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1. PREAMBULUM 

1. 1. Az intézmény adatai 

Az intézmény elnevezése: Fertő-táj Általános Iskola 

Székhelye:    Hegykő, Iskola u. 7-9. 

Címe:    9437 Hegykő, Iskola u. 7-9. 

Telefon és fax (titkárság): 99/540-040  

Telefon (nevelői szoba): 99/540-041 

E-mail:    titkarsag@altisk-hegyko.sulinet.hu 

OM azonosító   030672 

Alaptevékenysége:   Az általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

    nevelése, oktatása (1 -8. évfolyam) 

A további alaptevékenységeket a szakmai 

alapdokumentum tartalmazza. 

Telephelye:   Tornacsarnok 

A telephely címe:  9437 Hegykő, Szent Mihály u. 24. 

Az intézmény alapítója: Hegykő Község Önkormányzata képviselő-testülete  

Az intézmény fenntartója.        Soproni Tankerületi Központ 

    9400 Sopron 

                                                   Bajcsy-Zsilinszky utca 9.   

A munkáltatói jogokat gyakorolja :  a tankerület igazgatója 

A tanulócsoportok száma: 8 + 4 

Az intézmény honlapja:  www.hegykoiskola.hu 

„A Hegykői Általános Iskola Tanulóiért” Alapítvány számlaszáma: 59100607 – 10017265 

(Nyugat Takarék  Bank) 

mailto:titkarsag@altisk-hegyko.sulinet.hu
http://www.hegykoiskola.hu/
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1. 2. Bevezető 

Tisztelt Olvasó! 

Ön a hegykői Fertő-táj Általános Iskola pedagógiai programját olvassa. 

Szeretnénk e dokumentumban intézményünkről, az itt folyó pedagógiai munkáról 

pontos képet adni; törekvéseinket, szakmai hitvallásunkat bemutatni.  Ma is 

helytállónak tartjuk a már többször és több helyütt idézett pedagógiai hitvallásunkat. 

Olyan iskolát szeretnénk: 

- ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör 

veszi körül őket, 

- ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori 

sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok, 

- ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei 

sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény, 

- ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, 

- ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a 

tevékenységet, amelyhez a legjobban ért, és alkotói szabadsága kibontakozhat, 

- amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz. 

 MOTTÓNK: 

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy 

felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka 

örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy 

segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”      (Szentgyörgyi Albert) 

 

                                       Zambó Istvánné 

               igazgató 
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1. 3. Az intézményünk bemutatása 

1.3.1. Az iskola tágabb környezete 

Településünk a Fertő nádasokkal övezett partja felett emelkedő dombvonulat 

oldalán és tetején helyezkedik el, Soprontól 20, Fertődtől 10 km-re. Területe 26,83 km
2
, 

lakosainak száma 1560 fő. (2020 tavasza) 

Hegykő Ausztria felé három határátkelőhöz is közel fekszik; a Sopron – Fertőd 

Kistérséghez tartozik; a Fertő – Hanság Nemzeti Park részét képezi külterületének 

északi oldala. Az UNESCO 2001-ben a Fertő tó környékét világörökségi területté 

nyilvánította (Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj). 

A falutörténethez hozzátartozik, hogy a 18. században az erősebb 

mezőgazdálkodás visszavetette a halászatot, és a falu földművelő jelleget kapott. A mai 

napig termelik a messze földön híres zellert és más zöldséget. 

1971-ben megnyílt a termálfürdő (SÁ-RA Termál Kemping és Panzió.  

www.saratermal.hu), amelynek köszönhetően Hegykő üdülőfaluvá vált. Községünk 

lakói helyben az idegenforgalomban, vállalkozásokban, a Mezőgazdasági Rt.-ben 

találnak munkát, de sokan dolgoznak a közeli városokban, illetve Ausztriában is. 

Falunkban dinamikusan fejlődnek a kereskedelmi és a vendéglátó-ipari szolgáltatások, 

csatlakoztunk a Fertő menti kerékpárút – hálózathoz, mely szintén sok bel- és külföldi 

turistát vonz. 

