amelyben a nemzetiségek jelentős szerepet játszottak a helyi társadalmi életben. 

Az identitás érdekében a néphagyomány őrzését és a népi kultúra ápolását feladatnak tekintjük. A 

programunkba igyekeztünk azokat a hagyományokat és értékeket beépíteni, amelyek a kultúra 

részét képezik és megőrzésre érdemesek. 

Specialitásaink: német és horvát nemzetiségi nyelv oktatása, sokféle szabadidős tevékenység, 

melyek gyermekeink, tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakoztatását szolgálják. 

A nemzetiségi oktatásban, nevelésben kiemelt szerepe van a nemzetiségi nyelv oktatásának. A 

nyelv hozzájárul a nemzetiségi önazonosság tudatának kialakításához, fejlesztéséhez. A nyelv 

közösségalakító és megtartó erő. 

A nemzetiségi nevelés és oktatás feladatának tartjuk, hogy tanulóink ismerjék meg: 

- a németek, horvátok helyét Európában és Magyarországon, 

- a nemzetiségek anyaországainak történelmét, földrajzát, irodalmát, 

- az országban élő nemzetiségek betelepülésének történelmi körülményeit, a betelepítés 

történetét, 

- a II. világháború utáni kitelepítések történetét és következményeit, 

- a nemzetiségek ünnepeit, szokásait, 

- népművészeti, néprajzi és kulturális értékeit, 

- zenéjét és táncait, 

- a nemzetiségiek jogait, intézményrendszerét, 
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- jelképeit (himnusz, zászló), 

- a helyi nemzetiségi lakosság idetelepülésének körülményeit, 

- a német eredetű családneveket, 

- az őseink munkáját, szokásait, hagyományait, dalait, táncait. 

Az iskolai és községi ünnepeken a nemzetiség népköltészetének, irodalmának, dalainak és 

táncainak bemutatását kiemelt feladatnak tekintjük. A nemzetiségi népismeret tanításának fontos 

színterei a tanítási órákon kívüli tevékenységek is, mint a szakkörök, énekkar, tánccsoport, 

kirándulások, táncház stb. 

A feldolgozásban kiemelt szerepe van a gyűjtő- és csoport-, illetve projektmunkának.  

Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek 

megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk. 

E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola 

működik, vállalva a sajátos nevelési igényű tanulók, a nevelésben akadályozott tanulók integrált 

nevelését, oktatását. 

A Pedagógiai program aktualizálását a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 

20/2012. (VIII. 31.) a nevelési intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló EMMI rendelet tette szükségessé. Az átdolgozás során törekedtünk a 

szervezeti átalakításban érintett intézmények eredeti szakmai programjának, hagyományainak, 

gyakorlatának a törvényi szabályozással szinkronban lévő tartalmainak továbbvitelére, a 

rendelkezésre álló intézményi tapasztalatok, hasznosítására, a partneri észrevételek, javaslatok 

figyelembevételére, korszerű nevelési – oktatási célkitűzések megfogalmazására. Célunk egy olyan 

intézményi szervezet, illetve nevelési - oktatási gyakorlat kialakítása, amely elősegíti a gyermekek 

harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik 

kialakulását. Intézményünk pedagógiai gyakorlatát az egyéni bánásmódra törekvés, a gyermek, a 

tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények 

támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító 

sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi. Törekvéseinkhez, kitűzött céljaink 

eléréséhez, kérjük és igényeljük partnereink támogatását, a megvalósítás eredményességét segítő 

észrevételek, javaslatok megtételét. 
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1. NEVELÉSI PROGRAM 

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

Alapelveink 

Tevékenységünk középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akinek 

kötelességei és jogai egységet alkotnak. A nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei megosztják 

intézményünkkel, e közös tevékenység alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai 

hitele. 

A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú 

távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam 

biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a 

szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és 

az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót 

és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat. 

Feladatunk olyan nevelési rendszer biztosítása, amely elősegíti a gyermekek harmonikus lelki, testi 

és értelmi fejlődését. Tudatos fejlesztéssel elérjük, hogy készségeik, képességeik, ismereteik, 

jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik életkori sajátosságaiknak megfelelően fejlődjenek, és 

ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a közérdekkel 

összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat neveljünk. Kiemelt célunk a nevelés-

oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. 

Pedagógiai kultúránkat az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a 

bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok 

elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez 

igazodó értékelés jellemzi. 

Iskolánk az ismereteket, a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan közvetíti, 

biztosítva a teljes nevelési-oktatási folyamatban a gyermek, a szülő, a pedagógus vallási, világnézeti 

meggyőződését. 

Kiemelt feladat a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, 

legeredményesebb fejlődésük elősegítése. 

Iskolánk olyan személyiségközpontú intézmény, ahol mindenki arra törekszik, hogy tanulóink a 

sokoldalú ismeretszerzés lehetőségeivel élve, életkori sajátosságaiknak, lehetőségeiknek 

megfelelően megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a 
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változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk 

alakításához. A kulcskompetenciák mindegyike egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a 

sikeres élethez. 

Közösség biztosításával, egy szocializációs folyamat során eljussanak fejlődésük azon szintjére, 

amely alkalmassá teszi őket tanulmányaik folytatására, a személyes boldogulásukhoz és 

fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez, a munkához, a testi és 

szellemi egészséghez, az erkölcsös életvitelhez nélkülözhetetlen készségek és képességek 

megszerzésére. 

 

Pedagógiai munkánkat meghatározó értékeink 

 Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Érdeklődés felkeltése a 

társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi 

tevékenységekre. 

 Az integrált intézményt alkotó közösségek, eltérő idejű és tartalmú hagyományai, 

tapasztalatai, gyakorlata. 

 Az, hogy terveinkkel, a mindennapokhoz kötődő döntéseinkkel szemben támasztott 

követelmény, a többség által elfogadható, érthető, teljesíthető, a gyermeki közösség érdekeit 

szolgáló legyen. 

 A tanulók egyéni képességeinek megfelelő haladási ütem biztosítása, a saját tapasztaláson 

alapuló megértés, a gyakorlati intelligencia fejlesztése, a kulturális alaptechnikák 

tökéletesebb elsajátíttatása, a szilárd alapkészségek kialakítása. 

 Az iskolában minden tanulónak, a hátrányos megkülönböztetés minden szervezeti és 

gyakorlati formájának kizárásával, esélyt teremtünk szociokulturális, tanulási, szocializációs 

hátrányai leküzdésére, a kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget biztosítunk 

tehetségük kibontakoztatására. 

 Nevelési-oktatási gyakorlatunkban kiemelt értékként kezeljük az angol, német és horvát 

nyelvek oktatását, és az emeltszintű „információs társadalom” kihívásaival való lépéstartást. 

 Nevelési, oktatási tevékenységünkben, tiszteletben tartjuk egymás világnézeti és vallási 

hovatartozását, elzárkózva a szélsőséges megnyilvánulásoktól. 

 Elvárásainkat a humanizmus, a személyiség, a tanulók mindenek felett álló érdekének 

védelme hatja át, a következetesség és a fokozatosság elvének érvényesülésével. 

 A tanulói teljesítmények értékelésénél a személyre szóló fejlesztő értékelést, a folyamatos 

pozitív megerősítés gyakorlatát követjük.  
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 Egészségnevelési, környezeti nevelési tevékenységünkben az ismeretek, értékek 

közvetítésével, a jártasságok kialakításával az egyes tanulók, illetve a közösségek 

egészségvédelmét kívánjuk megteremteni (tiszta környezet, étkezéskultúra, mozgáskultúra, 

testi, lelki egészség harmóniája). 

 Törekszünk a szülőkkel való partnerkapcsolat megerősítésére, ápolására, új együttműködési 

formák kialakítására. 

 A személyes példamutatás, a magatartási, erkölcsi normák közvetítésével a közösség 

nevelőerejét tudatosabban kívánjuk felhasználni az egyéni fejlődés érdekében. Nevelői 

munkánk során fontos a tanulói felelősségvállalás tudatának erősítése (önmagáért, társaiért, 

tetteiért). 

 Az udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. 

Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. 

 Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 

 Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához, Európához való kötődést, a 

természeti környezet megismerését és megóvást, az ökológiai szemlélet tudatos formálását.  

 

Iskolánk céljai a tanulók sikeres nevelés-oktatása érdekében 

 

Az Alaptörvénnyel, a Nemzeti Köznevelési Törvénnyel, továbbá a hatályos Nemzeti Alaptantervvel 

összhangban tevékenységünk általános célja, hogy a családdal együttműködve cselekvő 

elkötelezettségre neveljen az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus 

személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket.  

Ezáltal járul hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék 

 a haza felelős polgárává, hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai 

tradíciókat őrző felnőtté váljon. 

 kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága, 

 reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert, 

 megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka 

világában, 

 törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására, 

 legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát illetően, 

 váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre, 

 tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését. 
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A fejlesztési területek, nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket 

jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az 

ismeretszerzés, a gyakoroltatás, cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. 

E területek, összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás 

és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – egyesítik a 

hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein, és 

valósulnak meg a köznevelés folyamatában: 

 beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, 

tartalmaiba, 

 tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola 

helyi tanterve szerint, 

 alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban az 

osztályfőnöki órák témaköreit, 

 témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb 

iskolai foglalkozások, programok számára. 

 

A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok 

végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai munka 

meghatározó fokmérője, a pedagógiai, szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma. 

 

Nevelés területei, céljai: 

 

Az erkölcsi nevelés 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi 

beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő 

felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az 

erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek 

különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, 

tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek 

megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az 

együttérzés. a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a 
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megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a 

képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt életükre, 

és elősegíti helytállásukat a munka világában is.  

Fontosnak tartjuk a diákok morális és esztétikai szemléletének alakítását, az értékes alkotások iránti 

igény megalapozását, a korszerű természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép 

kialakítását, melyet tanulóink eszközként használhatnak a valóság viszonyrendszerének 

megértéséhez, és alkalmazhatnak különböző cselekvésformákban. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles 

magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és 

az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. 

Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, 

sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, 

nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a 

közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak 

betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság 

jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári 

jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a 

közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra 

fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását 

hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás-és tanulásszervezési eljárások.  

Kiemelt célunk az anyanyelv helyes használatának közvetítése szóban és írásban, a kommunikációs 

képességek fejlesztése.  

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, 

fejlődő és fejleszthető képesség - társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező 

szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésére 

jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék 

érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának 
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a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban 

résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, 

a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni 

fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret 

hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a 

szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. Fontosnak tartjuk tanulóink önismeretének 

fejlesztését, autonóm személyiségek kialakítását. Olyan személyiségek fejlesztését, akik kellő 

önismerettel rendelkeznek, akik önállóan döntenek képességeiket, lehetőségeiket ismerve. Így egy 

következő életszakaszban képesek az önmegvalósításra. Felkészítjük őket az esetleges kudarcok 

elviselésére is. 

A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, 

önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, 

az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező 

zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A 

köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a 

családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és 

fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben 

felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel 

is. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki 

egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola 

feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-

megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes 

körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésben. A pedagógusok 

motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzésében.  

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A NAT ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a 

hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás 

kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a 
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csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel 

és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és – 

megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez.  

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a 

környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett 

elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell 

készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 

Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 

amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb 

környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. Fontos az ökotudatos 

magatartásformák kialakítása a tanulókban. 

Pályaorientáció 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, 

amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek 

megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és 

pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért 

fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos 

magatartásmódokat és azok kezelését. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. 

Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák 

világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi 

érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a 

pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal 

kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.  
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Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új 

és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai 

beállítódás kialakítása és tevékenységközpontúsága révén felkészít a demokrácia részvételi 

kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, 

tudatos alakításra. A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a 

média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a 

bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett 

médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.  

 

A tanulás tanítása 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáféréssel kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett 

kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan 

mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási 

módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő 

pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, 

amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és 

értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló 

testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. 

