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/ Arany János: Toldi estéje - részlet - / 

 

„Szeresd a magyart, de ne faragd le” - szóla, 

„Erejét, formáját, durva kérgét róla: 

Mert mi haszna símább, ha jól megfaragják? 

Nehezebb eltörni a faragatlan fát.” 

 

„Hajt az idő, nem vár: elhalunk mi, vének, 

Csak híre marad fenn karunk erejének: 

Más öltőbeli nép, más ivadék nő fel, 

Aki ésszel hódít, nem testi erővel.” 
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Bevezető 

 

 

Ináncs település Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében, a történelmi Abaúji térségben, a 

Hernád-völgy középső részén elhelyezkedő 

község, Miskolctól északkeletre. Közel 1300-an 

lakják. A helyi társadalom mintegy 15 %-át 

alkotja a roma kisebbség. A regisztrált 

munkanélküliek aránya helyi viszonylatban 

magas 20% körüli. 

 

 

Az iskola a falu saját gyermekein kívül még három környező település gyermekeit fogadja. 

Központi szerepet tölt be a környék oktatási és kulturális életében. Jelenleg a tanítás egy 

műszakban, 9 tanteremben folyik,  

Alaptevékenysége: 

 Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 

 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget 

megalapozó integrált iskolai oktatása   

 Napközi otthoni ellátás 

 

Az iskola 1994-ben vette fel Arany János nevét. 2010 nyarán teljes felújításon ment 

keresztül. Az épület műszaki állapota és felszereltsége megfelel a korszerű elvárásoknak. 

Jelenleg 205 tanulót lát el az intézmény. Tanításukat 14 nevelő végzi. Magas a HH, HHH és 

SNI tanulók aránya. A sajátos nevelési igényű, a tanulási és magatartási nehézségekkel 

küzdők és lemaradók szakszerű fejlesztésben részesülnek. E segítséget erősíti a kis létszámú 

csoportokban történő fejlesztés.  
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1. Az iskola nevelési programja 

 
1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 

Alapelvei: 

 

- Iskolánk hozzájárul a tanuló személyiségének, képességeinek kibontakoztatásához, 

segíti a szellemi, testi fejlődésüket, az egészséges életmód kialakítását. 

- Tantestületünk azonosul az integrációs pedagógiai rendszer szellemiségével, 

elvárásaival. 

- Kialakítjuk az önálló ismeretszerzéshez, önművelődéshez és a továbbtanuláshoz 

szükséges képességeket, készségeket, melyekhez a kompetencia alapú fejlesztést 

használjuk. 

- Az iskola színtere a tehetséggondozásnak (a meglévő programok továbbfejlesztése). 

- Az osztályok kialakításánál figyelembe vesszük az esélyegyenlőségi szempontokat, 

a tanulók egyéni képességeit, és ebből kiindulva határozzuk meg a differenciálást, a 

feldolgozás módját, és a tanítási módszereket (amennyiben az évfolyami létszám ezt 

lehetővé teszi és indokolja). 

- A nevelés területén megfelelő szokásrendszert, életvitelt, viselkedési formát 

alakítunk ki (pótolva az otthonról hozott hiányosságokat, és tiszteletben tartva a 

családi tradíciókat). 

- A tanulók önállóságának előtérbe helyezésével fejlesztjük, erősítjük az 

osztályközösségeket (a cigány tanuló is találja meg önmaga megvalósíthatóságát). 

- Az írás, olvasás, szövegszerkesztés, helyes beszédkészség fejlesztését fokozzuk 

minden tantárgy óráján (a legkorszerűbb lehetőségek felhasználásával is pl. IKT 

eszközök, oktatóprogramok). 

- Az emberismeret és önismereti képességek kialakításánál hozzájárulunk az 

identitástudat és a társas kapcsolat kialakításához. 

- Toleráns, a másságot is figyelembe vevő személyiséget fejlesztünk. 

- Törekszünk a gyermekközpontú intézmény kialakítására, ahol a gyereknek lehet 

vágya, kívánsága, véleménye. (Miközben a normakövetésre motiváltsága is 

teljesül.) 

- Az iskola működése nem egyszerűsíthető le a tanítás-tanulás folyamatára.  

- A tanórán kívüli foglalkozások, a képességek fejlesztésén túl, jelentsenek 

sikerélményt a tanulóknak és legyenek örömforrások a tanuló és pedagógus 

számára. 

- A nevelési és oktatási feladataink között hangsúlyt kap a szülőkkel való 

együttműködés és a tanulók felkészítése a családi életre. 
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Céljai:   

 

- Iskolánkban folyó nevelő-oktató munka alapvető célja, hogy a nyolcévnyi tanulás 

után az iskolánkból kilépő diákok általános műveltsége, tudásszintje alapként 

szolgáljon a hazai és nemzetközi munkaerőpiac elvárásainak, a következő 

iskolafokozat elvárásainak, hogy egyéni és közösségi érdekeket szolgálva 

boldoguljanak, s nemzeti identitásuk valódi kötődést jelentsen hazájukhoz, 

szülőföldjükhöz.  

- Az iskola oktatási-nevelési tevékenységét átalakítjuk a kompetenciafejlesztés 

irányába. Célunkat akkor tekintjük megvalósultnak, ha a testület 75 százalékának 

képzési kultúrájában 30 százalékban megjelennek a kompetenciafejlesztés helyi 

tantervünkben részletezett elemei. 

 

Feladatai: 

 

- A kompetenciafejlesztő módszerek, eljárások terjesztése a tantestületben, ezek 

tudatosítása  

- A kompetenciafejlesztés tárgyi feltételeinek a kialakítása 

- A kompetenciafejlesztés elemeinek a beépítése az iskola tevékenységeibe 

 

Eszközei: 

- személyes és csoportos kommunikáció (egyéni és közösség hatás) 

- rendszeres értékelés 

- pszichológiai hatás (pozitív) 

- tesztek, korszerű mérőeszközök (iskolai klíma, a tanulók terhelése, 

pszichoszomatikus egészségi állapota és társas kapcsolataival összefüggésben) 

- modellnyújtás (a nevelők, szülők, művészek részéről – életpályák) 

- szerepjáték, modellezés 

- önismereti tréning (a saját érték megtalálásának segítésére irányuló program) 

- mentálhigiénés program 

- egészségnevelő interaktív projektek 

- kommunikációs programcsomag  

- a közoktatási törvénybeli jogok és kötelességek rendszere 

- az iskola megújult értékelési és ellenőrzési rendszere 

- a kulturális másság elismerése és vállalása (rendezvények) 

- az interkulturális nevelés társadalmi integrációt segítő hatása 

- közösségi programok  

- a multimédia lehetőségei (oktató programok) 

- az iskola nyitottsága (kapcsolat más iskolákkal, hasonló tanulói összetételű 

iskolákkal, a társadalmi környezettel) 

- a módszerekben és tartalmakban megújuló tantárgyi rendszer személyiségformáló 

ereje 

- az iskola azonos értékű és életesélyt nyújtó teljes programja (a tanítás-tanulás- 
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szabadidős tevékenység komplexitásával) 

- a szociális és kulturális hátrányok kompenzálására kínált lehetőségek (intézményi 

klíma, kulturális programok, szocializáció) 

- szülőkkel való kapcsolattartás formái 

 

Eljárásai: 

  Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Szokások kialakítását célzó, 

 beidegző módszerek 

- Követelés  

- Gyakorlás 

- Segítségadás 

- Ellenőrzés 

- Ösztönzés 

- A tanulói közösségek  
tevékenységének  

megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy távo- 

labbi)  
célok kitűzése, elfogadtatása. 