Látnivalók: 

- Szt. Mihály- templom (római katolikus, épült 1904-ben) 

- Vasfüggöny – emlékhely (a régi határsáv területén) 

- Hősi kert (a megemlékezéseink színhelye) 

- Csipkeház 

 

http://www.saratermal.hu/
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1.3.2. Rövid iskolatörténet 

Iskolánk elődjeként a hatosztályos elemi népiskolát tekinthetjük, melyet az 1868-ban 

jogerőre emelt tankötelezettségi törvény értelmében alapítottak. Kezdetben a hat osztály 

tanítását egy tanító látta el.  Az intézmény, mint római katolikus egyházi iskola kezdte 

meg működését, és egyházi irányítás alatt maradt 1948-ig, az államosításig. 

 

A hivatalos alapító okirat szerint iskolánkhoz először 1904-ben neveztek ki igazgatót, 

aki egyben a plébános is volt. Ekkor építették az 1903-ban lebontott régi templom 

helyére az egy emeletes, három tantermes, a kántortanítói lakást is magában foglaló 

iskolaépületet. 

 

1904-től a 2. világháború végéig három tanerős volt az intézmény, három 

tanulócsoporttal, ún.”részben osztott” népiskolaként működött, egy tanteremben 50-60 

tanulóval. 

 

1920-ban kapta meg az igazgatói kinevezést Bolla Géza – községünk posztumusz 

díszpolgára -, aki 1925-ben megalapította a később országosan ismert, többszörösen 

kitüntetett hegykői vegyes kart. 

 

A beíratott tanulók száma az 1943/44-es tanévben 215 fő volt, így nagy lett a zsúfoltság. 

1946 szeptemberében hozzáfogtak a 8 osztályos általános iskola megszervezéséhez. Az 

államosítás után, 1948-tól pár évig dolgozók általános iskolája is működött az 

intézményben. Ekkor már hat nevelő tanított, köztük id. Eperjes Károly is, aki később 

az 1956-os forradalmi bizottság elnöke volt Hegykőn. Az 1949/50-es tanévtől 

folyamatosan bővítették az iskolát, több különálló épületben folyt az oktatás. 1954-től 

már a teljesen osztott általános iskola 8 tanulócsoportja 7 tanteremben tanult, az 1. és 2. 

osztályosok egymást váltva, délelőtt és délután. 

 

Az 1961/62-es tanévben a tovább növekedett létszám miatt (297 fő) szükségessé vált 

egy új iskola építése. A felső tagozat az új, négy tantermes épületbe költözött, az alsó 

maradt a régi iskolában. 1977-ben a Községi Tanács úgy döntött, hogy a régi 
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iskolaépületet nem újíttatja fel, hanem az ún. Levente Otthont alakítják át oly módon, 

hogy egy épületben tanulhasson az intézmény összes tanulója.  

 

Az 1978/79-es tanévtől Hidegség és Fertőhomok valamennyi iskolás korú gyermeke is a  

felújított, kibővített hegykői iskolába járt. A hegykői iskola körzeti iskolává fejlődött. A 

teljes „körzetesítés” után ebben a tanévben 219 a tanulók létszáma. 15 nevelő látta el az 

oktatásukat, 8 évfolyamon, 8 osztállyal, napközis és tanulószobás csoportokkal. 

 

A régi grófi kastély épülete ad ma is helyet a község konyhájának (menza), mely az 

iskolások és az óvodások étkeztetését is ellátja. Az önkormányzatunk által fenntartott 

intézmény a felnőttek ebédeltetését is vállalja. 

A menzánk udvarán kapott helyet hosszú évekig az iskolai gyakorlókertünk is. 2011-

ben új helyre költöztettük: az iskolánk udvarával szomszédos önkormányzati területre. 

Nagysága 1000 m
2
, a hozzá tartozó szerszámos házzal. Mivel nagyobb alapterületű az 

új helyszín, szeretnénk kibővíteni a lehetőségeit is: „sulifarm”-program,  

DÖK-programok, iskolai klubdélutánok szabadtéri programjai stb.  

A napközi konyha szomszédos épülete a 20 X 40 m
2
-es, modern öltözőkkel, 

szertárhelyiségekkel, edzőteremmel, mosdókkal felszerelt szabványos tornacsarnokunk.  
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A Hegykő, Fertőhomok, Hidegség községek által közösen építtetett létesítmény igény 

szerint nemcsak az iskolás és óvodás gyerekek, hanem minden korosztály igényeit 

kiszolgálja a tanítási időn kívül is, így felnőtt edzések, sportkupák, barátságos 

mérkőzések helyszíne is folyamatosan. 