Fontos küldetésünk a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerint – egyénre 

szabott fejlesztése, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének 

biztosítása, a tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés és a 

hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén. 
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1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai, a 

pedagógusok, osztályfőnökök feladatai 

Iskolánk nevelési célja a tanulók személyiségének formálása, esélyeinek növelése, kibontakozásuk 

támogatása. A tudományok gyors fejlődése, a szükségletek új megjelenési formái és a világ új a 

megszokottól eltérő feladatok elé állítják az iskolát. Olyan pedagógiai munka szükséges, amelynek 

középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, 

kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, 

figyelembe véve, hogy az oktatás és a nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem az élet számos 

egyéb fóruma is.  

 

Kiemelt feladataink 

 Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a 

társadalomba való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az önmegvalósításhoz 

szükségesek. 

 A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének fejlesztése 

az osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések, a tantárgyak tananyagának 

elsajátítása során. A tanulók igényének kialakítása az egyéni ismeretszerzésre. 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek kibontakozásának 

támogatása. A munkafolyamatok megszervezése során a tanulók egyéni képességeinek 

figyelembevétele, egyéni, hatékony tanulási módszerek kifejlesztése. 

 Elő kell segíteni az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a 

programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben. 

 Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv 

szerint. Tartalomalapú nyelvoktatás. 

 A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzetek 

teremtése.  

 Ismert és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmutatása. 

 A személyes meggyőződés és világkép kialakítása, és érzelmi-szellemi megerősítésének 

elősegítése személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján. 

 Konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alkotó (kis) 

közösségek létrehozása, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejleszti önismeretét, 

együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. 

 Az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és 

esélyegyenlőség biztosítása. 
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 Azon hátrányoknak a csökkentése, amelyek a tanulók szociokulturális környezetéből vagy 

eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

 A lassúbb ütemben fejlődő, lemaradó tanulók beillesztése – lehetőség szerint –

korosztályuknak megfelelő tanulócsoportba való integrációjuk révén.  

 Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (inkluzivitás). 

 A feladatok megvalósítását szolgáló eszközök, módszerek. 

 Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése. 

 Önálló intézményi innovációk megvalósítása, folyamatossá tétele. 

 Az infokommunikációs technológia alkalmazásának folyamatos fejlesztése (internet, e-

tananyagok, digitális projektmunkák). 

 Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával a tanulók 

önálló problémamegoldó, gondolkodó képességének és kreativitásuknak a fejlesztése. 

 A képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak 

megalapozása, az attitűdök alakítása az 1-4. évfolyamon. 

 Folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása az iskolázás 

további szakaszaiban. 

 Az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése pedagógia 

eszközökkel. 

 A tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 

nevelés-oktatás egész folyamatában és annak valamennyi területén. 

 A tanulást érintő lemaradás, illetve a tanulói leszakadás megakadályozásának érdekében a 

tanuló személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése, a tanulás 

eredményességét növelő pedagógiai módszerek alkalmazása. 

 Motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok segítségével. 

 Egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások 

alkalmazása. 

 A sajátos nevelési igényű, akadályozott, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők 

elfogadása, beilleszkedésük feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson alapuló megteremtése, 

a képességprofilhoz viszonyított haladás elismerése, a tanulásban meghatározó képességeik 

feltárása és fejlesztése. 

A differenciált tanítás-tanulás megvalósulása: 

 olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás 

belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; 



 

 

18 / 90 

 a tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, 

előtérbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, 

problémamegoldásaikat, alkotóképességüket; 

 a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, 

nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk 

átrendezésére; 

 az iskolai tanítás - tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 

csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésben-

oktatásban) alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit; 

 váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a 

feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az 

értékelésben; 

 a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz 

illeszkedő tanulásszervezési technikákat; 

 sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot igénylő, 

sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási 

zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában; 

 a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások 

alkalmazkodjanak az egyes területek tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, általában is 

támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását; 

 különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek 

egyenlőségét szolgáló szervezeti normákat kell kialakítani mind az iskolák közötti 

együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában. 

 

Nevelési célkitűzéseink teljesítése érdekében az alábbi eszközöket, eljárásokat alkalmazzuk: 

 A Nemzeti köznevelési törvény, a NAT 2012 szabályozásának megfelelően az új, 

konszenzussal elfogadott kerettantervre épülő nevelés-oktatás megvalósítása. 

 Megfigyelési, mérési tapasztalatokból (DIFER mérés) kiindulva a különbözőségek korai 

felismerésével, a szervezeti keret biztosította lehetőségek függvényében, egyéni haladási 

ütem biztosítása. 

 Tanórákon differenciált tevékenységi formák szervezése, a rendelkezésre álló éves órakeret 

racionális felhasználásával csoportbontásos oktatás, korszerű taneszközök, hatékony, 

változatos tanítási módszerek alkalmazása, a tanulás-tanítás, sikeres új pedagógiai eljárások, 

alkalmazása, a tanulói tevékenykedtetés előtérbe helyezése. 
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 IKT eszközök használata, digitális készségek fejlesztése: 

o Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális 

készségek fejlesztése oly módon, hogy a programba bevont tanulócsoportok 

implementációban érintett tanóráinak 25%-a IKT- eszközzel támogatott tanóraként 

valósuljon meg. 

 A hátrányos helyzetű és SNI tanuló esélyegyenlőségének javítása: 

o A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek 

integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak 

intézményi adaptációjának megvalósítása, szegregációmentes együttnevelési 

környezet kialakítása. 

 A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási 

utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása. 

 Következetes, fokozatosan nehezedő követelménytámasztás, tanulói teljesítmények 

változatos formájú személyre szóló folyamatos ellenőrzése, értékelése. 

 A szükséges személyi és tárgyi feltételrendszer fenntartói biztosítása esetén a „sajátos 

nevelési igényű” gyermekek integrált fejlesztése, speciális nevelési-képzési program szerint. 

 Az egyéb foglalkozásoknak az 1-8. évfolyamokon történő biztosítása. 

 Szakértői vélemény alapján, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások szervezése a részképesség 

zavarral rendelkező gyermekek számára. 

 Tehetséges tanulók korai felismerése, differenciált foglalkoztatásuk, fejlesztésük biztosítása 

„menedzselése”, a kimagasló teljesítmény elismerése, jutalmazása. 

 Közösségfejlesztés az osztályszintű nevelési tervek alapján a szülőkkel kialakított közvetlen 

kapcsolatból származó információkat felhasználva, segíteni a közösségtől elkülönülők, a 

„peremkerületen lévők” beilleszkedését, valamint személyre szóló fejlesztési terv 

elkészítésével nyomon követni, növelni a személyiségfejlesztés hatékonyságát, a 

pályaorientációs tevékenységet. 

 Esélyegyenlőtlenség csökkentése, a különböző adottságokhoz, képességekhez, 

nehézségekhez, a különféle tanulási módokhoz, érdeklődéshez való alkalmazkodás 

lehetőség szerinti biztosítása. 

 Az inkluzív nevelés-oktatás megvalósítása. 

 A szűkebb lakókörzet múltjának és jelenének megismertetése, lokálpatriotizmus fejlesztése. 

Alakuljon ki helyes beállítódás a társadalmi, néprajzi, tárgyi és természeti környezettel 

szemben tanítási órákon és iskolán kívüli színtereken is. 
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 Iskolai szintű hagyományos rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések, érdekes, 

változatos programkínálat biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére. 

 Települési ünnepségeken való részvétel ösztönzése. 

 Diákönkormányzat hatékony működéséhez nélkülözhetetlen információk, személyi és tárgyi 

feltételek biztosítása. 

 Harmonikus, együttműködő kapcsolatépítés, kapcsolattartás tanár-diák, tanár-szülő, diák-

diák, tanár-tanár között. 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

Nevelési céljaink 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. 

 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.  
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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 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, 

 segíti a tanulóközösség kialakulását, 

 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 

(pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő, gyermekvédelmi feladatokkal megbízott 

pedagógus), 

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

útján rendszeresen informálja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről, 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, 

 saját hatáskörében - indokolt esetben - évi három nap távollétet engedélyezhet osztálya 

tanulójának, igazolja a tanulók hiányzását, 

 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 az osztályfőnöki 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: 

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.  

Matematikai kompetencia 



 

 

23 / 90 

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. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 

természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban 

lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk 

cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való 

alkalmazását tekintjük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi 

tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés 

formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

Digitális kompetencia 

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.  

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.  

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, hogy a társadalmi 

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan vegyen részt 

a közügyekben. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
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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. 

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. 

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. 

 Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása (szociális kompetencia). 

 Tanulásirányítás – önálló tanulás képessége. 

 Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége),amelynek 

szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás.  

 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. 

 Az értelem fejlesztése, a műveltség megalapozása, a művelődés, önművelés igényének 

felkeltése, fenntartása. 

 A tanulók közti különbözőségek korai felismerésével – a lehetőségek függvényében – 

egyéni haladási ütem biztosítása, a különbözőségek hatékony kezelése. 
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 Inkluzív nevelés-oktatás megvalósítása. 

 Az érzelmi nevelés és a szocializáció segítése. 

 A pozitív mintaadás (eredményes továbbtanulás, sikeres életút) kortársak és felnőttek 

bevonásával. 

 A személyiség erkölcsi arculatának formálása a helyes magatartásformák megismertetésével 

és gyakoroltatásával, elősegítve a felnőtté válás folyamatát, a társadalmi életre való későbbi 

beilleszkedést.  

 Helyes énkép, reális önértékelés kialakításának segítése. 

 A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztését. 

 Tanulási motívumok fejlesztése: helyi tantervekben, tanmenetekben, 

foglalkozási tervekben jelzése (érdeklődés, megfigyelési késztetés, 

értelmezési késztetés, játékszeretet, alkotó vágy, sikervágy, elismerésvágy, 

kötelességtudat, ambíció). 

 Kognitív képességek fejlesztése: megfigyelés, értékelés, viszonyítás, 

általánosítás, osztályozás, problémamegoldás.  

 Egyéni szociális értékrend fejlesztése: kötődés, csoportképzés és 

hovatartozási kötődés, családi lét és utódnevelés. Szociális érdekérvényesítés 

fejlesztése, segítőképesség fejlesztése, együttműködési képesség fejlesztése, 

vezetésképesség fejlesztése, versengés képességének fejlesztése. 

 A társadalmi érzékenységet a nyitott, befogadó és empatikus személyiség 

kialakításával, a társas aktivitással, a kreativitás fejlesztésével, a játék az 

önkifejezés eszközeinek széleskörű alkalmazásával érjük el. 

A személyiségfejlesztés tanórai lehetőségei: 

 Differenciált képességfejlesztés. 

 Kommunikációs képesség fejlesztése. 

 Tanítási tartalmak feldolgozása során a kíváncsiság, az érdeklődés kielégítése mellett az 

akaraterő, kitartás, felelősségtudat fejlesztése, érzelmek gazdagítása. 

 A tanulás, a munka örömének megtapasztalása, sikerhelyzetek teremtése. 

 Önállóságra való törekvés segítése. 

 Kreativitás fejlesztése. 

 Esztétikai érzék fejlesztése. 

 Helyes énkép kialakítása. 

 Társas kapcsolatok kibontakoztatása. 
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A személyiségfejlesztés tanórán kívüli lehetőségei: 

 Tehetséggondozás, önmegvalósításra törekvés fejlesztése, erősítése. 

 Öröm, sikerérzés biztosítása, önbizalom növelés. 

 A kudarc helyes kezeléstechnikáinak megismertetése. 

 Értékítélet, kritikai érzék alakítása. 

 Együttműködési képesség alakítása. 

 Helyes konfliktuskezelés és döntési készség elsajátíttatása. 

 Test és a lélek harmonikus fejlesztése. 

 Mozgásigény kielégítése, mozgáskultúra megalapozása. 

 Egészséges életvitel, helyes fogyasztói szerep alapvető ismereteinek közvetítése. 

 Kulturált versengési stílus kialakítása. 

 Másság elfogadtatása, tolerancia. 

 Európaiság, hazaszeretet, nemzeti öntudat formálása. 

 Tiszteletadás az ember teremtette értékek iránt. 

 A társas kapcsolatok, illemek etikájának gyakorlása (barátság, szerelem). 

 Az elutasító magatartás kibontakoztatása a káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, 

drog,) vonatkozásában. 