- Hagyományok kialakítása,  
ápolása 

2. Magatartási modellek  

bemutatása, közvetítése 

- Elbeszélés 

- Tények és jelenségek 

- bemutatása 

- Műalkotások bemutatása 

- A nevelő személyes 

példamutatása 

- A nevelő részvétele a tanulói  
közösség tevékenységében 

- A követendő egyéni és  
csoportos minták kiemelése a  

közösségi életből 

3. Tudatosítás (meggyőződés 

 kialakítása) 

- Magyarázat, beszélgetés 

- A tanulók önálló elemző 
       munkája 

- Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról 

- Vita 

 

 

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Feladatok: 

 

- Az értelem kiművelése 

A tanulási motívumok fejlesztése (megismerési vágy, felfedezési vágy, játékszeretet és 

az alkotóvágy, a tanulás gyakorlati értéke, továbbtanulási szándék, önfejlesztési igény) 

kognitív képességek fejlesztése, rendszerük kialakítása (információk feldolgozása, 

kezelése, vétele, közlése, szelekciója, értékelése, kódolása, átalakítása, létrehozása, 

tárolása, felhasználása) 

- Segítő életmódra nevelés 

A szociális kompetencia komponenskészletének gyarapítása, pozitív egyéni értékrend és 

képességrendszer kiépülése, kreativitás segítése. A tanulók ismerjék meg és sajátítsák el 

a szocializáció alapvető szabályait, hogy megértsék a szabálytudat, a döntési szabadság 

és felelősség szerepét, jelentőségét. 

- Egészséges és kulturált életmódra nevelés 

Személyes kompetencia (motívumrendszer, képességrendszer, világtudat, én-tudat) 

,személyes motívumok fejlesztése. (önkiszolgálási motívumok, önvédelmi motívumok, 

szuverenitás motívumai / szabadságvágy, önállósulási és öntevékenységi vágy / 
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önértékelési motívumok / önbecsülés, önbizalom, ambíció) 

Személyes képességek fejlesztése. (önkiszolgáló képességek, önvédelmi képességek, 

szuverenitás képessége, ön-reflexív képességek) Az egyéni tudat fejlődésének segítése. 

(természettudat, társadalomtudat, kognitív tudat, én-tudat) 

 

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

1.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

Feladatai: értékek és beállítódások feltárása, készségfejlesztés 

1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az EMMI 128.§ (3) a nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt 

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

teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, köztük az elsősegély-nyújtási 

alapismeretek elsajátítására. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, 

biológia-egészségtan és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg.  

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

 az élet megmentése, a további egészségkárosodás megelőzése és a gyógyulás 

elősegítése, 

 a gyerekek bármilyen körülmények között tudjanak szakszerű segítséget nyújtani a 

rászorulóknak, 

 fontos a sürgősségi szemlélet kialakítása, a baleset valamint a hirtelen bekövetkező 

egészségkárosodás alapszintű ellátásának elsajátítása,  

 fontos, hogy a tanulók éles helyzetben saját kompetenciáik ismeretében hatékonyan 

tudjanak és merjenek segíteni embertársaiknak. 

  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

a) Elméleti oktatás 

b) Gyakorlati képzés 

Iskolai terv: 

1. Az iskola pedagógusai minél nagyobb számban vegyenek részt az Üzemorvos által 

szervezett elsősegély-nyújtási tanfolyamon!  

2. Az osztályfőnöki programokba, tanmenetekbe épüljön be a tanulók számára elsajátítható 
elsősegély-nyújtási alapismeret, mint állampolgári, emberi kötelezettség. 

3. Osztályfőnöki órán az iskolai védőnő tartson szakmai felkészítést a témáról! 

4. A biológia tantárgy programja szintén foglalkozzon az elsősegély-nyújtási ismeretekkel! 

5.  Az iskola eddigi hagyományainak megfelelően tanulóink továbbra is vegyenek részt az 

Encs Városi Vöröskereszt által szervezett elsősegély-nyújtási versenyen! 
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1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

Az osztályközösség szokásokkal, szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége, ahol az 

életszemléletet kell formálni és továbbfejleszteni. Ebben nagy a szerepe a közösségnek, mivel 

a kortársak hatnak egymásra. A tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben 

tölti, ezért nagyon meghatározó annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók egymás között 

kialakuló kapcsolatrendszerére, viselkedési formáira, szabálykövető együttműködésükre. 

 

Az osztályközösség feladata: 

 

- valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása, 

- az egyéni értékek felismerése, 

- egymás tiszteletben tartása, 

- egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban, 

- a másság elfogadása, a tolerancia, 

- társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában, 

- mások gondjainak, nehézségeinek felismerése. 

 

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek. 

Különösen fontos a szerepe a problémák felismerésében és azok keresésében. Fontos a 

szerepe és a tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a tanuló 

támogatásába, mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család. Az osztályfőnök 

ismerje fel a tanuló problémáit, érzékelje az esetleges deviáns eseteket, és találja meg a 

problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik a probléma 

megoldásában a segítségére lehetnek. 

 

1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

A tanítási órán kívüli tevékenység közé tartozik minden olyan foglalkozás, amely a nem 

hagyományos tanórai foglalkozások témakörében is megtalálható, és dokumentálása nem a 

tanítási naplóban történik. 

Tanítási órán kívüli tevékenységek lehetnek: 

- szakkörök,  

- tehetséggondozó foglalkozások, 

- iskolai sportkörök, 

- tömegsport, 

- énekkar, 

- könyvtár, 

- a hagyományos úszás tanfolyam a mindenkori negyedik osztály számára, 

- gyógytestnevelés, 

- egyéni fejlesztő foglalkozások, 

- napközi, 

- felvételi előkészítő, 
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- erdei iskola, táborozás egy téma feldolgozására 

- tanulmányi kirándulások,  

- szabadidős sporttevékenység 

 

1.4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

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

szabadidős tevékenységének megszervezésére az iskolában diákönkormányzat működik.          

(Hagyományos rendezvényeik: Farsang, Gyermeknap) Az iskolai diákönkormányzat 

munkáját az 1-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-önkormányzativezetőség 

irányítja.  

 

1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

A szabadidős foglalkozások során a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülő anyagi 

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

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

rendezvényeken való részvétel lehet önkéntes/kötelező. 

 

1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 különbözeti, javító, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 
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 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az 

igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe 

véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.  

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

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

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és 

év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

 

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

1.6.1.  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

Az iskolai nevelő-oktató munka fontos területe a tehetséggondozás, mely céltudatos nevelésen 

alapuló tehetség-felismerést és tehetségnevelést foglal magában. 

A segítő tevékenység legfontosabb elemei (melyek egyben elvárások a tantestület minden 

tagjától): 

- korai azonosítás és prognózis (a tehetség felismerése a jellemző tulajdonságokon 

keresztül, az ismeretszerzés jellemzői által, motiváltságuk által, kreativitásukon 
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keresztül, szociális viselkedésük megnyilvánulásai segítségével, a tanulók 

adottságainak és képességeinek felismerése) 

- esélyegyenlőség biztosítása (kedvező helyzetek, adottságok, lehetőségek minden 

tanuló számára) 

- a tehetségek speciális nevelése heterogén tanulói közegben (differenciált nevelés, a 

megmérettetés természetes igénnyé fejlesztése, önismereti készségfejlesztés) 

- tehetségmentés és tehetségnevelés (a hátrányos helyzetű tanulók tehetségcsírái 

iránti érzékeny pedagógia, az iskolai klíma motiváló ereje, a nevelők toleráns 

magatartása és pedagógusi lelkiismerete, a törődés magas szintű művelése, másság-

kezelés a minősége, a fejlesztés optimális feltételeinek biztosítása. 

A tehetségnevelés lehetőségei: 

- a törzsanyag és a kiegészítő tananyag differenciálása 

- az órarenden kívüli foglalkozások (szakkörök, vetélkedők, művészeti, technikai és 

kulturális jellegű tevékenységek) 

- külön feladatokkal való ellátás, teljesítménynövelés 

- korszerű tanulásszervezés a tanulási időben 

- a család potenciális tehetségfejlesztő hatása (a szülők tevékenységszervező 

magatartása),  

- a tanulók képességének és tehetségének folyamatos segítése 

Az iskola szervezeti rendje (SZMSZ), helyzete, gazdasági feltételei, szakos-ellátottsága, 

a pedagógusok képzettségi szintje, lehetővé kell, hogy tegyék a tanulók adottságaiból 

induló tehetségfejlesztő pedagógiai munkát. 