A tornacsarnokot 1991-ben adták át hivatalosan, és a 2006/2007-es tanévben újíttatta fel 

a hegykői Önkormányzat. Azóta 2009-ben a lelátókat is kibővítették. 

 

1997-ben ünnepélyes keretek között az iskola gyermekkórusa felvette az intézmény 

egykori igazgató-karnagyának, Bolla Gézának a nevét. 

 

2006-ban Hegykő Község Önkormányzata emléktáblát helyezett el az iskola falára id. 

Eperjes Károly, pedagógus kolléga tiszteletére, az 56-os forradalom és szabadságharc 

50. évfordulója alkalmából.  

 

 

 

Az országunk határain túl is elismert egykori diákjaink: A bányaművelésben újat alkotó 

Állami- és Kossuth-díjas Dr. Zambó János; a kohómérnök Kossuth-díjas  Zambó Pál; a 
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meddőhányót hasznosító Kossuth-díjas Dr. Kulcsár Gyula és napjaink híres Kossuth- és 

Jászai-díjas színművésze, Eperjes Károly. 

 

Iskolánk története arra kötelez bennünket, hogy a nevelő – oktató munkánkban kiemelt 

figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak 

megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, az itt lakó és az ide beköltöző 

családok, gyermekek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. 

1.3.3. Iskolánk ma 

A XXI. századra már jól felszerelt tantermekben, felújított épületben folytatódhatott a 

tanítás. 

Mit jelentett ez? 

- Az iskola épületének tetszetős bevakolását, modern hőszigetelését. 

- Referenciaértékű fűtéstechnikát (2008). 

- Új nyílászárókat. 

- Korszerű, higiénikus, szabványos vizesblokkot WC helyiséggel, a 

mozgáskorlátozottaknak is. 

- Csoportszoba (ún. fejlesztőszoba) kialakítását, melyet a „nebulókuckó” névre 

kereszteltünk (2007). 

- Újonnan kialakított orvosi szobát. 

- Felújított udvari játszóteret, formatervezett szabadtéri padokkal, udvari 

pavilonnal. 

- Korszerű könyvtár- és informatikatermet, melyet folyamatosan bővítünk, 

fejlesztünk új gépekkel és új bútorzattal. 

- Az összes világítótest korszerűsítését (2010). 

- Interaktív táblák felszerelését (2011), interaktív panelek beállítását ( 2019) 

Intézményünk Hegykő, Fertőhomok és Hidegség Községek Közoktatási Intézményi 

Társulása által fenntartott iskola volt 2013-ig. Jelenleg az iskola fenntartója és a 

működtetője is a Soproni Tankerületi Központ. Beiskolázási körzetünk Hegykő, 
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Fertőhomok, Hidegség. Az utóbbi években mindhárom falu dinamikusan fejlődik, 

infrastruktúrája sokat javult.  

Az új utcák kialakításával nőtt a lakosság száma is. Az iskola tanulóinak létszáma 190-

200 fő körüli, a férőhelyek kihasználtsága 88 %. 

Az egész Fertő-part felé nyitottak vagyunk, a beiskolázási körzetünkön kívüli 

gyerekeket is szeretettel várjuk Jelenleg is járnak hozzánk Balfról, Sarródról, Fertődről, 

Fertőszéplakról, Fertőbozról stb. 

Nemzetiségi tanítványunk nincs. 

A Fertő-parton élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól 

nagymértékben eltér, ezért a nevelő és az oktatási 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. 

 

1.3.4. Személyi feltételek 

16 pedagógus dolgozik az intézményünkben, akik főiskolai, illetve egyetemi 

végzettséggel rendelkeznek, és fogékonyak, nyitottak a korszerű pedagógiai módszerek 

iránt. Munkavégzésükre jellemző az igényes, színvonalas, tartalmas munka. 

Szakos ellátottságunk a törvénynek megfelelő: 100%-os 

Az intézmény irányítását az igazgató végzi. Az iskolavezetés az SZMSZ-ben rögzített 

módon működik, és ennek megfelelően működteti az intézményt. Tanulólétszámunk 

évfolyamonként változó, 20 fő körüli. Iskolánkban az oktató-nevelő munka 8 

évfolyamon, 8 osztállyal és a törvényes létszámoknak megfelelően kialakított napközis 

csoportokban folyik. Minden osztálynak saját tanterme van, s ez otthonos légkör 

kialakítására ad lehetőséget. 