 

1.4. 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 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.); 
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 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) 

 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. 
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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. 

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, 
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 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, 

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, egy általuk elkészített, az iskola 

vezetőségével egyeztetett terv szerint szűr a következő területeken: 

 Hallás 

 Látás 

 Gerinctartás 

 Lúdtalp 
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 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 

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 

a.) Életviteli feladatok 

Az iskolai élet a nevelés-oktatás színtere. A nevelés dimenziói közt az egyik 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. 
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Az iskolai élet keretében számtalan lehetőség és szükség mutatkozik az egészségnevelésre. Az 

életkori sajátosságok figyelembevételével ezeknek a szokásoknak, elvárásoknak a beépítése a 

gyermek személyiségébe elsődleges feladatunk. 

b.) Tanórai feladatok 

Az egészséges életmódra nevelés tananyagának tervezésénél megfogalmazott célok és feladatok: 

 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,  

természetismeret, irodalom, technika stb. 

 „Egészségóra” (a védőnő vagy meghívott előadó foglalkoztató előadása) 

c.) Tanórán kívüli feladatok: 

 Szakkörök  

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

 Nyári táborok  

 Előadások, csoportfoglalkozások, kiállítások 

 Rendszeres, egészséges környezetben (pl. hegyekben) végzett túrák, kirándulások 

Mindennapi testedzés megvalósítása: 

 Testnevelés órákon  

 Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében 

 Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szervezett sportolási 

részvételét 

 Sportversenyek lebonyolítása.  

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe.  

Egészségfejlesztést segítő hasznos módszerek: 

 Játékok  

 Foglalkoztató előadások 

 Közösségépítés  

 Művészetek 

 Programok  
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 Projektek  

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

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

iskolaorvos, védőnő. 

 Külső partnerek: családsegítő szolgálat, szakszolgálati intézmény, egészségügyi szolgáltatók 

(pl. fogászati prevenciós csoport), sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők. 

 

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 
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 Az energiaigény (pihenés, tanulás, olvasás, mozgás) 

 Az egészséges táplálkozás kritériumai: mértékletesség, kiegyensúlyozottság, változatosság 

 Aktív és passzív pihenés 

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

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

Szabadidő 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  rabsága 

Szexuális kultúra 

 Érzelmek, barátság, változások kora 

 Személyiségfejlődés 

 Érettség 

 Kapcsolati kultúra 

 Felelősség, erkölcs 

 Fogamzásgátlás, abortusz veszélyei 

 Nemi egészség, harmónia 

 Nemi betegségek 

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: alkoholizmus, kábítószer 

 Elsősegélykészlet 



 

 

35 / 90 

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. 

b.) 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. 

c.) Visszacsatolás: 

Az adott események, a tanév értékelése során elért eredmények reális feltérképezése adja a 

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. 
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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, míg a különféle szabadidős tevékenységekben azok időkeretének minimum 40%-ában a 

testmozgás különféle formái domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan.      

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

keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások (tömegsport, sportszakkör, sportkör 

stb.).  

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

megfelelően  – legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység rendelve, amely az iskolai 

szabadidős és napközis időkeretben szervezett tevékenységek kiemelt iránya legyen.   

6. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel, illetve 

a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá 

az iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az 

iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából.        
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7. A tanulmányi kirándulások egyik központi eleme legyen a mozgás és az egészségtudatos 

életmódra nevelés.  

8. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra a 

testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába.  

9. Rendelkezésre álló és megszerezhető források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi alapokra 

támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.  

10. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a szabadidős és 

sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön minden tanévben javaslat.  

 

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.  

1.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység  

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése, a szegregációmentes környezet kialakítása, 

fenntartása alapvető jelentőségű. Az egyenlő bánásmód elveinek betartása intézményünk kiemelt 

prioritása. 

Az egyenlő bánásmód követelményét intézményünkben érvényesíteni kell, különösen: 

- az oktatásban történő bekapcsolódás, a felvétel során, 
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- a követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 

- a teljesítmények értékelése, 

- a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

- a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 

- a nevelésben-oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. 

Esélyegyenlőségi célkitűzések: 

- A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának biztosítása. 

- Az oktatás szervezésében, napi gyakorlatában esetlegesen érvényesülő hátrányos 

megkülönböztetés megakadályozása. 

- Hatékony gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, szoros együttműködés a 

feladatellátásban érintett intézmények, civil szervezetek között mind a 

hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában. 

- HHH tanulók eredményes oktatása, szociális hátrányaik lehetőség szerinti kompenzálása, 

esélyegyenlőségük előmozdítása. 

Feladatok: 

- A célkitűzések megvalósításában teljes intézményi szinten a szervezet valamennyi 

feladatellátási helyének, alkalmazottainak szorosan együtt kell működnie. 

- E tevékenység tervezéséért, intézményi dokumentumokba történő beépítéséért, a 

végrehajtásért, annak ellenőrzéséért az igazgató felelős. 

- Folyamatos visszacsatolással és értékeléssel jelenjenek meg garanciák az egyenlő bánásmód 

és esélyegyenlőség elveinek és gyakorlatának érvényesítésére. 

Tevékenységek: 

- Az érintett kör meghatározása, tanévenkénti illetve szükség szerinti felülvizsgálata, 

aktualizálása, intézményi szintű naprakész nyilvántartás vezetése az érintett gyermekekről, 

családokról, a kompenzációs, - esélyegyenlőségi tevékenységbe bevont külső szervekről, 

szervezetekről. Esélyegyenlőségi szempontból érintetteknek tekintjük: 

o a jelentős szociokulturális hátránnyal rendelkező családok gyermekeit (HHH), 

o a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket,  

o a fogyatékkal élőket, 

o a sajátos nevelési igényű tanulókat. 

- A beiskolázási időszakban, továbbá új tanuló érkezésekor törekszünk az érintett tanulók 

osztályközösségi arányának kiegyenlítésére. 

- Ingyenes tankönyvellátás biztosítása. 

- Étkezési díjkedvezmény, ingyenesség biztosítása. 
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- Egyéb foglalkozáson való részvétel ösztönzése. 

- Lehetőség szerint a kirándulások, térítéses közösségi programok költségeinek biztosítása az 

alapítványok, külső patrónusok támogatásával. 

- A GYIV-felelősön, az osztályfőnökökön, illetve a rendelkezésre álló információs 

csatornákon keresztül, a szülők rendszeres tájékoztatása a szociális támogatások 

igénybevételének lehetőségeiről, formáiról. 

- Pályázatok figyelemmel kísérése, különös tekintettel az ösztöndíj pályázatokra. 

- A szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknál szorgalmazzuk a különböző tehetséggondozó és 

felzárkóztató foglalkozásokon való részvételt. 

- Különösen odafigyelünk a Gyermekjóléti Szolgálat gondozásában lévő tanulókra. 

- Szükség esetén a gyermekvédelmi felelős az osztályfőnökkel, indokolt esetben védőnővel 

együtt családlátogatást végez. 

A gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Célok: 

- A gyermekek érdekeinek képviselete. 

- A tanulók családi körülményeinek megismerésével, hathatós segítségnyújtás, illetve 

veszélyeztetett helyzet kialakulásának megakadályozásában. 

- Segítségnyújtás, a probléma hatékony kezelése a hátrányok mérséklésére, megszüntetésére. 

- Olyan programok szervezése, amely a tanulók szemléletformálásával hozzájárulhat 

egészséges életvitelük kialakulásához. 

Kiemelt feladatok: 

Kiemelt célunk a gyermekek sokoldalú megismerése, a tüneteket kiváltó okok feltárása. Az 

osztályfőnökök minden tanévben helyzetelemzést készítenek a szociális hátránnyal, beilleszkedési 

és/vagy magatartási zavarokkal, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekről. – Törekszünk - 

különösen a fent említett tanulók esetében - a nevelő, szülő, az osztályfőnök és az osztályban tanító 

nevelők szoros együttműködésének megvalósítására. 

Módszerek, tevékenységek: 

- Alkalmazzuk az egyéni fejlesztő beszélgetéseket. 

- Erősítjük a pozitívan ható társas kapcsolatokat. 

- A kedvező hatások felerősítésével, a kedvezőtlen hatások közömbösítésével kívánjuk 

tanulóink szociális kompetenciájának fejlődését – az alábbi értékek mentén – pozitív irányba 

terelni: 

o Empátia, a másikra figyelés, érzelmi ráhangolódás és megértés képessége. 

o Tolerancia, nyitottság, a másik értékeinek és különbözőségének elfogadása. 
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o A különböző szerepek megélése és alakítása. 

o Szabályok alkotásának és elfogadásának képessége, szabálykövetés. 

o Együttműködési készség. 

o Konfliktuskezelési készség. 

- A tanulási kudarcok enyhítésére fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. 

- Biztosítjuk a közösségekben a pozitív érzelmi élményeket, az önbizalom-növelő helyzeteket. 

- Érzelmi, idegrendszeri labilitás esetén törekszünk feltárni az iskolai stressz kiváltó okait, 

enyhítésük érdekében szükség szerint szakember segítségét kérjük 

- Szükség esetén segítséget kérünk gyermek- és ifjúságvédelmi felelőstől, a nevelési 

tanácsadótól, a gyermekjóléti szolgálattól, a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakembereitől. 

Az iskola pedagógusainak gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai: 

- Minden tanuló részére biztosítani a fejlődéséhez szükséges feltételeket. 

- Egyéni képességek szerinti felzárkóztatás, tehetségfejlesztés-gondozás. 

- Egészségvédelmi és baleset-megelőzési ismeretek elsajátíttatása. 

- Tanulók családi hátterének feltérképezése, veszélyeztető körülmények feltárása, 

segítségnyújtás kezdeményezése. 

- Tanulóink emberi méltóságának tiszteletben tartása. 

- Tanulók jogainak ismertetése, megóvása. 

- Beilleszkedési zavarral küszködők segítése. 

- Szülők, tanulók rendszeres tájékoztatása. 

- Színes, mozgalmas iskolai élet, érdekes szabadidős programok szervezése. 

Az iskolai gyermekvédelmi felelős feladatai: 

- Segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. 

- Szülők, tanulók széleskörű tájékoztatása saját tevékenységéről és az iskolán kívüli 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézményekről. 

- Nyilvántartást vezet az iskola tanulóiról (szociális helyzet, hátrányos, veszélyeztetett állapot, 

részképesség zavar, hiperaktivitás, deviáns magatartás, egészségügyi állapot, étkezési 

kedvezmény, egyéb pénzügyi támogatások vonatkozásában). 

- Napi kapcsolatot tart az érintett szülőkkel. 

- A veszélyeztetett helyzetű tanulóknál az osztályfőnökkel közösen családlátogatást végez. 

- Keresi a lehetőségeket a problematikus helyzetek enyhítésére, megoldására. 

- Kapcsolatban áll a gyermekjóléti szolgálattal, részt vesz a havonkénti esetmegbeszéléseken. 

- Biztosítja, szervezi az egészségnevelési és drogmegelőző programok lebonyolítását. 
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- A Diákönkormányzat munkáját segítőtanárral együttműködve tájékoztatja a tanulókat a 

szabadidős programokról. 

- Az osztályfőnökkel együttműködve a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén, támogatások 

igénybevételét kezdeményezi. 

Az együttműködés formái: 

Iskolán belül: 

- Gyermekekkel,szülőkkel,osztályfőnökkel,tanulókkal,iskolavezetés 

tagjaival,osztálytanítókkal,szaktanárokkal,Diákönkormányzat munkáját segítő tanárral. 

Iskolán kívül: 

- Szülőkkel,Nevelési Tanácsadóval,Járási Kormányhivatal illetékes osztályaival (szociális 

osztály, gyámügy),Gyermekjóléti Szolgálattal,Rendőrséggel,  Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottsággal,Védőnővel, Iskolaorvossal,Tisztiorvosi Szolgálattal,Polgárvédelemmel. 

1.5.1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

teendők 

Pedagógiai rendszerünk kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, a 

személyiség széles dimenzióiban írhatók le, és nem korlátozhatók valamely tantárgyban elért iskolai 

eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosítható a 

felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a tanulmányi eredményesség 

szintjeihez igazodik. A differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának 

leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes 

tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, 

személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. Nevelésünk, oktatásunk 

igazodik a tanulóhoz, és ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek tanulóink 

részesei. 