A tehetséggondozás szervezett formái: 

 

1. A tanórán belüli tehetségfejlesztés módjai a következők: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

- a tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés, 

- csoportbontás, 

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

vagy csoportos használata, 

- a továbbtanulás segítése felkészítő foglalkozásokkal, 

 

2. A tanórán kívüli tehetségfejlesztés eszközei a következők: 

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

- a kiugró tehetségek szakemberekhez való irányítása, akik gondoskodnak a tanulók 

megfelelő fejlesztéséről, 

- tehetséggondozó szakkörök, 

- iskolai sportkörben: kézi-, kosárlabda- röplabda, és labdarúgó-bajnokságok, 

- szabadidős foglalkozások (színház-, múzeumlátogatás), 

- az iskolában rendelkezésre álló tanulási források használata (számítógépes, 

multimédiás tanuló programok). 



 
13 

1.6.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

Tantestületünk azonosult az egyéni különbözőségekre alapozott nevelés kialakításának 

szükségességével. A tanulók közötti sokféleséget tekintve, azok nem korlátozhatók valamely 

tantárgyban elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás 

mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára 

optimális fejlesztés biztosítását kell, hogy jelentse iskolánkban is. Ennek érdekében építünk a 

tanulók előzetes tudására, annak gyengébb és erősebb területeire. Építünk a tanuló igényeire, 

törekvéseire, érdeklődésére. Fejlesztő munkánkhoz feltárjuk személyiségének rá jellemző 

vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. Tantestületünk azonosult azzal az alapelvvel, 

hogy a nevelés és oktatás igazodik a gyermekhez, s ez azt jelenti, hogy igazodik ahhoz a 

közeghez, amelynek a gyermek részese. 

 

Alapelveink: 

- Kiscsoportban differenciáltan, illetve egyénileg történjen a fejlesztés. 

- A fejlesztő pedagógiai munkát megfelelő képzettségű pedagógus végezze. 

- A felzárkóztatás szocializációs közegének motiváló erővé tétele. 

- A fejlesztés, ha szükséges, az iskoláskor előtti képességfejlődés területére is 

terjedjen ki. 

- Fejlesztés a tanulók egyéni tudására alapozottan. 

- Továbbépíthető ismereteket adjon a tanulóknak. 

- Szolgáljon segítségül a tanulók személyiségének fejlesztéséhez (képességeik 

fejlődése, szellemi és testi fejlődés, egészséges életmód iránti igény fejlesztése). 

- Fejlesztés a másság teremtette értékek segítségével. 

- A tanulói, családi szokásrendszerből, életvitelből kiinduló szocializációfejlesztés. 

- A kommunikáció gazdag eszközkészletének megismertetésére alapozott fejlesztés. 

- A tanulás technikájának tanítása. 

- Tevékenykedtetésen alapuló fejlesztés (elemi munkavégző képesség kialakítása). 

- A tanulók önállósulási és öntevékenységi vágyának felkeltésére irányuló legyen a 

program. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységek: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

- az egyéni foglalkozások, 

- a felzárkóztató foglalkozások, 

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

vagy csoportos használata, 

- a napközi otthon,  

- továbbtanulás irányítása, segítése, 

- a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelése. 

 

A tanulási kudarcot kiváltó okok sokfélesége jelzi, hogy a kezelés módszerei is sokfélék 

lehetnek. Minden alkalmazott eljárás személyfüggő. 
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1.6.3. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

Az iskolákban tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya indokolja, hogy a 

pedagógusok fokozott türelemmel, nagyfokú empátiával kezeljék a zaklatott családi hátterű 

gyermekeket. 

A testület rendelkezik olyan tudás és készséghalmazzal, melyekkel az egyéni 

rendellenességeket is kezelni tudják.  

A személyiségformálás/fejlesztés komplex folyamatából a fegyelmezett személyiség 

kialakítása, mint pedagógiai tevékenység meghatározó. 

E pedagógiai törekvést azonban akadályozzák egyes tanulók beilleszkedési, magatartási 

zavarai, melyek az esetek többségében nem szándékos tanulói megnyilvánulások. 

 

A zavarok eredményes kezelésének lehetőségei, melyek a tantestület teljes nevelő-oktató 

munkájában meg kell, hogy nyilvánuljanak: 

 

- a pedagógusok és tanulók közötti kölcsönös tisztelet fejlesztése, mely a fegyelem 

elfogadására, betartására készteti a tanulót 

- rendszeretet, önfegyelem követése a tanuló és pedagógus által is 

- fegyelem, következetesség és türelem a nevelésben 

- nem elutasító, de nem túlgyámolító magatartás, mely magában foglalja a 

gyermekekkel való állandó törődést, s a gyermek viselkedésének megfelelő 

korrekcióját, elismerését 

- a gyermek képességfejlődéséhez tervezett követelmények 

- a zavart kompenzáló inger-gazdag környezet teremtése, mely biztonságérzetet nyújt  

- lelkiismeret és felelősségvállalás fejlesztése (a megokolás nélküli tilalmak és a 

kontrolláló hatalom kerülése, a nevelők által) 

- a szülői ház (bármilyen is az) és az iskola együttműködése 

- bátorság, erkölcsi bátorság (felelősséggel vállalt kockázatra készség, a felelősség és 

kockázat megszerettetése, kihívásoknak való megfeleltetés, mint differenciált 

erőpróba) 

- az impulzivitás és kontrollja (a nevelő értékelő jellegű visszajelzése a tanuló 

normatartó magatartása érdekében, közös normatartás a tanulóval) 

- morálisszabályozás és megerősítés a nevelésben (a megerősítés, jutalmazó 

környezet, helyes viselkedésre motiválás, a kontroll megerősítése és belsővé válása) 

- követelés, kontroll, tekintély (viselkedésirányító normarendszer kialakítása, 

megértő-találékony- határozott nevelői magatartás, a gyermek „nevelt” státusz 

igénye, gyermeki igény a fejlődésre) 

- akarat és jellem (gyermek-felnőtt együttműködési szint, szocializációs szint, akarat-

vágyak- szükségletek- érzelmek együtthatása, megszerettetni azt a célt, amit a 

gyermekkel el akarunk érni) 

- figyelem és motiváció normakövetés, önkontroll (a gyermek maga akarja a jót, a 

gyermek tudja, hogy mire motivált) 

- rend, szokás, szabály (emberi szükséglet, biztonságérzet, következetesség, változni-

változtatni akarás, határozottság – szeretet ereje, fegyelemre nevelés – 

gyermekszeretet) 
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- fegyelemre nevelés (a kritikus pszichikus periódus időszak megtalálása a tanulóban, 

a fejlesztésre alkalmas attitűdök észlelése, felelősségvállalás – belső önkontrollra 

késztetés, fegyelem gyakoroltatása, pozitív érzelmekkel kötődés az iskolához) 

 

Mindezen lehetőségek eredményre akkor vezetnek, ha maga a pedagógus is fegyelmezett 

személyiség. 

Fegyelmezettsége abban is megnyilvánul, hogy nem próbálja meg saját elveit a másikra 

ráerőszakolni, saját feladatait, problémáit áthárítani. 

 

1.6.4. Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

A nevelőtestület azonosul a következő, a napi munkában megvalósuló gondolattal: 

„Nevelni csak azt lehet, akit ismerünk, és jól csak az nevelhet, aki a gyermekben nemcsak tanulót 

lát, hanem meglátja a maga kisebb-nagyobb problémáival küszködő, sokszor egymásnak 

ellentmondó tulajdonságokkal rendelkező, esetleg kedvezőtlen családban élő, alakuló embert is.” 

Az iskola gyermekvédelmi „eszköze” a fegyelemre, fegyelmezett személyiségre nevelés. 

Ennek a napi munkában a következő lehetőségek formájában jelenik meg: 

- kiépíteni a tanulókban az önmagukkal való helyes viszonyt 

- tervszerűvé, tudatossá kell, hogy váljék a tanulókban az önuralom 

- az antiszociális magatartás csíráiban történő kezelése, illetve türelemmel való 

kezelése (a közösség nevelőerejének hatásával is) 

- célszerű motivációval a munkavégzésre késztetettség kialakítása a tanulóban 

- a pedagógus teljes személyisége, aki képes az érdeklődés fenntartására, a változó 

figyelem kezelésére, aki változatos tevékenységi formákkal dolgoztat 

- a tanuló fejlődésének önmagához viszonyítása, normakövető magatartás a 

pedagógus részéről is 

- az iskola pozitív környezeti hatások megerősítésével, a negatívak lebontásával, 

kulturális környezet biztosításával motiválja a fegyelem kialakulását 

 

Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős tevékenykedik. 