Intézményünkben a nevelők munkáját egy fő iskolatitkár, egy gondnok és három fő 

takarító személyzet segíti. 
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1.3.5. A Fertő-táj Általános Iskola szervezeti felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szervezeti felépítés 

Klebelsberg  Központ 

Soproni Tankerületi Központ 

Iskolai szülői munkaközösség 
Igazgató 

Osztály szülői munkaközösség 
Helyettes 

Diákönkormányzat Munkaközösségi vezetők Iskolatitkár 

Technikai dolgozók 

Alsós munkaközösség Felsős munkaközösség 

Nevelők 

Tanulók 
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Intézményünkben két munkaközösség működik: az alsó évfolyamos és a felsős 

munkaközösség. 

A munkaközösségek az éves munkaterv, illetve az SZMSZ-ben foglaltak szerint végzik 

munkájukat. Bemutató órákat tartanak, szervezik a tanulmányi versenyeket, segítik a 

pályakezdők munkáját. A munkaközösség-vezetők rendszeresen beszámolnak az iskola 

pedagógiai munkájáról, segítik annak tartalmi fejlesztését. 

A szülői szervezetben minden osztályból 2-3 szülő képviselteti magát. Szülői 

munkaközösségünk tagjai aktívak, az iskolai programokat mindig támogatják. Évente 

több önálló kezdeményezéssel is élnek: 

- Farsangi bál a szülőknek 

- Jutalomkirándulás a gyerekeknek 

- Karácsonyi kirakodóvásár 

- Családi nap és egyéb rendezvények. 

Az igazgató munkáját egy igazgatóhelyettes segíti.  

A diákönkormányzatunk egy pedagógus irányításával, vezetésével látja el az éves 

feladatait a Szervezeti és működési szabályzatunk szerint. 

A napközis csoportok változó létszámmal működnek. A foglalkozások szeretetteljes 

légkörben zajlanak. A szülői ház szerepét próbáljuk pótolni néhány órában 

délutánonként. 

Az alapító okirat szerint felvállaltuk a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését is. A 

„BTMN”-es, az „SNI”-s, a fejlesztőpedagógiai, a logopédiai foglalkozások 

koordinálását, beosztását és egy részük gyógypedagógiai ellátását saját fejlesztő 

pedagógus és  utazó  gyógypedagógus végzi. Iskolánk előminősített referencia-

intézmény. Az előminősítési nyilatkozat dátuma: 2011.június 27. Két referencia 

területtel rendelkezünk:  

 Ökoiskolai program alapján dolgozó intézmény. Iskolánk 2011. június 4-én 

nyerte el az Ökoiskola címet, 2018 őszén az Örökös Ökoiskola címet.  

 A művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot 

megvalósító intézmény. 
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2016. október 1-től Akkreditált kiváló tehetségpont címet kapott az iskolánk. Ezt a 

címet 2020.január 22-én megújítottuk.  

1.3.6. Hagyományaink   

A külső és a belső környezet hagyományai 

Az osztálytermeink igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz – egészségügyi és 

esztétikai szempontból egyaránt –otthonosak, igényesek, tükrözik a diákok és a 

pedagógusok szépérzékét. A dekorációk tartalmukban a tantárgyakhoz, az évszakokhoz, 

ünnepekhez fűződnek, a bennünket körülvevő világ értékeit mutatják be. A tantermek 

esztétikája az ízlésnevelés fontos eszköze. 

A zsibongóban jellemző a gyerekek munkáinak állandó kiállítása. Minden 

folyosórészen az itt folyó művészeti nevelőmunka szép eredményei láthatók. 

Az iskolaudvar és a játszóterünk nagysága, használhatósága, esztétikuma kifogástalan.  