Alapelveink: 

 Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át nyitottak a folyamatos tanulásra, 

információk szerzésére. 

 A tanulókkal szemben az egyéni fejlődésnek megfelelő elvárásokat és ezzel harmonizáló 

feladatokat szükséges megfogalmazni, biztosítani. 

 A tanulókat alapvető, korszerű kompetenciák (anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, 

informatikai, természettudományi, társadalomtudományi, esztétikai, etikai) birtokába kell 

juttatni. 

 

 

 



 

 

42 / 90 

Általános céljaink: 

 Az iskolai program – építve több hazai és nemzetközi iskolafejlesztő program legjobb 

tapasztalataira – egy olyan nyitott iskolamodellt vázol fel, amely alapvetően fontosnak tartja 

a tanuló szükségleteire, viselkedésére, tulajdonságaira való reagálást, illetve érdekeltté, 

motiválttá akarja tenni őt saját nevelődési, tanulási folyamataiban. Az egyén fejlesztésén 

keresztül – azzal kölcsönhatásban – fejleszti a befogadó közösséget, s a közösen végzett 

tevékenységek, együttes élmények, az egész személyiség érzelmi, morális fejlődését segítik. 

 A program a mások iránti nyitottságot és elfogadást, a szorgalmat kiemelt értéknek tekinti. 

Az egész személyiséget fejlesztve tanít. Meghatározó benne a gyermekközpontúság, a 

pedagógus és a tanuló kapcsolata. A tanulókon keresztül az iskolába járó gyermekek 

családjaira is hat. 

Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési- és oktatásszervezési keretünket 

mihamarabb az alábbi kívánalmak jellemezzék: 

 Biztosítjuk minden gyermek számára a lehetőséget képességei kibontakoztatásához. 

 Az előzetes, otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti. 

 Tudatosan figyeljük és fejlesztjük a gyermekek csoport-szociális készségeit. 

 A szülő, a család (mint partner) résztvevője az iskolai folyamatoknak, erős a család-iskola-

gyermek közötti kommunikáció. 

 Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezetben dolgozunk. 

 Megvalósul az oktatásban, nevelésben érintett intézmények szervezett, tudatos 

együttműködése. 

 Az iskolai hatékonyság visszajelzésére tanulókövetést végzünk. 

 Pedagógusaink állandóan gazdagítják az ebben felhasználható pedagógiai, módszertani 

repertoárjukat. 

1.5.2. Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő 

viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara. Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni 

és kiszűrni a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulókat.  

Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a megfelelő 

szakemberhez való irányítás, speciális csoportba való javasolás. Elvárt az együttműködés a 

gyógypedagógusokkal, pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel és az egészségügyi 

intézményekkel.  

Kiemelt feladatok: 

- A tanulók alapos megismerése. 

- Problémafeltárás, az okok keresése és konkretizálása. 
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- Egyéni terápiák kidolgozása. 

- Problémás tanulók nyomon követése. 

- Esetmegbeszélések, kontroll. 

- Családlátogatás, kapcsolat a szülőkkel, a szülők nevelési gondjainak segítése. 

- Kiemelt célunk a szociális kompetencia kiemelt fejlesztése a belső kontrollt létrehozó érték- 

és motivációrendszer közvetítése. 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai tevékenységekkel 

kívánjuk elérni: 

 fejlesztőpedagógus támogatásával egyéni fejlesztés, tanulmányi támogatás, 

 többségi órákon támogató légkör kialakításával, békéltető, konfliktusmegoldó stratégia 

alkalmazásával, 

 a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé teszi, 

hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzeteiben bizalommal 

fordulhat tanítójához, tanáraihoz, 

 személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával, 

 teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép kialakulásának 

támogatásával (dicsérettel, biztatással), 

 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással, 

 az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek 

alkalmazásával; 

 az osztályközösség segítő erejének mozgósításával, 

 a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevonásával, 

 következetes – a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer kialakításával, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógussal való együttműködéssel, 

 szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével. 

 Több lehetőséget biztosítunk a személyes kapcsolatok alakulására, különös tekintettel a 

pedagógus-diák és a pedagógus-szülő viszonyra. 

 Nagyobb szabadság megteremtésével adunk lehetőséget a diákoknak idejük szabadabb 

beosztására, a feladatok közötti választásra. 

 Az önértékelés, valamint az osztályozás mellett a tagintézményekben árnyalt értékelést is 

alkalmazunk. 

 Csökkentjük a tanulás verseny jellegét, erősítjük az együttműködést. 

 A frontális tanulásszervezést kiegészítjük kooperatív és más tanulásszervezési eljárásokkal, 

módszerekkel. 
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 A tananyag problémaközpontú megfogalmazásával és feldolgozásával érdekessé tesszük a 

gyerekek számára a tanulást, lehetőséget adunk kreativitásuk fejlesztésére. 

 

Ennek érdekében az alábbi célok elérésére, közelítésére törekszünk: 

- hiteles magatartás (ki) alakítása, 

- reális önismereten alapuló önbizalom és önállóság fejlesztése, 

- reális igényszint kialakítása, a kudarctűrés és a siker kezelésének képessége, 

- kitartás, kellő akarati működés, a döntéshozás és felelősségvállalás képessége, 

- a másik ember szempontjának figyelembevétele, 

- együttműködési, konfliktuskezelési készség, 

- empátia, a másikra figyelés, érzelmi ráhangolódás és megértés képessége, 

- tolerancia, nyitottság, a másik értékeinek és különbözőségének elfogadása, 

- a különböző szerepek megélése és alakítása, 

- szabályok alkotásának és elfogadásának képessége, szabálykövetés. 

Módszerek: 

- Egyéni fejlesztő beszélgetések, a pozitívan ható társas kapcsolatok erősítése. 

- A nevelési tanácsadó, a gyermekjóléti szolgálat, a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakembereitől segítség kérése. 

- Tanulási kudarcok esetén, felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások biztosítása. 

- Pozitív érzelmi élmények, önbizalom-növelő helyzetek biztosítása a közösségben. 

- Érzelmi, idegrendszeri labilitás esetén az iskolai stresszek kiváltó okainak feltérképezése, 

enyhítésük krízisfeldolgozó tréninggyakorlatokkal. A tanulók mentesítése a tantárgyak, 

tananyagrészek értékelése alól (bizottsági döntés alapján). 

- A megszegett magatartási szabállyal valamint a fokozatosság elvével szinkronban lévő 

elmarasztalás érvényesítése (Házirend, SZMSZ alapján). 

A tanulók fejlesztése a rendelkezésre álló törvényi óraszámok alapján, az éves 

tantárgyfelosztásban meghatározott módon történik. A fejlesztést fejlesztő pedagógus végzi.    

1.5.3. Sajátos nevelési igényű tanulók  

Iskolánk fogadja a beiskolázási körzet sajátos nevelési igényű tanulóit, kiemelt feladatunknak 

tekintjük az iskola életébe való maradéktalan integrálásukat. 
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Azoknak az SNI tanulóknak kerül sor a többségi tanulókkal történő együttnevelésére, akiknek 

nevelését-oktatását a szakértői bizottságok integrált osztályban javasolják. Ezek a tanulók többségi 

társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a szükséges területeken támogatást kapnak. Ez 

jelenti a fokozott toleranciát, az egyéni fejlesztést, más munkaszervezési formák alkalmazását, 

speciális tankönyv használatát, az ellenőrzés és értékelés szigorú igazítását a tanuló képességeihez, 

s az egyéni foglalkozásokat. 

A tanulók fejlesztése a törvényben rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és rehabilitációs 

órakeret) és csoportszervezési előírások megtartásával speciális szakemberek igénybevételével 

folyik.  

1.5.4. Tehetséges tanulók fejlesztése - tehetséggondozás 

Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése. 

Minden pedagógus, de elsősorban az osztálytanító, szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy felhívja 

a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. E 

tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt, együttműködést tételez fel a 

családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. 

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban: 

 Emelt óraszámú tantárgyak tanítása 

 Differenciált tanórai munka 

 Tehetséggondozó programok  

 Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre  

 Felkészítés középiskolai tanulmányokra  

 Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése 

 Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő fejlesztésükről. 

 Versenyeztetés: tantárgyakhoz köthető, sport, művészeti és komplex versenyek 

megszervezése, és azokon való részvétel intézményi, illetve területi szinten. 

A tagintézményeink a következő tanulmányi versenyeken vesznek részt iskolai, körzeti, megyei és 

országos fordulókon: 

Bácsbokod: Bácskai Általános Iskola  

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny  

"Szép Magyar Beszéd” Verseny  

Bendegúz nyelvész verseny 

Cserkész vers és mesemondó verseny 

Vöröskeresztes versenyek: elsősegélynyújtás, csecsemőgondozás  

Környezetvédelmi vetélkedő  
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Zrínyi Ilona Matematika verseny  

Szépolvasási verseny Katymár: német nyelvből  

Játékos nyelvi vetélkedő német nyelvből   

Mesemondó verseny  

Weöres Sándor versmondó verseny  

Tudásbajnokság- Megyei Levelezős Bendegúz nyelvész verseny  

Kisiskolák atlétika versenye  

Kisiskolák kézilabda versenye  

Kisiskolák labdarúgó versenye 

Alapfokú atlétika verseny  

Göndör Kupa  

Szesztrienka József Labdarúgó torna  

Felsőszentiváni  labdarúgó verseny  

Szekszárdi futóverseny  

Kölyökatlétika verseny 

Bácsborsód: Bácskai Általános Iskola Moholy Nagy László Tagintézménye 

"Szép Magyar Beszéd” Verseny  

Bendegúz – Tudásbajnokság  

TITOK BT. levelezős versenyei 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom verseny 

Szavalóverseny  

Mesemondó verseny 

Asztalitenisz verseny 

Lövészversenyek 

Sakkverseny 

Mezei futóverseny  

Alapfokú atlétika verseny 

Kisiskolák atlétika versenye  

Katymár: Bácskai Általános Iskola Katymári Tagintézménye 

Népdaléneklési verseny 

TE IS sportversenyek  

Szépolvasási verseny (német, horvát, angol)  

Vörösmarty Kupa Bácsalmás  

Horvát nyelvű szavalóverseny Baja  
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Német nyelvű szavalóverseny Bácsbokod  

Szellemi vetélkedő zeneiskolásoknak Madaras  

Házi hangverseny Madaras  

Sportnap versenyekkel Bácsalmáson  

Kék Bolygó környezetvédelmi vetélkedő Tataháza  

Föld Napja vetélkedő Bácsalmás  

Levelezőversenyek (német nyelvből, olvasásból)  

Tataháza: Bácskai Általános Iskola Tataházi Tagintézménye 

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny  

Vers- és mesemondó területi verseny  

Intézményi angol nyelvi, természetismeret verseny, matematika verseny 

"Szép Magyar Beszéd” Verseny  

Vöröskeresztes versenyek: elsősegélynyújtás, csecsemőgondozás  

Környezetvédelmi vetélkedő  

Zrínyi Ilona Matematika verseny  

Szépolvasási verseny Katymár: angol nyelvből  

Bendegúz – Tudásbajnokság  

Kisiskolák atlétika, kézilabda, labdarúgó versenye Baja  

Göndör Kupa 

Alapfokú atlétika verseny  

Felsőszentiváni  labdarúgó verseny  

Szavalóverseny  

TE IS sportversenyek  

Sportnap versenyekkel Bácsalmáson  

Kék Bolygó környezetvédelmi vetélkedő  

Katasztrófavédelmi verseny 

K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő 

Bank Velem Pénz Okos Kupa 

1.6. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok  

A közösségi nevelés területei iskolánkban: tanórák (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák) egyéb 

foglalkozások (napközi, tanulószoba, szakkörök, kirándulások, erdei iskolák, hittancsoportok, 

sportkörök), diákönkormányzati munka. 

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 
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 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a 

munkaerkölcs erősítésével.  

 A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére. Az SNI 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. 

 A 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 
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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. 

1.7. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

Az iskolai nevelés-oktatás, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen 

feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése. 

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom és 

tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai 

tevékenység. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán a gyermeki 

személyiség kedvező fejlődése. 