 

Tevékenysége három területre terjed ki:  

- a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, 

- az okok feltárására, 

- az okok megszüntetésére. 

 

A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai: 

- a gyermek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) figyelemmel 

kísérése, 

- a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása 

az iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken, 

- a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása 

igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés stb.), 
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- a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába járásának 

folyamatos ellenőrzése, szükség esetén a szabálysértési eljárás kezdeményezése. 

1.6.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A hátrányok enyhítését iskolánk az esélyegyenlőség feltételeinek megfelelésével biztosítja. 

Az iskolákban a pedagógusok a megvalósuló tervszerű nevelő-oktató munkával, a Pedagógiai 

Program megvalósításával, komplex módon igyekeznek kompenzálni a szociális hátrányok 

többségét. 

 

Anyagi hátrányok kezelésére vonatkozó iskolai törekvések: 

- karitatív tevékenység a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Települési 

Önkormányzatok segítségével 

- tanszer- és tankönyvellátás költségeihez való hozzájárulás 

- jutalmazás (legyen otthon is könyve a tanulónak) (a lehető legtöbb jutalmazási 

lehetőség kihasználása) 

 

Kulturális hátrányok kezelésének nevelői tevékenységformái iskolánkban: 

- a tanulók indulási hátrányainak kezelése (szintfelmérés, a fejlesztés tervezése) 

- intelligencia struktúra felmérése (kommunikáció, feladatteljesítés, szabadidős 

lekötöttség, gyermekmunkák elemzése) 

- a munka- és gondolkodási stílus formálása (időszerű lehetőségekből kiindulva, 

kreativitás teremtő attitűdök, hozzáadott érték észlelése, mérése, értékelése) 

- beilleszkedési lehetőségek teremtése (modellezés, élethelyzetek) 

 

A tanulók előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 

jelentős – a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő – 

különbségek, hanem a szocializáció fokában, a viselkedésmódban, az udvariassági szabályok 

ismeretében és a higiénia terén is. 

 

Szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

- csoportbontás, 

- étkeztetési támogatás,  

- a tankönyvvásárláshoz nyújtott segítség, 

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

vagy csoportos használata, 

- a nevelők segítő, személyes kapcsolattartása a rászoruló tanulókkal, 

- a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése (egyéni beszélgetés 

az osztályfőnökkel, fogadóóra, családlátogatás, szülői értekezlet stb.), 

- továbbtanulás irányítása, segítése, 

- szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a Gyermekjóléti és Családsegítő 

szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális hátránytól szenvedő tanulók minél 

hamarabb segítségben részesüljenek, 

- ingyenes, illetve kedvezményes táborok, színház-, múzeumlátogatás szervezése a 

rászoruló tanulóknak. 
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1.6.6. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére vonatkozó célok és feladatok 

1.6.6.1. Általános elvek 

 

A NAT a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az abban 

kiemelt fejlesztési feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek. A sajátos 

nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató iskolák pedagógiai programjuk, helyi tantervük 

elkészítésénél figyelembe veszik: 

- a közoktatási törvény, a NAT és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait, 

- a kollégiumi nevelés országos alapprogramját, 

- a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit,  

- a helyi önkormányzati intézményfenntartó minőségirányítási programját, 

- a szülők elvárásait és 

- a tanulók sajátosságait. 

 

Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi 

szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más 

gyermekeknél. 

 

Az Irányelv meghatározza: 

- a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy 

egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit, 

- a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 

- a nevelés, oktatás és a fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére 

vonatkozó javaslatokat. 

Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulónak a nem sajátos nevelési 

igényű tanulókkal együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai 

intézményekben) történő nevelésére, oktatására. 

 

1.6.6.2. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

 

Célok, feladatok: 

- A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és egyéb fogyatékosságból, az autizmusból 

fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása. 

- A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. 

- A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása. 

- A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

- Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

 

 

1.6.6.3. A NAT rendelkezései a sérült gyermekek nevelésében-oktatásában 

 

A NAT rendelkezései: 
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- Fogyatékosok és épek együtt nevelésének és oktatásának sokféle módja elképzelhető. 

Igények szerint úgy kell megvalósítani, hogy ne sérüljenek a tanulók érdekei. Integrált 

oktatás esetén biztosítani kell a gyógypedagógus szakember bevonását. 

- A sérült embert egész életen át megilleti a szakszerű gondoskodás. Ezért fontos a korai 

gondozás, az óvodai és iskolai foglalkozások időszaka, a szakszerű gyógypedagógiai 

programok kimunkálása.  

- Az iskoláztatás időszakában fogyatékossági típusonként kell a sérültség jellegéhez és 

mértékéhez igazodó kerettantervet vagy pedagógiai programot kidolgozni, amelyben 

megjelenik a meghosszabbítható felkészítési idő is. 

 

1.6.6.4. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

 

Több tényező is befolyásolja, hogy a tanulónak milyen kezelésre, oktatásra van szüksége.  

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők: 

1. A fogyatékosság típusa, súlyossága. 

2. A fogyatékosság kialakulásának ideje. 

3. A sajátos nevelési igényű tanuló: 

 életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

 képességei, kialakult készségei, 

 kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

4. A társadalmi integráció kívánalmai: lehetséges egyéni életút, továbbtanulás, 

pályaválasztás, életvitel. 

 

A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat, 

tevékenységeket, követelményeket meg kell jeleníteni: 

 az intézmény pedagógiai programjában, 

 az intézmény minőségirányítási programjában (tervezési és ellenőrzési szinten), 

 a helyi tantervben műveltségi területek, tantárgyak programjában, 

 a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban, 

 az egyéni fejlesztési tervben. 

A szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanár/terapeuta kompetenciája: 

 a programok, programcsomagok összeállítása, 

 a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, 

 közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, ezt követően a 

konzultációban. 
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1.6.6.5. A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók 

számára 

 

A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a Közoktatási 

törvény foglalja össze. A Közoktatási törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva 

az általánosan kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan 

többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a sajátos 

nevelési igényű tanulók számára, mint például: 

 speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, 

 speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök. 

 

1.6.6.6. A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk. Az 

együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és 

védettséget.  

 

Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, 

melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják: 

- Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, a szülők közösségének 

felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

 

- Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a 

habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés specifikus módszertani 

eljárások alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a 

„sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az 

elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

- A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi 

az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként egészségügyi 

- eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök 

alkalmazását. 

 

- A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében 

részt vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, 

tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal 

rendelkező pedagógus, aki: 

 a tananyag-feldolgozásnál 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; 

 a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban 

szereplő javaslatokat beépíti - a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a 
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tanulói teljesítmények elemzése alapján szükség esetén -, megváltoztatja 

eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 

 egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat 

keres; 

 alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

 együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő - a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - 

gyógypedagógiai tanár/terapeuta az együttműködés során: 

 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

 javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges 

környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges 

megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása 

stb.); 

 segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

 javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására; 

 figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

 együttműködik több pedagógussal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

 terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon 

- egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, 

ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

 

Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló közoktatási intézmények igénybe vehetik:  

 az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, szak- és pedagógiai 

szakmai szolgáltatását,  

 az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét a 

megyei/fővárosi közoktatás-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás 

szerint. 

 

1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje 

 

1. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételét, jogaik gyakorlását a 

diákönkormányzat működési rendje határozza meg 

„A tanulók, a tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot 

hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi 

kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó 

tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá.”  
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2. Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint 

választott iskolai diákbizottság (IDB) áll. A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a 

nevelőtestület előtt az IDB képviseli (jogait gyakorolja). A diákönkormányzat 

tevékenységét az iskolai diákönkormányzatot segítő tanár támogatja és fogja össze. A 

diákönkormányzat az említett pedagóguson keresztül is érvényesítheti jogait, és fordulhat 

az iskola vezetőségéhez.  