 

Helyi szervezésű verseny 

-  „TUD6NÁD” kistérségi matematikaverseny 

Ünnepélyeink, rendezvényeink 

- Márton-napi felvonulás 

- Adventváró délután 

- Mikulás 

- Karácsonyi ünnepély 

- Farsangi bál a DÖK szervezésében 

- Gyereknap a DÖK szervezésében 

- Iskolanap 

- Víz világnapja 

- Föld napja 

- Madarak és fák napja 

- Az óvoda – iskola kapcsolatának ápolása az éves munkatervünk szerint 

- Évnyitó; évzáró és ballagás 
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- Nemzeti ünnepek: október 23. (koszorúzás az iskola falán elhelyezett 56-os   

                                                   emléktáblánál) 

            március 15. (koszorúzás a Hősök kertjében) 

- Pedagógusnap 

- Az éves munkatervek részét képezhetik továbbá: a tanulmányi és 

sportversenyek, fesztiválok, vetélkedők, pályázatok (kiírás és jelentkezés  

alapján), valamint kirándulások, színházlátogatások (gyermek- és ifjúsági 

bérletekkel), klubdélutánok, táborozások, túrák. 

 

Megemlékezések 

- Az aradi vértanúk napja (október 6.) 

- A magyar kultúra napja (január 22.) 

- Holocaust emléknapja ( január 27.) 

- Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.) 

- A költészet napja (április 11.)                                    

- Trianon-emléknap mint az összetartozás napja (június 4.) 

 

Mit kínál még a gyerekeknek az iskolánk? 

- Az informatikateremben folyamatosan korszerűsített gépeken  

dolgozhatnak. 

- Szerkeszthetik a KAVICS című iskolaújságunkat.  

- Kölcsönözhetnek az önálló iskolai könyvtárunkból. 

- Munkálkodhatnak a tanműhelyünkben. 

- Megtanulhatnak  főzni a tankonyhánkban. 

- Részesei lehetnek 

 a „sulifarm”- programunknak (gyakorlati  kert), 

 a  „vízipók” – programunknak (úszásoktatás),  

 az „erdei iskola” - programunknak – melyeket a Pedagógiai programban a 

helyi tanterv is tartalmaz – és alkalmanként az éves munkaterv szerinti 

múzeumpedagógiai programoknak. 
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Szakkörök 

- A „Maskara” diákszínpadunkkal minden évben benevezünk az országos Weöres 

Sándor Gyermekszínjátszó Találkozóra.  

- A Bolla Géza gyermekkórusunkat ország – világ megismerhette. Az elmúlt 

években, Isztambulban, Erdélyben, sőt Olaszországban is szerepeltek. 

Cserekapcsolatuk van a szentegyházi (Erdély) Gyermekfilharmónia ének- és 

zenekarával (www.fili.ro). 

- Zenei előképzős oktatásra lehet jelentkezni az első és a második osztályosoknak. 

Ezzel a kétéves képzéssel növendékeink megkapják az alapokat a zeneiskolai 

hangszeres oktatáshoz, melyre Fertődön kerülhet sor a harmadik osztálytól.( A 

Joseph Haydn Zeneiskola egyik telephelye vagyunk) 

- A természetjáró szakkörünk is  népszerű. A gyerekeink is büszkék a Fertő 

partra, hiszen a világörökség része vagyunk. 

- A rajzszakkör tagjai díszítik a zsibongót, és a meghirdetett rajzpályázatokra 

szorgalmasan beneveznek. Egy-egy díjazott pályamunka kiállításon is szerepel. 

- Kihasználjuk a tornacsarnok lehetőségeit is. 

 

1.4. Intézményközi kapcsolatok, partnereink 

- Az intézmény fenntartója és működtetője: Soproni Tankerületi Központ 

9400 Sopron, Bajcsy – Zsilinszky u. 9. 

- Területileg illetékes kormányhivatal: Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 9023 Győr, Szabolcska u. 1/a 

- Hegykő, Fertőhomok, Hidegség községek önkormányzatai 

- Plébániahivatal, Hegykő 

- Győr – Moson – Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, Győr 

- „A HEGYKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIÉRT” 

Alapítvány kuratóriuma 

- A PRO CULTURA HEGYKŐ KÖZALAPÍTVÁNY 

kuratóriuma 

- A Fertő-táj Általános Iskola Intézményi Tanácsa 

http://www.fili.ro/
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- Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Fertőd 

- Iskolaorvos, védőnő, fogorvos (Hegykő) 

- Tündérrózsa Óvoda, Hegykő és a fertőhomoki tagóvoda 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 9025 Győr,Márvány  

utca 4. 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Soproni Tagintézménye 

Sopron, Mátyás király u. 18. 