A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

 Az intézmény vezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén és faliújságon keresztül, az osztályfőnökök 

folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat. 

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

választott képviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőjével, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az osztálytanítók és a 

szaktanárok folyamatosan tájékoztatják. 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 Családlátogatás (önállóan, illetve a családsegítő szolgálattal együtt is) 

 Egyéni beszélgetés 

 Szülői értekezlet  

 Fogadóóra  

 Bemutatóóra 

 Érzékenyítő, attitűd formáló tréningek 
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 Írásbeli tájékoztató  

 Előadások szervezése 

 Közös programok 

 Pályaválasztási tanácsadás 

 Kooperatív technikák alkalmazása a szülők megnyerése, szemléletformálása az 

együttműködés növelése érdekében 

 Az SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás 

 Nyilvánosság biztosítása  

 Az intézmény rendszeresen tartja a kapcsolatot az alábbi szakmai szervezetekkel: 

– gyermek és ifjúságvédelmi szervezetek, 

– gyámhatóság, 

– szakmai szolgáltató szervezetek, 

– szakszolgálatok, 

– iskola-egészségügy, 

– kulturális és sportszervezetek, 

– civil szervezetek.  

 A kapcsolattartás rendjét az SZMSZ tartalmazza. 
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1.8. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

Tanulmányok alatti vizsgák  

Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt esetekben szervez az 

iskola (magántanulók, tantestületi döntés alapján kötelezettek esetében).  

  A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő jelentkezéskor 

írásban kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal a vizsga kezdő időpontja 

előtt. Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független 

vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a 

tanuló jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli 

a vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását. A 

bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése alapján dönt a 

minősítésről. 

 Gyakorlati vizsgát kell tenni, szóbeli vizsgával együtt a készségtárgyakból: ének-zene, 

vizuális kultúra, testnevelés és sport, informatika. 

 Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a 

halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna. 

 A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) 

követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. A 

vizsga tantárgyi követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült, a Pedagógiai 

Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. A 

vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott.  

Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 tanulmányait magántanulóként végzi, 

 hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket 

meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 

értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, 

hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

 

A vizsgára a tanulót a szülő írásban jelentkezteti és felkészíti.  
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 Egy osztályozó egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszerezni. 

Különbözeti vizsga 

 Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– írásbeli határozat alapján engedélyezték, 

– átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni és az előző iskolájából eltérő tanterv 

szerinti tanulmányokat folytatott. 

 Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni. 

Javítóvizsga 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 

osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy nem 

jelenik meg, köteles évet ismételni. A javító vizsga időpontját a szorgalmi időszak lezárásakor az 

iskola bejáratára kell kifüggeszteni. 

A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs lehetőséget 

biztosíthat (június-augusztus).  

A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet. 

Pótló vizsga 

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele 

előtt távozott, a vizsgát megismételheti. 

 Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad, 

– megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. 

 Pótló vizsgát – az igazgató vagy a tagintézmény-vezető döntése alapján – az adott 

vizsganapon vagy az iskola által megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 

 

1.9. A felvétel és az átvétel szabályai   

Az iskolába történő felvételről és átvételről, a tankötelezettség és a tanulói jogviszony 

keletkezésének törvényi szabályozása szerint kell eljárni. A tanulók felvételéről, valamint a tanulók 

osztályba és csoportba sorolásáról a szülői kérések figyelembevétele alapján az adott tagintézmény 

vezetője dönt. 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 
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- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

- a gyermek lakcímkártyáját; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- a szülő lakcímkártyáját; 

- a gyermek felvételét támogató óvodai szakvéleményt; 

- a gyermek egészségügyi könyvét; 

- szükség esetén a nevelési tanácsadó vagy szakértői bizottság véleményét. 

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

- a gyermek lakcímkártyáját; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- a szülő lakcímkártyáját; 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

- szükség esetén a nevelési tanácsadó vagy szakértői bizottság véleményét: 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző 

tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott 

évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az adott tagintézmény vezetője dönt. A 

döntés ellen fenntartónál fellebbezés nyújtható be. 

A tanulói jogviszony megszűnése: A tanulói jogviszony megszűnéséről a köznevelési törvény 

rendelkezik. 

1.10. 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;  
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 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.  

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, 

évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 

témanap szervezése a tanulók számára. 
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2. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 

2.1. A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői  

Az iskola a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben a miniszter által kiadott kerettantervet 

választotta. A kerettanterv alapján készített helyi tanterv az 2013. tanévtől felmenő rendszerben, az első és ötödik évfolyamon lép életbe.  

Az adaptáció során az intézményi sajátosságok megjelenítése érdekében az alábbi kiegészítéseket végeztük el: 

1) A szabadon felhasználható órakeretet az intézményi sajátosságok és hagyományok figyelembevételével használtuk fel. 

2) A tantárgyi tantervek szabadon felhasználható 10% órakeretéből további tananyag tartalmat nem építettünk be, azt az egyes kerettantervi 

témakörök elsajátítására szánt óraszámok növelésére használtuk fel. 

3) Az intézményben nemzetiségi nyelvoktatás folyik, ezért a kerettantervi tantárgyi órakeret javaslatot ennek megfelelően, az A (idegen 

nyelvtanulásra -4. évfolyamtól), B ( nemzetiségi nyelvoktató német és horvát) oktatásra dolgoztuk át. 

a) A „B”  tantervi változat esetében az órakeret biztosítása során felhasználtuk a rendelkezésre álló szabadon tervezhető órakereteket. 

b) A nemzetiségi nyelvoktatásban nem részesülő „A” változatú tantárgyi rendszer esetében megemeltük az anyanyelv és a matematika 

tantárgyi órakeretet. 

c) A „B”  tantervi változatban a nemzetiségi német nyelvoktató és angol tantárgyi rendszerét és óratervét terveztük. 

4) A műveltségterület bontás nélküli oktatását a természetismeret műveltségterületen valósítjuk meg az 5-6. évfolyamon. 
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A kerettanterv által meghatározott kötelező tantárgyak és azok minimális heti óraszámai az egyes évfolyamokon az alábbiak: 

 

 

 Alsó tagozat 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek - - - 2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető  2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

Felső tagozat 
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Történelem 2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1    

Informatika - 1 1 1 

Technika, életvitel 1 1 1  
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

A választott kerettantervet az alábbi módon igazítjuk nevelési-oktatási céljainkhoz, feladatainkhoz: 

Idegen nyelvként a angol nyelvet tanítjuk, a 4. évfolyammal kezdődően. 

A mindennapos testnevelés megvalósítása heti 5 tanórában történik. 

Mindezeknek megfelelően az iskola helyi óraterve az alábbi:  
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KERETTANTERVI ÉS SZABADON VÁLASZTOTT TANTÁRGYAK, ÓRASZÁMOK 

                                                        1.             2.              3.             4.              5.               6.                7.                 8.  
 
Műveltségi terület Tantárgy 

A B A B A B A B A B A B A B A B 

 Nemzetiségi nyelv és 

irodalom 

- 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 

 Honismeret - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és 

irodalom 

8 7 8 7 8 7 7 7 4,5 4 5 4,5 5 3,5 5 4 

Élő idegen nyelv Idegen nyelv (angol, 

német) 

- - - - - - 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 

Matematika Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 4,5 4 5 4,5 4 3,5 5 4 

Informatika Informatika - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ember és 

társadalom 

Történelem, társ. és 

államp. ism. 

- - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

Hon és népismeret - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 

Etika-hittan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ember a 

természetben 

Környezetismeret 1 1 1 1 1 1 1 2 - - - - - - - - 

Természetismeret - - - - - - - - 2 2 2 2 - - - - 

Fizika - - - - - - - - - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 

Kémia - - - - - - - - - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 

Biológia - - - - - - - - - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 

Földünk-

környezetünk 

Földrajz - - - - - - - - - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 

Művészetek Ének-zene 2 1 2 1 2 1 2 1 1 össz

esen 

heti 

2 

óra 

1 össz

esen 

heti 

2 

óra 

1 össz

esen 

heti 

2 

óra 

1 0,5 

Vizuális kultúra 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0,5 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -  

Testnevelés és 

sport 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

ÖSSZESEN 25 27 25 27 25 27 27 29 28 30 28 30 31 33 31 33 
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2.2. A helyi tanterv tantárgyai, tartalmai  

 

A kerettanterv tartalmaz tantárgyi tanterveket, ezek azonban két évre szólnak, az egyes témákhoz kötelező 

tartalmakat, fejlesztési célokat és minimális óraszámot határoznak meg. (Az óratervben szereplő 

óraszámoknak csak a 90%-ára adnak meg tervet.)  

A rendelet előírja, hogy ezeket a tematikus egységeket tanévre lebontva kell beépíteni a helyi tantervbe, 

továbbá a szabadon felhasználható 10% időkeret tartalmát is meg kell tervezni. 

2.3. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Iskolánkban alkalmazható az osztályokon belüli csoportos oktatásszervezés, ahol a nevelési-oktatási 

szakaszoknak megfelelően nem szakrendszerű (alsó tagozat) és szakrendszerű (felső tagozat) oktatás 

szerint tanulnak a diákok. Az egyéb foglalkozások esetén a foglalkozás jellegének és pedagógiai 

tartalmának megfelelő képességalapú differenciált csoportbontást alkalmazunk, a szubjektív ás objektív 

lehetőségekhez mérten.  

A tanórán kívüli foglalkozások számát, tanévenként az órakeretből képződő óraszám határozza 

meg. A csoportbontás óraszámának biztosítása után, az esetlegesen „szabad” órakeret 

felhasználásáról, a tanulói igények figyelembevételével döntés a tanévi tantárgyfelosztás 

elfogadásakor történik. Az egyéni és differenciált foglalkozásokra fordítható órakeret 

felhasználásáról szóló döntést, a tanulói igények, szakértői fejlesztési javaslatokhoz kapcsolódó 

óraigény függvényében, az éves munkaterv, (tantárgyfelosztás) tartalmazza. Az iskola ez irányú 

lehetőségeit bővítik a helyi egyesületek, művészeti iskolák által szervezett térítésmentes és 

önköltséges szakkörök, tanfolyamok. A szabadidő hasznos eltöltését biztosítják a pedagógusok által 

szervezett hagyományos és aktuális igényeket kielégítő programok (túrák, kirándulások, színház, 

koncertlátogatások, versenyek, vetélkedők, stb.), a tömegsport-foglalkozások. A foglalkozások 

száma, heti rendje az iskolai tömegsportra fordítható óraszám a tanulói igények figyelembevételével 

kerül meghatározásra. 

2.4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei  

 

Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével 

választják meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más 

felszereléseket. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tanagyag feldolgozásához, 

amelyeket a hivatalosan tankönyvvé nyilvánított és a tanévi tankönyvjegyzékben rögzített, továbbá 

az intézményi tankönyvellátásról szóló jogszabályoknak megfelel. 

Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés 

és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak.  
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Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező taneszközöket, 

felszerelési tárgyakat az iskola helyi tantervével szinkronban a nevelők határozzák meg. A 

kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk, mely döntés tanév 

közben nem változtatható meg. 

A taneszközök (tankönyvek) kiválasztásánál, a kiválasztásra jogosultak a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

- Maradéktalanul tartalmazza a tantárgyi tantervek követelményeinek eléréséhez szükséges 

tartalmakat. 

- Feleljen meg intézményünk célrendszerének. Ennek érdekében tartalmazza a 

képességfejlesztés sokoldalú lehetőségeit. 

- Segítse a kulcskompetenciák fejlesztését, a tanulók országos kompetenciamérésekre történő 

eredményes felkészülését. 

- Feleljen meg az önálló tanulást segítő didaktikai alapelveknek: 

o szerkezete legyen világos, egyszerű, 

o motiváljon, keltse fel a gyerek érdeklődését, 

o szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen, 

o ábrái, betűméretei, szerkesztése segítse az önálló ismeretszerzést, 

o ösztönözzön ismétlésre, rendszerezésre, 

o adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre, 

o adjon mintát az önálló feladatmegoldásokra. 

Az iskola arra törekszik, hogy az alapfokú oktatásban a tankönyvek általános ingyenességéig, a 

rendelkezésre álló állami költségvetési keretből, ill. más támogatásokból egyre több taneszközt 

szerezzen be az iskolai könyvtár számára. 