3. A diákközgyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma, amely 

a tanulóközösségek által megválasztott küldöttekből áll. 

A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, 

javaslatait, kritikai megjegyzéseit.  A diákközgyűlés az igazgató által, illetve a 

diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint évente legalább egy 

alkalommal hívható össze. 

4. A Nkt. 48. §. (4) bekezdésben szabályozott kérdésekben nevelőtestület az IDB-n keresztül 

kéri ki a diákönkormányzat véleményét. A véleménykérés szempontjából a tanulók 

nagyobb csoportjának az osztály számít. 

5. Az iskolai DÖK jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben: 

- Jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat 

elfogadásakor és módosításakor. 

- A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor 

- Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 

- A házirend elfogadásakor és módosításakor. alapján tanulóinknak az őket érintő 

kérdésekről a következő módokon 

6. Információt szolgáltatunk tanulóinknak az alábbi csatornákon: 

- Faliújság hírei 

- Iskolarádió hirdetései 

- DÖK havonkénti megbeszélései 

- Éves diákközgyűlés 

- Kötetlen beszélgetések az iskola igazgatójával, vezetőivel 

- Osztályfőnöki órán  

7. Véleménynyilvánítási lehetőségek: 

- szakórán 

- osztályfőnöki órán 

- DÖK havonkénti megbeszélésein 

- kötetlen beszélgetéseken az iskola igazgatójával, vezetőivel 

- az éves diákközgyűlésen 

 

1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

1.8. 1  A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

A tanulónak joga és kötelessége, hogy tájékoztatást kapjon az iskola céljairól, 

követelményeiről, mindennapi életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális 

feladatokról. A tanulói kötelességeket és jogokat a Nkt. 46. §- a tartalmazza. 

 

Erről tájékoztatást ad: 

- Az iskola igazgatója a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésein. 



 
22 

- Az osztályfőnökök, az osztályfőnöki órákon folyamatosan. 

- A diákönkormányzat vezetője, a diákönkormányzat vezetőségi ülésein és a faliújságon 

keresztül. 

- Az aktuális feladatokról, eseményekről - a feladattal megbízott tanár, vagy 

diákönkormányzati vezető az iskola hangosbemondóján keresztül. 

- A tantárgyi előmenetellel kapcsolatban a szaktanárok folyamatosan szóban, illetve írásban 

az ellenőrző könyv igénybevételével. 

 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat, vagy panaszaikat szóban, vagy írásban, 

egyénileg illetve a diákönkormányzat tagjainak közvetítésével közölhetik osztályfőnökeikkel, 

tanáraikkal, a nevelőtestülettel, illetve az iskola igazgatójával. 

 

1.8.2  A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

Az iskola által kezdeményezett együttműködési formák és tartalmuk: 

1. A szülők általános tájékoztatása (Az iskola életéről, munkatervéről, eredményeiről és 

problémáiról.) 

- Az iskola igazgatója általában félévente (de legalább év elején) a szülői 

munkaközösség választmányi ülésén, vagy az iskolai szintű szülői értekezleten ad 

tájékoztatást. 

- Az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein, vagy rendkívüli szülői 

értekezleteken. 

 

2. Szülői értekezletek 

Feladatuk a szülők tájékoztatása, kérdéseik, véleményük, javaslataik összegyűjtése és 

továbbítása az iskola igazgatója felé. 

A szülőket tájékoztatni kell: 

- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, a tervezett rendezvényekről (kiállítások, 

kirándulások és minden olyan rendezvény, melynek anyagi vonzata van) 

- az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásáról 

- a helyi tanterv követelményeiről 

- az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról 

- saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról 

- az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról 

- tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más 

felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben szükség lesz.  

 

3. Fogadóóra 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, egy-egy tanuló egyéni 

fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. /Otthoni tanulás, szabadidő eltöltése, 

tehetséggondozás, továbbtanulás./ 

 

 

4. Írásbeli tájékoztatók 

Feladatuk a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányi eredményeivel, magatartásával 

összefüggő eseményekről, iskolai, vagy osztályszintű programokról. 

 

Az eredményesség feltétele, hogy ne csak az iskola kezdeményezze a kapcsolattartást, 

hanem a szülők részéről is tapasztalható legyen az együttműködési szándék. 
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A szülők részéről elvárt közreműködési formák: 

 

- Érdeklődő, segítő hozzáállás. (Érdekelje gyermeke előmenetele, sikerei, problémái.) 

- Együttműködő magatartás. (Segítse a tanárokat gyermeke fejlesztésében.) 

- Őszinte véleménynyilvánítás. (A tanulás, nevelési problémák őszinte megbeszélése a 

közös megoldás érdekében.) 

- Az iskola sajátosságait kifejező rendezvényeken való részvétel.  

- Lehetőségeik függvényében szponzori segítségnyújtás az iskolának. 

- A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat, szóban, vagy írásban egyénileg, illetve 

választott tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőtestületével.  

 

1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

Az osztályozó, különbözeti, pótló, javítóvizsga eljárását a 20/2012 (VIII: 31) EMMI 

rendelet 64.§-73.§-ai szabályozzák. 
 1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja 

1.1 A vizsgaszabályzat célja: a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása. 

1.2 A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő.  

 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

A vizsgaszabályzat hatálybalépése 2013.03.31. A 2012/2013-es tanév végén 

megszervezendő vizsgáktól érvényes, és határozatlan időre szól. 

1.3 Az értékelés rendje 

A vizsgabizottság minimum három főből áll. Az általa ellátandó feladatok 

 - elnök 

 - kérdező tanár 

 - ellenőrző tanár 

Az elnök 

- felel a szabályok betartásáért,  

- ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, 

 - ha kell szavazást rendel el 

Kérdező tanár (ok) 

- csak megfelelő tanári végzettséggel lehet 
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- lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte. 

Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. 

Ellenőrző tanár 

- lehetőség szerint szakos tanár 

- felel a vizsga szabályszerűségéért 

 

ÍRÁSBELI VIZSGÁK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

- a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet 

- a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy 

megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot 

- a feladatlap megoldásának ideje 45 perc, kivétel a nyelvi előkészítő évfolyamon a 

célnyelv ahol 60 perc áll a tanuló rendelkezésére 

- a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló 

hozza magával 

Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell 

biztosítani, kivétel, pótló vizsga esetén, három írásbeli vizsga tartható 

Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt 

jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak 

Az írásbeli vizsga javítása 

- a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot 

- ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett 

segédeszközöket használt, - rávezeti a feladatlapja és értesíti az igazgatót 

A SZÓBELI VIZSGA ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

- egy napon három szóbeli vizsga tehető le 

- a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie 

- a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet kell 

biztosítani. 

- a szóbeli vizsgán minden vizsgázó kérdést kap, a tantárgyakhoz kapcsolódó 

segédeszközökkel készül az önálló feleletre 

- a felkészülési idő legalább 20 perc, kivétel az idegen nyelv ahol nincs felkészülési 

idő 

- a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja 

- a felelet maximum 10 percet tarthat 

- ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy 

alkalommal póttételt húz 

- két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet  
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- Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, 

jegyzőkönyvet készít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről 

- szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a 

törvények alapján dönt. 

GYAKORLATI VIZSGA ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

- a gyakorlati oktatás vezető tanárnak kötelező a vizsgázót tájékoztatni a 

gyakorlati vizsga rendjéről  

- a gyakorlati vizsgarész a vizsga feladatok számától függetlenül egy 

érdemjeggyel kell értékelni 

 

2. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

 

2.1 Magyar nyelv és irodalom    írásbeli + szóbeli vizsga 

2.2. Történelem      írásbeli + szóbeli vizsga 

2.3. Idegen nyelv      írásbeli + szóbeli vizsga 

2.4. Matematika      írásbeli + szóbeli vizsga 

2.5 Fizika       írásbeli + szóbeli vizsga 

2.6 Biológia       írásbeli + szóbeli vizsga 

2.7 Kémia       írásbeli + szóbeli vizsga 

2.8 Földrajz       írásbeli + szóbeli vizsga 

2.9 Testnevelés      gyakorlati vizsga 

2.10 Ének–zene      gyakorlati vizsga 

2.11 Informatika      gyakorlati vizsga 

2.12 Rajz és műalkotások elemzése   gyakorlati vizsga 
2.13 Életvitel és gyakorlat     gyakorlati vizsga 

 

 

 

1.10  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

A közoktatási törvény biztosítja a tanulóknak az iskolaváltást az alábbi feltételekkel: a 

megváltozott szociális és környezeti tényezőkre, valamint az anyagi helyzetre és a 

lakóhelyváltásra való tekintettel. 