A következő tanévben szükséges taneszközökről a bizonyítvány kiosztásakor írásban tájékoztatjuk a 

szülőket. Tájékoztató található a kölcsönözhető tankönyvekről is, illetve arról, hogy milyen feltételek mellett 

kaphatnak ingyenesen tankönyvet, illetve támogatást a tanulók (szüleik) a tankönyvek megvásárlásához. 

 

2.5. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása  

Az iskolai nevelés-oktatás egységes pedagógiai folyamat, amelyben a NAT műveltségi 

területenként határozza meg az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai tartalmát. 

A fejlesztési feladatok és közműveltségi tartalmak az egyes nevelési-oktatási szakaszokhoz 

kapcsolódnak. 

Az alsó tagozat első két évében a tartalmi szabályozás lehetővé teszi, ösztönzi az ebben az 

életkorban a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek 
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pedagógiai kezelését. Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán erőteljesebbé – a negyedik 

évfolyam végére már meghatározóvá – válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott 

tanítási-tanulási folyamatok. A NAT feladataiból, céljaiból következő motiválás és a 

tanulásszervezés folyamata a NAT fejlesztési feladataiban is kifejeződő elvárásokra összpontosít. 

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

eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 

megalapozásának folytatása. A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás 

alapvető feladata - változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 

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

megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

 

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4.évfolyam 

Célok, feladatok 

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és 

továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. Átvezeti a 

gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. 

Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom 

értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti vágyának, segíti természetes 

fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással, 

problémahelyzetből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal – 

fejleszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat 

alakít ki.  

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen 

tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a felelősségtudatot, a 

kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és gyakorlóterepet ad, 

magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való részvétel és együttműködés 

tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. Megerősíti a humánus 

magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva elősegíti a személyiség érését. 

Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való megküzdés 

folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szociális-

kulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből 

fakadhatnak. 

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és 

bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói 



 

63 

 

tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, valamint a 

feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a 

tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti 

irányadónak. 

 

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5-8. évfolyam 

Célok, feladatok 

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

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

munkát igényel, amelyben a tanuló tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, 

fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az 

iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos más színtere, fóruma is. Az 5-6. 

évfolyamon – az 1-4. évfolyamhoz hasonlóan- továbbra is az alapkészségek fejlesztése kap fő 

hangsúlyt. Igazodva a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz figyelembe 

veszi, hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett 

tapasztalatokhoz. Az 5-6. évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés 

folyik, 7-8. évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és 

elemző gondolkodás fejlesztése.  

Az általános iskola az 1-4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5-8. évfolyamokon is együtt neveli a 

különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, 

szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek 

megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő továbbtanulásra, 

illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésének felkészítő szakaszára, 

összességében ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést. 

 

Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését támogató érzelmi, 

szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes tanulás módszereinek, 

technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges 

kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok fejlesztésére. Feladatának 

tekinti az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztését, a tanulók 

tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését. Mindehhez előnyben részesíti az 

életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését az önkifejezéshez, az 

ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz.  
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Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel lévő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes 

oktatást. 

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek feladata, 

hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy képességeiknek 

megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A tanuló csak akkor képes 

erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési 

formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a 

differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a 

tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják 

őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő 

tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, 

megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a 

nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. Esetükben a tartalmi 

szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint más gyermekeknél. 

Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét megalapozó 

kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott és a 

kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de 

mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait. 

Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és segíti a minél 

teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés egyéni üteméhez. A 

tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására vagy 

egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 

pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges 

kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – 

egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait. Szükség esetén egyéni 

fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, 

oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, 

probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a 
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gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési 

igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és 

tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő 

eszközökhöz való hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre vonatkozóan. A sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve {2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 21.§(11) bekezdés} tartalmazza. Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési 

igényű tanulóknak, a nem sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű 

tanulókkal együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő 

nevelésére, oktatására. 

 

2.6. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók fizikai 

állapotának mérése  

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. 

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. 

Megvalósítása: 

- 1-4. évfolyam esetén helyi tantervben meghatározott heti öt testnevelés órán kerül 

bevezetésre 
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- 5-8. évfolyam esetén helyi tantervben meghatározott heti öt testnevelés órán kerül 

bevezetésre 

A tanulók fizikai állapotának mérése 

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

tagozatban a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerint. Ez alapján a felsős tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének vizsgálata kötelező. Az új fizikai fittségmérési rendszer a NETFIT, 

vagyis a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt alapján végezzük a méréseket. A NETFIT 4 

fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, hajlékonyságát és 

testösszetételét. A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget 

kínál minden tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét 

ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében. Az évente kapott eredményeket a pedagógusok 

összehasonlítják, elemzik, arról részletes nyilvántartást vezetnek. Tapasztalataikat, javaslataikat a 

szülők tudomására hozzák. 

2.7. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése  

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.  

Az értékeléssel, minősítéssel szemben támasztott követelmények: 
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- az értékelés a gyerekért, s elsősorban a gyereknek szóljon, 

- alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeretet, 

- nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart, 

- a gyerek lehessen aktív részese a saját fejlődésének, 

- a szülő és a pedagógus közösen gondolkodhasson a gyermek fejlődéséről, 

- vegye figyelembe az életkori sajátosságokat, 

- legyen összhang a NAT, a Pedagógiai program, a helyi tantervi rendszer és a kimunkált 

értékelési koncepció között, 

- jellemezze a gyakorlatot a rendszeres és folyamatos értékelés, 

- személyre szóló és ösztönző jellegű legyen, 

- a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként tudjon megerősítő, korrigáló, fejlesztő 

szerepet betölteni. 

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. 

Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg: a minősítő értékelést 

(teljesítménymérést), a diagnosztikai értékelést és a fejlesztő értékelést.  

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 következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a gyengébb 

képességűekkel való differenciált foglalkozás. 
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 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. 

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 napló 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 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 4., 6. és 8. évfolyamon minden tanév májusában. 

2.7.4. A tanulók teljesítményének értékelése 

A tantárgyi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. Az értékelésnél figyelemmel kell lenni 

a tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire.  
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A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alsó tagozaton első évfolyamon és a második 

évfolyam első félévében szöveges értékelést végzünk, majd az ötfokozatú érdemjegy az osztályozás 

eszköze. A későbbiekben és a felső tagozaton a tanulók teljesítményének értékelése tanév közben 

érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzatokkal (kitűnő, jeles, jó közepes, elégséges, 

elégtelen) történik.  

 

Tanév folyamán történő értékelés szimbólumokkal 

    - minden évfolyamon lehet pont, csillag, nyomda, matrica stb. 

    - tájékoztató füzetbe NEM kerül, a tanulók egyéb taneszközeiben szerepelhet (füzet, munkafüzet, 

pontozó füzet, stb.) 

    - használatukat (fokok, átváltás) a pedagógus választja és határozza meg 

    - készségtárgyak esetében: ének (füzetben), rajz, technika (munkadarabon), testnevelés és egyéb 

„esetekben” tájékoztatóban szöveggel történik (ügyes, szép, megfelelt stb. kifejezésekkel) 

Tanév folyamán történő értékelés érdemjeggyel 

        - 2. évfolyam II. félévétől tájékoztatóba, ellenőrzőbe (jeggyel vagy betűvel) 

Tanév folyamán történő szöveges értékelés 

        - 2. évfolyam I. félévéig tájékoztatóba, naplóba (Tartalma a pedagógus hatásköre.)  

A mindennapos, félévi, év végi értékelések mellett 

- 1. évfolyamon negyedéves, háromnegyed éves értékelés (naplóban, tájékoztatóban 

szöveggel) 

- 2. évfolyamon a negyedéves értékelés (naplóban, tájékoztatóban szöveggel.) 

Kézzel írott vagy géppel írott formában is készülhetnek. Ezek az értékelések olyan személyre 

szabott minősítések, melyeket a pedagógus önállóan fogalmaz meg néhány mondatban. 

- A 2. évfolyam II. félévétől tantárgyanként legalább havi egy érdemjegy! ( Ettől eltérni csak 

indokolt esetben (pl. hosszú betegség stb.) szabad. 

A felmérések, tudáspróbák elfogadott %-os értékelése  



 

70 

 

Az alsó tagozaton két különböző jellegű felmérést különböztetünk meg. Az egyik a minimumszintet 

hivatott mérni, a másik az egyes témák után kerül megírattatásra. 

a) Alapfogalmak, alapműveletek, a tantárgyhoz kapcsolódó  minimum szintű, a továbbhaladáshoz 

feltétlenül szükséges ismeretek mérésénél az alábbi százalék alkalmazandó: 

                         Elégtelen     (1):    0 %  -  60 % 

                         Elégséges    (2):  61 %  -  71 % 

                         Közepes      (3):  72 %  -   81 % 

                         Jó               (4):  82 %  -   92 % 

                         Jeles           (5):  93 %  - 100 % 

b) Témazáró, felmérések értékelésénél használandó százalék. 

                         Elégtelen      (1):   0%  -  33% 

                         Elégséges     (2): 34%  -  49% 

                         Közepes        (3): 50%  -  74% 

                         Jó                 (4): 75%  -  89% 

                         Jeles             (5): 90%  -100%  

Felső tagozaton a témazáró, felmérések értékelésénél használandó százalék. 

                         Elégtelen      (1):   0%  -  25% 

                         Elégséges     (2): 26%  -  49% 

                         Közepes        (3): 50%  -  69% 

                         Jó                 (4): 70%  -  89% 

                         Jeles             (5): 90%  -100%  

Félévi értékelés 

 - 2. évfolyam 2. félévétől érdemjeggyel (naplóban, ellenőrzőben) 

 - 1. és 2. évfolyamon szöveges értékelés (naplóban, ellenőrzőben) 
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Jellemzői: 

- intézményi szinten egységes, a nyomtatványok a Pátria kiadótól származnak  

Egyéb tantárgyak (amennyiben a nyomtatványok nem tartalmazzák) beírásra kerülnek: Erkölcstan/ 

hit- és erkölcstan, Nemzetiségi nyelvek, Nemzetiségi népismeret 

 Év végi értékelés 

- 2. évfolyamtól érdemjeggyel (naplóban, ellenőrzőben számmal, bizonyítványban, anyakönyvben 

betűvel) 

- 1. évfolyamon „szöveges értékelés program” segítségével naplóba, bizonyítványba szöveges 

értékelés kerül. (lsd. Mellékletek) 

Egyéb  

- A 2. évfolyamtól félév és év vége előtt figyelmeztetés kerül bejegyzésre, abban az esetben, ha a 

tanuló bukásra áll.  

- Tantárgyi dicséret csak év végén adható. Abban az esetben, adjuk, ha a tanulónak a jeles és a jó 

érdemjegyen kívül nincs más jegye, és éves szinten a négyes érdemjegyek száma nem haladja meg 

a kapott érdemjegyek 10%-át.  

2.7.5. 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 
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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. 

Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell 

a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és 

javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. 

 

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. 

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 
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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. 

2.8. 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. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel, oklevéllel, emlékjelvénnyel 

jutalmazhatók. 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 

társadalmi munka részese), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan 

veszi át. 

Az osztályfőnökök és a munkaközösségek javaslatára a legkiemelkedőbb – megyei, országos 

eredményekkel rendelkező – tanulók oklevélben és könyvjutalomban részesülnek. 



 

74 

 

Közösségi munkáért a DÖK is javasolhat tanulókat az elismerésre. 

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: 

A magatartás minősítése: 

„Példás” 

- a házirendet megtartja, példája pozitívan hat, 

- megnyilvánulásaiban kulturált hangnemet használ, társaival és a felnőttekkel való 

kapcsolatában tisztelettudó, 

- képességeit alkotó módon, pozitívan használja fel, vállalt feladatait, megbízásait 

felelősségtudattal látja el, 

- a közösségi munkában aktív, segíti társait az iskolai élet különböző területein, 

- az értékelt időszakban nem volt igazolatlan mulasztása 

„Jó” 

- a házirendet betartja, 

- tevékenységével, magatartásával segíti a közösséget, 

- tanulmányi és közösségi munkában megbízható, 

- az értékelt időszakban legfeljebb két esetben merült fel kifogás magatartásával kapcsolatban, 

„Változó” 

- a házirend ellen vét, 

- társaival, nevelőivel szemben tanúsított magatartása kifogásolható, 

- az őt körülvevő környezet esztétikumának, rendjének megtartására fel kell hívni a figyelmét, 

- megbízásait, közösségi munkáját csak ösztönzésre végzi, 

- az iskolába és/vagy órára késve érkezik, 

„Rossz” 

- a házirend ellen tudatosan, rendszeresen és súlyosan vét, 

- társaival, nevelőivel szemben erősen kifogásolható a viselkedése, 

- képességeit bomlasztó tevékenységre használja fel, 

- felelősséget sem társai, sem közössége iránt nem érez, nem vállal, 

- a közösségi munkából kivonja magát, 

- igazolatlanul mulaszt 

Magatartás értékelési rendszere az 1. évfolyamon és 2. évfolyamon félévig: 
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Az értékelés 

gyakorisága 

Értékelés módja, formái Az értékelés rögzítése Az értékelést végzi 

Tanév közben Havonta: 

példás, jó, változó, rossz 

minősítéssel 

Tájékoztató füzet, 

osztálynapló 

Osztályfőnök, tanítók, 

szaktanárok 

Félévkor Magatartás összegző 

minősítés: (Példás, jó, 

változó, rossz) 

Osztálynapló, félévi 

bizonyítvány 

Osztályfőnök 

Tanév végén Magatartás összegző 

minősítés: 

(Példás, jó, változó, rossz) 

Osztálynapló, 

bizonyítvány, törzslap 

Osztályfőnök 

 

 

A magatartás értékelési rendszere a 2. évfolyamon félévtől és a felsőbb évfolyamokon: 

Az értékelés 

gyakorisága 

Értékelés módja, formái Az értékelés rögzítése Az értékelést végzi 

Tanév közben Havonta: 

érdemjegyekkel (5,4,3, 2) 

Tájékoztató füzet, 

osztálynapló 

Osztályfőnök 

Félévkor Osztályzattal: (5,4,3,2) Tájékoztató füzet, 

osztálynapló 

Osztályfőnök, 

nevelőtestület 

Tanév végén Osztályzatnak megfelelő 

minősítéssel: 

(Példás, jó, változó, rossz) 

Osztálynapló, 

bizonyítvány, törzslap 

Osztályfőnök, 

nevelőtestület 

 

A tanuló szorgalma értékelésének szempontjai, követelményei és formái 

A minősítés az egyéni képességek, akarati tényezők alapján – a körülmények mérlegelésével – az 

alábbi szempontok kiemelt figyelembevételével fejezi ki a tanulmányi tevékenységhez való 

viszonyt. 

- a munkavégzés rendezettsége, a munkafegyelem 

- a felszerelés, a házi feladat megléte 

- az odafigyelés és összpontosítás 

- az önállóság 

- a segítségkérés és- adás 

- az együttműködés 

- az aktivitás 

- a munkatempó 

- a hatékonyság stb. 

A szorgalom minősítése: 

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” 
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- tanórákra való felkészülést a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, 

- óra alatt kitartóan, érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó, 

- a feladatok végzésében önálló, rendszeres, 

- tehetségéhez mérten vesz részt a csoportmunkában és az önálló munkában, 

- munkája eredményes, társai munkáját is elősegíti, 

- önművelése rendszeres és többirányú, 

- szorgalmával példát mutat, serkent, 

- írásbeli munkáinak külalakjára, az esztétikum az igényesség jellemző, 

„Jó” 

- tanórákra való felkészülésben rendszeres, de nem alapos, 

- óra alatt figyel, spontán aktivitással vesz részt, 

- a tananyag iránt érdeklődik csupán, 

- a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni, 

- írásbeli munkáinak külalakja megfelelő 

„Változó” 

- óra alatt figyelme ingadozó, hullámzó aktivitást mutat, 

- tanórákra való felkészülése rendszertelen, 

- feladatait felszólításra, ellenőrzés mellett végzi el, 

- érdeklődése szűk körű, ritkán tapasztalható aktív irányulás, 

- önművelése rendszertelen, információit csak esetenként használja fel, 

- írásbeli munkáinak külalakja változó képet mutat, 

„Hanyag”: 

- a szorgalom teljes hiánya jellemzi, 

- feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi, 

- az órai munkában passzív, a tanultakat nem akarja alkalmazni 

 

Szorgalom értékelési rendszere az 1. évfolyamon és 2. évfolyamon félévig: 

Az értékelés 

gyakorisága 

Értékelés módja, formái Az értékelés rögzítése Az értékelést végzi 

Tanév közben Havonta: 

példás, jó, változó, hanyag 

minősítéssel 

Tájékoztató füzet, 

osztálynapló 

Osztályfőnök 

Félévkor Szorgalom összegző 

minősítés: (Példás, jó, 

változó, hanyag) 

Osztálynapló, félévi 

bizonyítvány 

Osztályfőnök, 

nevelőtestület 

Tanév végén Szorgalom összegző 

minősítés: 

(Példás, jó, változó, 

Osztálynapló, 

bizonyítvány, törzslap 

Osztályfőnök, 

nevelőtestület 
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hanyag) 

 

 

 

Szorgalom értékelési rendszere a 2. évfolyamon félévtől és a felsőbb évfolyamokon: 

Az értékelés 

gyakorisága 

Értékelés módja, formái Az értékelés rögzítése Az értékelést végzi 

Tanév közben Havonta: 

érdemjegyekkel 

(5,4,3,2) 

Tájékoztató füzet, 

osztálynapló 

Osztályfőnök 

Félévkor Osztályzattal: (5,4,3,2) Tájékoztató füzet, 

osztálynapló 

Osztályfőnök, 

nevelőtestület 

Tanév végén Osztályzatnak megfelelő 

minősítéssel: 

(Példás, jó, változó, 

hanyag) 

Osztálynapló, 

bizonyítvány, törzslap 

Osztályfőnök, 

nevelőtestület 

 

2.9. A tanulók továbbhaladása  

2.9.1. 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, 

 ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja,  

 magántanuló volt. 

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. 

Az első évfolyamot megismételheti a tanuló szülői kérésre, ilyenkor bizonyítványt a tanuló a 

megismételt évről kap. 
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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.  

Évfolyamtól függetlenül idegen nyelvből a tanuló az idegen nyelv tanulásának első évében nem 

utasítható évfolyamismétlésre azért, mert a tanulmányi követelményeket nem teljesítette. 

2.10. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának 

megismerését szolgáló tananyag 

Célok és feladatok 

- A hon és népismereti tanagyag lehetőséget teremt a nemzetiséghez nem tartozók számára a 

lakóhely és környéke nemzetiségeinek életkornak megfelelő megismerésére. 

- A tanulók először ismerkedjenek meg a magyarországi nemzetiségek legfontosabb 

hagyományaival, életmódjával és kultúrájával. 

- Tiszteljék a magyar nép és az országban élő más nemzetiségek kultúráját, ismerjék fel a 

népek közötti kapcsolódási pontokat. 

- A nemzetiségek történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól a mostani 

ezredfordulóig vezesse el a tanulókat ahhoz a tényhez, hogy a nemzetiség sokszínűségével 

és kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre. 

- A történelmi ismeretek segítséget nyújtanak az előítéletek megjelenési formáinak 

felismerésében és a jelenség hátterének feltárásában. 

- A történelmi témakörök a történelem tantárgy óráin kerüljenek feldolgozásra. 

- Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség 

előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. 

 

1 – 4. évfolyam 

Az általános iskola alsó tagozatában a nemzetiségismereti tartalmak közvetítése kizárólag 

cselekvésközpontú legyen. Ne tanítsunk adatokat, meghatározott ismereteket!  A tartalmak egyrészt 

integrálhatók a tantárgyakba: ének-zene, környezetismeret, technika, művészeti nevelés. Ebben a 

korban célszerűbb az integráció, több motivációs lehetőséget biztosít. 

A tanulók: 

- Nyerjenek betekintést a nemzetiségek jelenébe és múltjába élmények alapján, szerezzenek 

alapvető ismereteket azok életéről és mindennapi munkájáról! 

- Tudatosuljon bennük – főként a szokások terén – az emberek mássága! Ismerkedjenek meg 

legalább két különböző szokással! 
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- Kapjanak indíttatást mondókák, dalok, játékok gyűjtésére, ismerjék meg a népköltészet 

értékét és szépségét! 

- Mutassanak érdeklődést a hagyományok iránt! 

- Ismerjék fel a hagyományápolás fontosságát! 

- Tantárgyakba integráltan sajátítsák el a tananyagot! 

 

 

5-8. évfolyam 

A tanulók 

- Nyerjenek betekintést egy nemzetiség lakta település életébe! 

- Ismerjék a naptári évhez és a valláshoz kötődő legfontosabb ünnepeket, maguk is gyűjtsenek 

szokásokat, tudják a tanult szokásokat felsorolni és röviden ismertetni. Ébredjen fel 

érdeklődésük más kultúrák iránt, tiszteljék azokat. 

- Legyenek alapvető ismereteik a legfontosabb paraszti munkákról, kézműves mesterségekről, 

ételekről és ruhadarabokról. Ismerjék az akkori és mostani étkezés és öltözködés közti 

különbségeket, a magyarországi nemzetiségek „lakó-hagyományait”, és a hasonlítsák össze 

a magyarokéival! 

- Fedezzék fel és elevenítsék fel a nemzetiségi hagyományokat, ismerjék a nemzetiségek 

közötti kapcsolatokat, értsék meg a magyarországi nemzetiségek nemzetközi kapcsolatait. 

ismerjék a Magyarországon élő nemzetiségek legfontosabb jogait! 

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.   

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,  
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 a differenciáló módszerek alkalmazását,  

 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált 

nevelését,  

 a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítását,  

 környezettudatos szemléletű oktatás-nevelést,  

 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 támogatását,  

 személyiségfejlesztést és közösségépítést,  

 a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését,  

 partnerközpontú nevelést. 
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3. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

3.1. A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata 

Iskolánk nevelői közössége a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

módosította. A módosítások bevezetése 2016. év 09. hónap 01. napjától történik felmenő 

rendszerben.  

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: a dokumentumot a fenntartó székhelyén, az iskola 

könyvtárában, az intézményvezetői irodában lehet elolvasni, valamint megtekinthető az iskola 

honlapján és a Köznevelés Információs Rendszerének elektronikus felületén. 
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3.2. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai  

A pedagógiai program módosítását az intézmény diákönkormányzata 2018. év 06. hó 18. napján 

tartott ülésén véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok. 

  

Kelt: Bácsbokod, 2018. év 06. hónap 18. nap 

 

............................................. 

diákönkormányzat képviselője   

 

 

 

A pedagógiai program módosítását a szülői szervezet (közösség) 2018. év 06. hó 18. napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet (közösség)  véleményezési 

jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően 

gyakorolta.  

 

Kelt: Bácsbokod, 2018. év 06. hónap 18. nap 

 

     ............................................. 

   szülői szervezet (közösség) 

képviselője   

 

A pedagógiai program módosítását az intézményi tanács 2018. év 06. hó 18. napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát jelen 

pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: Bácsbokod, 2018. év 06. hónap 18. nap 

 

 

     ............................................. 

      intézményi tanács képviselője   
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3.3. A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék 

A pedagógiai program módosítását az intézmény nevelőtestülete 2018. év 06. hó 18. napján tartott 

értekezletén elfogadta. 

Kelt: Bácsbokod, 2018. év 06. hónap 18. nap 

 

.............................................                                                              .............................................     

hitelesítő nevelőtestületi tag        P.H.                  hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

A pedagógiai programot jóváhagyom. 

 

Kelt: Bácsbokod, 2018. év 06. hónap 18. nap 

 

 

 

………………………………. 

igazgató 

 

P. H. 
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3.4. Fenntartói és működtetői jóváhagyó nyilatkozat 

Jelen pedagógiai programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) 

bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra és működtetőre többletkötelezettséget telepítő 

rendelkezések  

……………………………………… 

……………………………………... 