Az eljárások szabályai: A kiskorú tanulónak az egyik szülője kíséretében kell megjelennie 

az intézményben, ahol jelzi az iskolaváltási szándékát és annak az indokait is. Ezzel együtt be 

kell nyújtania egy kérvényt az iskola igazgatójának, amelyben rögzíti a tanuló az 

intézményváltás tényét, valamint okait. Mellékelni kell az alábbi dokumentumokat is: 

 félévi vagy év végi bizonyítvány 

 az aktuális ellenőrző, hogy nyomon lehessen követni a tanulmányi előmenetelt az 

adott félévben 
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 ha tanév közben van az iskolaváltás, akkor az éves naplóoldal fénymásolata is kell egy 

hitelesítő pecséttel. 

A kérvényt 15 napon belül kell elbírálnia az igazgatónak. A sikeres átvételről vagy 

elutasításról hoz egy határozatot, amit postán kap meg a tanuló vagy a szülő.  

Az elutasító határozatnak az alábbi okai lehetnek: 

 helyhiány  

 több mint 250 óra hiányzás 

 az igazolatlan órák száma meghaladja az igazolt hiányzásokat 

 1 vagy több tantárgyból teljesen osztályozhatatlan a diák a félévi- vagy év végi 

osztályozó értekezlet előtt 2 héttel. 

Amennyiben az elbírálás sikeres, a tanulónak kötelessége az értesítés kézhez vételétől 

számított 1 napon belül felvenni a kapcsolatot az osztályfőnökével, be kell iratkoznia, illetve 

beszereznie a tanulás szükséges eszközeit. 

 

1.11  A felvételi eljárás különös szabályai 

 

1. A szülő március 1-je és április 30-a között - a fenntartó által meghirdetett időpontban - 

köteles beíratni tanköteles gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott 

iskola első évfolyamára.  

 

2. Az iskola a beiratkozás idejét, a határidőt megelőzően legalább harminc nappal, 

köteles nyilvánosságra hozni, és a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az 

iskolai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni. 

 

3. Az általános iskolaköteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye a körzetében található. 

 

4. Ha az általános iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja 

teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt a jelentkezők 

között. A sorsolásnál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az 

iskola székhelye található. A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtókat (szülőket) 

meg kell hívni. 

 

5. Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, 

átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók kérelmét teljesíteni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben 

kell részesíteni azokat a gyermekeket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye azon a településen van, ahol az iskola székhelye található.  

 

6. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése 

után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, 

akinek ezt sajátos helyzete indokolja.  
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2. Az intézmény helyi tanterve 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. 

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 

Informatika     

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

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, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret* 1    

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám  

A választott kerettantervek óraszámát a + szabadon tervezhető órakeret terhére a 

következő évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+1+1 6+1 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

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

Idegen nyelvek 3 3+1 3 3 

Matematika 4+1 3+1 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1+1 

Fizika   2 1+1 

Kémia   1+1 2 

Földrajz   1+1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret* 1    

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 +1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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Szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszámai: 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Választható óra 2 2 2 2 

Idegen nyelvek    1 

Matematika 1 1 1  

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

A tanulók maximális terhelése 27 27 27 29 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Választható óra 3 3 4 4 

Magyar nyelv és irodalom   1 1 

Matematika  1 1 1 

Idegen nyelvek 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1    

Életvitel és gyakorlat     

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

A tanulók maximális terhelése 27 27 27 29 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Életvitel és gyakorlat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

 

 

2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

Taneszközök: 

Az iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok elsősorban olyan nyomtatott 

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

amelyeket a művelődési és közoktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított.  
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A kiválasztás elvei: 

 

- A tankönyvjegyzékben nem szereplő taneszközök beszerzéséhez a szülők 

jóváhagyását előzetesen írásban be kell szerezni. A nyomtatott taneszközön túl 

néhány tantárgynál (testnevelés, technika, rajz) egyéb eszközökre is szükség van. 

- Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs 

munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján. 

- A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 

júniusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév 

kezdetéig a szülők kötelessége. 

- Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más 

támogatásokból egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár 

számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 

ingyenesen használják. 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

- a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének, 

- az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatók, 

- a taneszközök használatában az állandóságra kell törekedni, azaz új taneszközöket 

csak abban az esetben kell bevezetni, ha az lényegesen jobbítja az oktatás 

minőségét, 

A tankönyv legyen: 

- a tantárgyi cél és követelmény elérését legjobban segítő, 

- illusztrációban gazdag, 

- tartós, „örökölhető”, 

- a többség számára megfizethető, 

- a munkaközösség számára elfogadott. 

 

2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

2.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen 

jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése, valamint a pszichikus funkciók 

fejlesztése a kiemelt feladat. Fontos szerepe van a tanulmányi sétáknak, a környezetünk 

tudatos megfigyelésének. 

 

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe 
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kerül a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. A környezethez 

való alkalmazkodás kerül előtérbe.  

 

2.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- 

és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

2.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

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

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

Kiemelt szerepet kap a kreativitás fejlesztése. Az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára 

való törekvés, a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, 

fejlesztő értékelésük ezeken az évfolyamokon hangsúlyosabban jelenik meg. 

 

2.5 Mindennapos testnevelés 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. 

§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  

A kötelező tanítási órák keretében a tornateremben és a sportudvaron történik a 

foglalkozások megtartása. Rossz idő esetén a tornaterem függönnyel leválasztásra kerül, 

és két osztály is dolgozhat egy időben. 

Az iskolai testnevelés, az iskolai sportkör (ISK) és a tömegsport foglakozások keretei 

között szabadon választhatják a testedzést. 

 

Heti óraterv a mindennapos testedzés megvalósítására  

 

Osztályok 
1.o. 2.o. 3. 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. 

Tevékenységek 

Testnevelési 

órák 
5 5 5 5 5 5 5 5 

ISK 

foglakozások 
1 1 1 1 

Tömegsport 

órák 
1 1 

Néptánc óra 1 
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2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

 

 A kerettantervre épülő helyi tanterv lehetővé teszi, további tantárgyak választását. 

További lehetőség nyílik a szakkörökön és egyéb szabadidős tevékenységeken, 

valamint napközi- és tanulószobai csoportfoglalkozásokon való részvételre. A 

választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy 

a foglalkozásokat egész tanév során látogatni kötelesek, így azokat a választást 

követően mulasztás tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai 

foglalkozás lenne. 

 A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, 

melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a 

tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a 

kurzus vezetésére. 

2.7 Projektoktatás 

 

A projektoktatás során egy összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma 

kerül feldolgozásra. A projektmódszer egy sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában 

egy probléma áll.  A feladat a probléma megválasztásán és megoldásán túl a lehető legtöbb 

vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához 

kapcsolódnak. 

 

 A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való hozzájárulás 

sokféleségét. Minden külön módszertani erőfeszítés nélkül lehetővé teszi, hogy a résztvevők a 

korábbi élményeik, tapasztalataik, tehetségük és ambícióik szerint válasszanak részfeladatot.  

 A projektmódszer átlép a hagyományos oktatáson, az iskola hagyományos időkeretein, 

falain, élet közeli problémákból indít, és minden résztvevő mindenféle tapasztalataira épít. 

 A projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényli.  

 

A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való hozzájárulás 

sokféleségét.  A feladatválasztás történhet osztályközösségi szinten, munkaközösségi szinten,  

több tanulócsoport bevonásával. A témaválasztás lehet tanulói, vagy pedagógus 

kezdeményezésére. A projekt időtartama 1-6 hétre tervezendő.  