……………………………………... (fejezet és címmegjelölések) 

vonatkozásában a Bajai Tankerületi Központ mint az intézmény fenntartója és működtetője 

egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó és működtető döntésre 

jogosult vezetője a pedagógiai program fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

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

 

 

............................................. 

fenntartó képviselője 
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4. MELLÉKLET 

Szöveges értékelés 

 

Magatartás 

példás (5) jó (4) változó (3) rossz (2) Nincs értékelve 

Társas kapcsolataiban ...........  

segítőkész – együttműködő – türelmes – közömbös – türelmetlen – durva - Nincs értékelve. 

Felnőttekhez való viszonyában ………. 

együttműködő – udvarias – segítőkész - viselkedése gyakran kifogásolható - Nincs értékelve 

Tanórán………… 

aktív – fegyelmezett – együttműködő – passzív – fegyelmezetlen – rendbontó - Nincs értékelve. 

Tanórán kívül………… 

együttműködő – fegyelmezett – fegyelmezetlen – rendbontó - Nincs értékelve. 

Szöveges kiegészítés………………………………………………. 

Szorgalom 

példás (5) jó (4) változó (3) hanyag (2) Nincs értékelve 

Tanuláshoz való viszonya……. 

aktív – érdeklődő – kötelességtudó – felületes – érdektelen – hanyag - Nincs értékelve. 

Tanulásban…………… 

önálló – kitartó - néha segítségre szorul – önállótlan - Nincs értékelve. 

Házi feladatát……. 

elkészíti - alkalmanként elfelejti - gyakran nem készíti el - Nincs értékelve. 

Felszerelése………. 

hiánytalan - néha hiányos - gyakran hiányos - Nincs értékelve. 

Szöveges kiegészítés……………………………………………… 

Magyar nyelv és irodalom 

Kiválóan teljesített - Jól teljesített - Megfelelően teljesített - Felzárkóztatásra szorul - 

Írás 

Betűi és betűkapcsolatai …………… 

szabályosak - kevésbé szabályosak – hibásak - Nincs értékelve. 

Írásképe……….. 

igényes - kevésbé igényes – igénytelen - Nincs értékelve. 

Írásának tempója…………. 
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lendületes – megfelelő – lassú - Nincs értékelve 

Írottról írottra …………. másol. 

döntően hibátlanul - kevés hibával - sok hibával - Nincs értékelve 

Nyomtatottról írottra …………….másol. 

döntően hibátlanul - kevés hibával - sok hibával - Nincs értékelve 

Tollbamondás után………….. ír. 

döntően hibátlanul - kevés hibával - sok hibával - Nincs értékelve 

Emlékezetből …………. ír. 

döntően hibátlanul - kevés hibával - sok hibával - Nincs értékelve. 

Szöveges kiegészítés…………………………………………… 

Irodalom 

Hangképzése ………. 

pontos - javítást igénylő - logopédiai fejlesztésre javasolt - Nincs értékelve. 

Beszéde …….. 

érthető - nehezen érthető - Nincs értékelve 

Beszédtempója …………. 

megfelelő – lassú – hadaró – akadozó - Nincs értékelve 

Hangereje……….. 

megfelelő – halk – harsány - Nincs értékelve 

A hallott szöveget ………. 

önállóan megérti - segítséggel érti meg - nem érti meg - Nincs értékelve 

Szóbeli kifejezőkészsége…….. 

választékos – jó – nehézkes - Nincs értékelve 

Szókincse……. 

gazdag – korosztályának – hiányos - Nincs értékelve. 

Szöveges kiegészítés……………………………………… 

Olvasás 

Betűismerete biztos - Betűismerete kevésbé biztos - Betűismerete bizonytalan - Téveszti a(z) …….. 

betűket 

Hangos olvasása ……… 

folyamatos - szavanként olvasó – szótagoló - szavakat betűző - Nincs értékelve 

A szó- és mondathatárokat ………. 

tartja - nem tartja - Nincs értékelve 

Szövegértése ………. 
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pontos – megfelelő – bizonytalan – hibás - Nincs értékelve 

Memoritert ……… ad elő. 

kifejezően – pontosan - kevés hibával – pontatlanul - Nincs értékelve. 

Szöveges kiegészítés…………………………………………. 

Erkölcstan/ hit- és erkölcstan 

Erkölcstan/ hit és erkölcstan: 

Kiválóan teljesített - Jól teljesített - Megfelelően teljesített - Felzárkóztatásra szorul -  

Matematika 

Kiválóan teljesített - Jól teljesített - Megfelelően teljesített - Felzárkóztatásra szorul -  

Számfogalma…………….. 

kialakult - kevésbé kialakult – kialakulatlan - Nincs értékelve 

A relációkat ………… 

felismeri - általában felismeri - segítséggel ismeri fel - nem ismeri fel - Nincs értékelve. 

A számszomszédokat ……………. 

felismeri – téveszti - nem ismeri fel - Nincs értékelve. 

A számok tulajdonságait ……….. 

önállóan ismeri fel – megnevezi - segítséggel ismeri fel - nem ismeri fel - Nincs értékelve. 

Összeadásokat ……….. old meg. 

hibátlanul - kevés hibával - sok hibával - Nincs értékelve. 

Kivonásokat…………. old meg. 

hibátlanul - kevés hibával - sok hibával - Nincs értékelve. 

Sorozatok szabályát ………. 

önállóan felismeri, folytatja - nem ismeri fel - Nincs értékelve. 

Adott szabályú sorozatot   …………folytat. 

önállóan – segítséggel – nem - Nincs értékelve. 

Geometriai ismeretekben ………… 

kiemelkedő – jártas – bizonytalan – gyenge - Nincs értékelve. 

Szöveges feladatokat …….. old meg. 

önállóan – megfelelően – bizonytalanul - sokat hibával - Nincs értékelve 

Logikai gondolkodása…………. 

kiváló – jó – megfelelő – gyenge - Nincs értékelve. 

Szöveges kiegészítés…………………………………………….. 

Környezetismeret 

Kiválóan teljesített - Jól teljesített - Megfelelően teljesített - Felzárkóztatásra szorul –  
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A természet jelenségei iránt ……….. 

érdeklődő - érdeklődése felkelthető - nem mutat érdeklődést - Nincs értékelve. 

Tájékozottsága …………. 

átlagon felüli - korának megfelelő – hiányos - Nincs értékelve. 

Megfigyelései ……….. 

pontosak – felületesek – pontatlanok - Nincs értékelve. 

Tapasztalatait ………. fogalmazza meg. 

önállóan – segítséggel - Nincs értékelve 

A tanultakról ……… 

kiemelkedő a tudása - biztos a tudása - hiányosak az ismeretei - Nincs értékelve. 

A szokásrendje környezetével szemben ……………. 

igényes - kevésbé igényes – igénytelen - Nincs értékelve. 

Szöveges kiegészítés………………………………………………. 

Ének- zene 

Kiválóan teljesített - Jól teljesített - Megfelelően teljesített - Felzárkóztatásra szorul - A dalokat 

……….. énekli. 

önállóan – szívesen – segítséggel - csak csoportban - Nincs értékelve 

A tanult ritmusértékeket …………. 

jól alkalmazza - pontatlanul alkalmazza - nem ismeri - Nincs értékelve 

A tanult dalok dallamát, szövegét …… ismeri. 

jól – pontatlanul – nem - Nincs értéke 

Zenehallgatás során ……… 

csendben figyel a zeneműre - megfogalmazza észrevételeit - az ismert hangszereket megnevezi - 

Nincs értékelve. 

Szöveges kiegészítés………………………………………………….. 

Rajz és vizuális kultúra 

Kiválóan teljesített - Jól teljesített - Megfelelően teljesített - Felzárkóztatásra szorul -  

A festés- rajzolás iránti érdeklődése ……….. 

kiemelkedő – megfelelő – mérsékelt – Nincs értékelve 

Munkáin ……… használja a színeket. 

változatosan – sajátosan – visszafogottan - Nincs értékelve 

Eszközhasználata ……………. 

kiemelkedő – jó – megfelelő – bátortalan - Nincs értékelve 

A rajzfelületet ………… használja. 
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megfelelően – bátortalanul – aránytalanul - Nincs értékelve 

Kreatív, tele van ötlettel - Inkább az utasításokat követi - Nincs értékelve. 

Szöveges kiegészítés…………………………………………….. 

Életvitel és gyakorlat 

Kiválóan teljesített - Jól teljesített - Megfelelően teljesített - Felzárkóztatásra szorul -  

Órai tevékenysége ……… 

érdeklődő - biztatásra aktív – változó – passzív – rendbontó - Nincs értékelve 

A tanult anyagokat, megmunkálási módjukat ………. ismeri. 

jól – megfelelően – felszínesen - Nincs értékelve 

Kézügyessége ………. 

kiemelkedő – jó – megfelelő – fejlesztésre szorul - Nincs értékelve 

Munkadarabjai ………… 

igényesek – megfelelőek - gyakran pontatlanok - Nincs értékelve 

Az eszközöket ……….. használja. 

jól – biztonságosan – megfelelően – bátortalanul - Nincs értékelve 

Szöveges kiegészítés…………………………………………………… 

Testnevelés és sport 

Kiválóan teljesített - Jól teljesített - Megfelelően teljesített - Felzárkóztatásra szorul -  

Órai tevékenysége ………. 

aktív - biztatásra aktív – változó – passzív – rendbontó - Nincs értékelve. 

Mozgása………. 

harmonikus – megfelelő - fejlesztésre szorul - Nincs értékelve. 

Csapatjátékokban ………. vesz részt. 

együttműködően – közömbösen - nem szívesen - Nincs értékelve. 

A gyakorlatokat ……… sajátítja el. 

könnyen - kevés segítséggel - sok segítséggel - Nincs értékelve. 

Labdakezelése …….. 

kiemelkedő – biztos – megfelelő – bizonytalan - Nincs értékelve. 

Szöveges kiegészítés………………………………………………… 

Német/ horvát nemzetiségi nyelv 

Kiválóan teljesített - Jól teljesített - Megfelelően teljesített - Felzárkóztatásra szorul -  

A németül kiadott utasításokat……………… 

megérti és követi- kis segítséggel megérti és követi- sok segítséggel érti meg és követi. 

Az órai munkája …………………… 



 

90 

 

megfelelően aktív- biztatást igénylő, változóan motiválható - nehezen motiválható. 

Az új szavakat, szó- ill. mondat-szerkezeteket………………………. 

gyorsan és könnyen megtanulja- többszöri ismétléssel tanulja meg- rengeteg ismétléssel, nagyon 

nehezen tanulja meg. 

Tanult szavakat, kifejezéseket ……… használja. 

kreatívan és pontosan - megfelelően - néha még bizonytalanul, pontatlanul  

A tanult szavakkal, kifejezésekkel ……… tud mondatokat alkotni. 

önállóan- kis segítséggel- sok segítséggel  

A begyakorolt mondatmintákat …….. használja. 

önállóan- kis segítséggel - sok segítséggel  

A feltett kérdésekre ………. válaszol. 

önállóan- kis segítséggel- sok segítséggel  

Önellenőrzése, hibajavítása ……….. átgondolt. 

tudatosan- általában- ritkán  

Kiejtése …………………. 

megfelelő- többnyire megfelelő, csak apróbb javításokra szorul- sokszor hibás, javításra szorul. 

Hallás után az információkat ………………………… 

tökéletesen megérti- részben érti meg - még nem érti meg. 

A tanult mondókákat és énekeket ………. tudja. 

jól - megfelelően - segítséggel  

Német/ horvát népismeret: 

Kiválóan teljesített - Jól teljesített - Megfelelően teljesített - Felzárkóztatásra szorul -  

A rokoni kapcsolatokat kifejező szavakat…………….. 

jól  ismeri- ismeri – nem ismeri. 

Kézműves termék (játék) előállításában …………………… 

aktívan részt vesz - részt vesz - nem vesz részt. 

Az év ünnepeihez kapcsolódó mondókákat, dalokat és népköltészeti alkotásokat ………… 

szorgalmasan tanulja - kevés motivációval tanulja - nem tanulja. 

Gyerekjátékokat és egyszerű táncokat……………. 

jól tudja, követi - kis segítséggel tudja, követi - sok segítséggel tudja, követi. 

Az értékelés szöveges kiegészítése………………………………………………………… 

 