 

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Hitvallásunk a rászoruló tanulók megkülönböztetett segítése, fejlesztése. Ezért feladatunk a 

szolgáltatásainkhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása, az esélyteremtés, a hátrányos 

helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása, az esélyegyenlőség előmozdítása nevelő-

oktató munka minden területén: 

- a beiratkozásnál,  

- a tanításban, ismeretközvetítésben 

- a gyerekek egyéni fejlesztésében 

- tanulói előmenetelben 

- a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában 
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- a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében 

- a pályaorientációban, a pályaválasztásban 

- a humánerőforrás-fejlesztésben 

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

környezettel). 

 

Folyamatos feladataink 

- A kiemelt figyelmet igénylő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

pontos nyilvántartásának vezetése. 

-  Pedagógusaink differenciált képzés és értékelés révén biztosítják, hogy minden tanuló 

egyéni képességei szerint haladhasson. 

- A lemaradókat, nehézségekkel küszködőket tanulószobával, korrepetálással, egyéni 

képességeik szerinti fejlesztéssel segítjük. 

- A lemorzsolódás minimális szintre való csökkentése érdekében rendszeres kapcsolatot 

tartunk a szülőkkel, a tanulókkal, a családsegítő szolgálattal és egyéb partnerekkel.  

- A gyermekek érdekében meghatározó feladatunknak tekintjük a drogprevenciót, a 

bűnözés elleni küzdelmet, a bűnmegelőzést. Ennek érdekében rendszeres kapcsolatot 

tartunk fenn a rendőrséggel és kompetens szakemberekkel. 

- Tanulóink számára a szabadidő eltöltésének olyan értelmes és hasznos formáit 

biztosítjuk, amelyekhez családi hátterük, hátrányos helyzetük miatt egyébként nem 

juthatnának hozzá. 

-  Minden rászoruló gyermek számára biztosítjuk a napközis és tanulószobai ellátást 

(min.14fő/csoport).  

- Rendszeresen figyeljük azokat a pályázatokat, amelyek tanulóink esélyegyenlőségének 

javítását szolgálják, és lehetőség szerint részt veszünk azokon.  

 

Felelősségek: 

- Az intézmény vezetője, az iskolavezetés felelős azért, hogy az intézmény minden 

dolgozója, tanulója, a szülők és a társadalmi partnerek számára ismert legyen az iskola 

esélyegyenlőségi terve, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelősségük 

annak biztosítása is, hogy az iskola dolgozói minden ponton megkapják a szükséges 

felkészítést és segítséget a program végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő 

esetekben a szükséges lépések megtételéért. 

- Az igazgató felelős a közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program 

megvalósításának koordinálásáért, végrehajtásának nyomon követéséért, és az 

esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. 

- A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra 

és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes 

oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, 

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon 

részt vegyen. A tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje a 

programban foglaltakat és közreműködjön annak megvalósításában; illetve az 

esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes 

munkatársának. 
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- Minden az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél 

felelőssége, hogy ismerje az intézmény esélyegyenlőségi programját és magára nézve is 

kötelezőként kövesse azt. 

 

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

2.9.1 Írásbeli feladatok értékelése 

Az írásbeli beszámoltatás formái: 

- írásbeli felelet 

- "röpdolgozat" 

- témazáró dolgozat 

- tudáspróba 

- szintfelmérés 

 

 

ÍRÁSBELI FELELET: alkalomszerűen, előzetesen bejelentve a megbeszélt anyagból 

 

RÖPDOLGOZAT: bejelentés nélkül, szúrópróbaszerűen, főként alapfogalmak, szabályok, 

konkrét ismeretek számonkérésére (A kérdések rövid válaszokat feltételeznek.) 

 

TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT: témakörök, tananyagrészek végén, a témakör összefoglalását 

követően, előre bejelentve annak felmérésére, hogy ki hol tart az anyag mélységének 

elsajátításában 

 

TUDÁSPRÓBA: átfogó ismereteket, összefüggések meglátását, jártasságot, a tanult ismeretek 

alkalmazását mérjük vele adott tantárgyon belül. Rendszeressége a tanterv és szaktanár 

függvényében. 

 

SZINTFELMÉRÉS: elsősorban diagnosztikus jellegű egyéni előrehaladást mér, szóban 

értékeljük, de ezek eredményei ne jelenjenek meg jegyben 

 

Rendje 

„tól – ig” határokon belül egyéni képességekhez mérten differenciált feladatok, fokozatos 

szintemelés. 

- egyszerű, egy utasítást tartalmazó feladatok legyenek 

- munka megkezdése előtt szóbeli magyarázat szükséges a feladatok megoldásához 

- csak olyan megoldási módokat kérjünk számon, amelyeket ismernek a tanulók 

- a tanulók képesek legyenek a rendelkezésükre álló idő alatt a feladatok elvégzésére 

 

Korlátai 

- Azoknál a tanulóknál, akiknek írásbeli munkái nem tükrözik a meglévő tudást, lehetőséget 

adunk a szóbeli feleletre. 

- Nem lehet számon kérni, olyan ismeretet, műveletet, szabályt, melynek alapos elsajátítására 

a tanulónak nem volt lehetősége hiányzás, vagy időhiány miatt. 
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- A hiányzóknak biztosítani kell a lemaradás bepótlását és a számonkérés utólagos teljesítését. 

- Témazáró dolgozatot és tudáspróbát legfeljebb kettőt írathatunk adott osztályon belül 

ugyanazon a napon. Ezt a szaktanárok előre egyeztetik. 

- A témazáró dolgozatot rendszerező, összefoglaló óra előzze meg. 

 

Szerepe, súlya 

- Az írásbeli felelet és a "röpdolgozat" érdemjegye a szóbeli felelettel egyenrangú. 

- A témazáró dolgozat és a tudáspróba eredményét súlyozottabban vesszük figyelembe. 

- A tanulók tudásának értékelésénél elsősorban az önmagukhoz mért fejlődést vesszük 

figyelembe. 

 

A fentieken kívül az alsó tagozatban különösen fontos, hogy:  

- minden megoldott feladatot, leírt szavakat, mondatot, másolást, tollbamondást értékelni kell 

- a legkisebb jó részeredményt is értékeljük és a hibát azonnal javítsuk, különben az rögzül 

- a segítő értékelésnek folyamatosan jelen kell lennie - motiváló jellegű legyen! 

- a gyerekeknek szóban folyamatosan el kell magyaráznunk az adott érdemjegy tartalmát, 

igyekezve a tanulók önértékelési képességét kialakítani, fejleszteni. 

 

A tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 

teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik 

el a szaktárgyat tanító nevelők: 

Felső tagozaton: 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-30 %: elégtelen (1) 

31-50 %: elégséges (2) 

51-75 %: közepes (3) 

76-90 %: jó (4) 

91-100 %: jeles (5) 

Alsó tagozaton: 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-24 %: elégtelen (1) 

25-49 %: elégséges (2) 

50-74 %: közepes (3) 

75-89 %: jó (4) 

90-100 %: jeles (5) 

 

2.9.2.Szóbeli értékelés 

A szóbeli beszámoltatás felelet útján történik. A szóbeli feleletet, igazodva tanulóink 

sajátosságaihoz, általában algoritmusok segítik.  

 

2.9.3. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 
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 Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. 

Szöveges értékelésnél a nevelő az alábbi elemeket veszi figyelembe: 

 Folyamatos reagálás a napi együttlét, munka során, 

 A tanulói munkák javítása, 

 Az értékeléshez kapcsolódó beszélgetések a gyermekeket tanító 

pedagógusokkal, szükség szerint más szakemberekkel. 

  

 A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

 JÓL TELJESÍTETT 

 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

 FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL 

 

 A második évfolyam második félévétől-nyolcadik évfolyam végéig a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból és tantervi 

modulból érdemjegyekkel minősítjük. 

 

 Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

 

jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) 

2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei: 

 

Elvek: 

- A házi feladat a törzsanyag megerősítését szolgáló gyakorló anyag szóban és írásban. 

- A feladatok lehetőleg olyan típusúak legyenek, amilyeneket délelőtt oldottak meg. 

Megoldásukhoz olyan eszközre legyen csak szükség, mely magának a tárgynak az 

elsajátításához is kell a délelőtti foglalkozásokon. 

- A házi feladat mennyiségét és minőségét a délutános kontrollálja és visszajelez 

- Nagyobb arányban legyen begyakorlás, melyhez inkább türelemre, szorgalomra van 

szükség, mint a kifejezetten alkotó képzeletet igénylő feladatok-megoldásukhoz kevés 

vagy semmi külső segítségre se legyen szükség. 

- A jobb képességű tanulók fejlődését és a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatását 

egyénre szabott, differenciált feladatokkal segítjük elő. 

- Fontos a házi feladat előkészítése, a megfelelő motiváció már a tanórákon-szóban 

előre megbeszélve. 

- Elengedhetetlen a folyamatos konzultáció és egyeztetés a délelőtti órák tanáraival: ki, 

mennyit és milyen jellegű feladatot ad, min legyen a hangsúly, melyik rész kinek 

megy nehezen, mikor lesz felelés, dolgozat stb. 
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- A szakköri és egyéb délutáni elfoglaltságok miatt elmaradt feladatok elkészítése, 

pótlása a tanuló otthoni kötelessége. Ennek ellenőrzése a szaktanár feladata. 

 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet 

több 1-1,5 óránál. 

 

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, a magyar irodalmat 

és nyelvtant, a matematikát, és az életvitel és gyakorlatot. Célunk ezzel, hogy az ismereteket 

elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának 

megalapozására. 

 

2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

 

Iskolánkban minden évfolyamon ősszel és tavasszal a Dr. F. Mérey Ildikó által kidolgozott 

Hungarofit módszer alapján történik tanulóink fizikai állapotának felmérése.  

 

 

2.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

2.13.1 Az iskola egészségnevelési elvei 

Olyan intézményben kívánunk lenni: 

- Ahol az iskola tárgyi környezete, az emberi kapcsolatok minősége egészségmegtartó 

és emberbarát. 

-  Ahol az egészségnevelési és környezeti nevelési tevékenység átfogó, integráns 

részévé válik az iskolai nevelésnek és oktatásnak. 

- Ahol valamennyi tantárgyat áthatja, valamint átszövi az iskola mindennapjait, az 

iskolai élet szerves részévé válik az egészségnevelés és a környezeti nevelés.  

- Ahol az egészségnevelési és környezeti nevelési iskolai tevékenységbe bevonja a 

családokat, a lakóhely polgárait és hatni tud a családokra és környezetükre. 

- Amely minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és az intézmény 

dolgozóinak egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes 

tanulást. 

 

2.13.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

Ki kell alakítani diákjainkban:  

- a környezettudatos magatartást és életvitelt, 

- a személyes felelőségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt, 

- a rendszerszemléletet, 
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- az egészséges életmód igényét, és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, 

módszereket, 

- az alternatív, problémamegoldó gondolkodást, 

- a globális összefüggések megértését, 

- a létminőséghez tartozó viselkedési normák és formák kialakítását. 

 

2.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

 

 

2.14.1 A magatartás értékelésének elvei 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

 

Az első-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén 

érdemjegyekkel értékeli. 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület 

véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi 

véleménye dönt az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

 tisztelettudó; 

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, 

segítőkészen viselkedik; 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

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

 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, 

biztatásra vesz részt; 

 nincs írásbeli intője vagy megrovása. 
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c) Változó (3) az a tanuló, aki 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

 feladatait nem minden esetben teljesíti; 

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

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

 igazolatlanul mulasztott; 

 osztályfőnöki intője van. 

d) Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván 

viselkedik; 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki 

megrovása vagy ennél magasabb fokozatú büntetése. 

2.14.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

 

Az első-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők 

többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat 

elvégzi; 

 munkavégzése pontos, megbízható; 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

 taneszközei tiszták, használhatók, és ezeket a tanítási órákra mindig 

elhozza. 

 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi 

teljesítményt nyújt; 
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 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

 a tanórákon többnyire aktív; 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való 

részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű 

megbízatást teljesíti; 

 taneszközei tiszták, rendezettek. 

 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feledatait nem 

mindig teljesíti; 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

 érdemjegyit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak 

figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. 

 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

 feladatait többnyire nem végzi el; 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, 

annak ellenszegül; 

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

2.14.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

 példamutató magatartást tanúsít, 

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

 vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb. 

versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének 

megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. 

 

Az iskolai jutalmazás formái: 

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 

 napközis nevelői dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 
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b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett 

tanulók a tanév végén 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben 

részesíthetők. 

c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók 

oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola 

közössége előtt vehetnek át. 

d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

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

 

Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

 vagy a házirend előírásait megszegi, 

 vagy igazolatlanul mulaszt, 

 vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben kell részesíteni. 

 

Az iskolai fegyelmezés formái: 

 szaktanári figyelmeztetés; 

 napközi nevelői figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki intés; 

 osztályfőnöki megrovás; 

 igazgatói figyelmeztetés; 

 igazgatói intés; 

 igazgatói megrovás; 

 tantestületi figyelmeztetés; 

 tantestületi intés; 

 tantestületi megrovás. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 

– a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a 

szülő tudomására kell hozni. 
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3. Záradék 

 

3.1. A pedagógiai program érvényességi ideje 

 

Az iskola 2013. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógiai 

program alapján. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje a visszavonásig érvényes. 

 

3.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

Alapelvek: 

- A pedagógiai programban megfogalmazott célok, és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

- A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a 

pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények 

megvalósulását. 

 

3.3. A pedagógiai program módosítása  

A pedagógiai programot az igazgató készíti el, a nevelőtestület elé terjeszti megvitatásra és 

elfogadásra. A szülői szervezet képviselői útján véleményezési jogot gyakorol.  

1. A pedagógiai program módosítására: 

- az iskola igazgatója,  

- a nevelőtestület bármely tagja, 

- szakmai munkaközösségek, 

- az iskola fenntartója tehet javaslatot. 

2. A tanulók a pedagógiai program módosításával közvetlenül a képviselői (diák-

önkormányzat) útján javasolhatják. 

3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el. 

 

3.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala  

1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

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

tekinthető meg: 

- az iskola fenntartójánál, 

- az iskola honlapján, 

- az iskola irattárában, 

- az iskola könyvtárában, 

- az iskola igazgatójánál, 

 

3.5. A pedagógiai programhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok 

A pedagógiai program az alábbi dokumentumokkal együtt alkot egy olyan komplex egységet, 

amely leírja az iskola teljes működését.  

1.sz. Melléklet – Előírt tananyag és követelmény – CD 

2.sz. Melléklet - A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát 

segítő eszközök és felszerelések jegyzéke - CD 
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4. Legitimáció 

 

 

 

1. Az Arany  János  Általános Iskola Pedagógiai programját az iskola nevelőtestülete az 

.................................ügyiratszámú jegyzőkönyv megállapítása szerint 14 igen – 0 nem 

szavazati aránnyal, a jegyzőkönyvben tételesen felsorolt módosítások megtárgyalása 

után fogadta el. 

 

 

Kelt: Ináncs, 2013.március 27. 

      P.H.  Jóváhagyta: Nagy Endre 

 igazgató 

 

 

 

2. Az Iskola Szülői Közössége véleményezési jogával élve (...............ügyiratszámú 

jegyzőkönyv  és jelenléti ív) elfogadta a módosított Pedagógiai Programot.  

 

    Az Iskola Szülői Közössége nevében:Szemánné Süveges Szilvia (SZMK vezető) 

 

 

        ____________________________ 

 

3. Az Iskola Diákönkormányzata egyetértett a tanulókkal kapcsolatos PP tartalommal, 

melyet az ...........................ügyiratszámú jegyzőkönyv és jelenléti ív tanúsít.  

   Az Iskola Diákönkormányzata nevében: Montvajszki Ferenc (az iskolai DÖK elnöke) 

 

        ____________________________ 

 

 

 