- A Fertő-táj Általános Iskola szülői munkaközössége 

- J. Haydn Zeneiskola, Fertőd 

- A Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatósága 

- Fertőparti Lovas Klub Közhasznú Egyesület (Hegykő) 
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2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MINT INTÉZMÉNYI 

DOKUMENTUM 

JOGSZABÁLYI  ELŐÍRÁSOK 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal 

kapcsolatos rendelkezései 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet pedagógiai 

programmal kapcsolatos rendelkezései: 

 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet pedagógiai programmal, helyi tantervvel 

kapcsolatos rendelkezései:  

 A Kormány 5./2020. (I.31.)Kormányrendelete a Nemzeti alaptanterv  kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110./2012. ( VI.4.)   Kormányrendelet 

módosításáról. 

 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet (SNI irányelvekről) 

 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról 

 

3. NEVELÉSI PROGRAM 

 

3.1. Pedagógiai alapelveink  

„Alapvetés 

A NAT a magyar kulturális és pedagógiai örökség gyökereiből táplálkozik, annak 

hagyományaira épül. Meghatározza azokat a nevelési-oktatási alapelveket, amelyek a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény 5. §(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

biztosítják az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot. 

A NAT emellett meghatározza az elsajátítandó tanulási tartalmakat, valamint kötelező 

rendelkezéseket állapít meg az oktatásszervezés körében. A NAT lefekteti a köznevelés 

elvi és tartalmi alapjait és kereteit, azaz meghatározza az alapműveltség kötelezően 

közvetítendő tartalmait az alap- és középfokú oktatási intézmények számára, beleértve a 
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különleges bánásmódot igénylő tanulókat ellátó intézményeket is. A NAT a köznevelés 

szemléleti alapjainak meghatározásával kiegészíti a gyermekek, tanulók családban 

megvalósuló nevelését, erősíti ezzel a hazához és a nemzet történelméhez való kötődést, 

a generációk közötti kapcsolatot, a közös kulturális gyökereket, az anyanyelv 

használatát. Így rögzíti azt a minden magyar emberben közös tudást, amely 

megalapozza a nemzeti identitást. A NAT elsődleges felhasználója a nevelési-oktatási 

intézményben dolgozó pedagógus, valamint az intézményvezető. Ez a dokumentum az 

ő munkájukhoz ad iránymutatást, keretet.” 

  

 A Fertő-táj Általános Iskolában (továbbiakban: Iskola) tanító pedagógusok 

mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket 

szeretnék érvényre juttatni. 

 

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

Ennek keretében: 

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, 

így tudhatják, mit várunk el tőlük, 

 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban, 

 az Iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

- tanuló és tanuló, 

- tanuló és nevelő, 

- szülő és nevelő, 

- nevelő és nevelő között. 

 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb 

pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges 

nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. 
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Ennek érdekében: 

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

számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, tovább építhető 

alapműveltséget nyújt, 

 Iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, 

a tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek 

megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük 

formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben,  

 az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk, 

 fontosnak tartjuk, hogy felsős tanulóink egyre inkább elsajátítsák az egyéni 

tanulás módszereit, 

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

munkának becsülete legyen, 

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

 segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót – megelőzni, felismerni a 

rosszat, 

 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

normáinak és helyes formáinak kialakítására, 

 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk 

eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy 

mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld 

iránti szeretetet. 

 

Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván 

venni lakóhelyünk életében.  

Ennek érdekében: 

 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy Iskolánk életéről, 

tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, 

valamint községünk (községeink) érdeklődő polgárai, 
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 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz 

híven – továbbra is képviseltesse magát a különféle községi rendezvényeken. 

 

Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.  

Ennek érdekében: 

 biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-

kibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres 

integrációt, illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi 

beilleszkedés követelményeinek.  

 

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

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

- humánus, 

- erkölcsös, 

- fegyelmezett, 

- művelt, 

- kötelességtudó, 

- érdeklődő, nyitott, 

- kreatív, alkotó, 

- becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

- képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

-  gyakorlatias, 

- képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

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

- van elképzelése a jövőjét illetően, 

- becsüli a tudást, 

- öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

- képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

- képes tudását tovább fejleszteni és önállóan gazdagítani, 

- képes önálló ismereteket szerezni digitális eszközökkel otthontanulási formában 

is, 
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- tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

- képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni 

szóban és írásban, 

- a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  

- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

 a természet, a környezet értékeit, 

 más népek értékeit, hagyományait, 

 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

- a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, 

- ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,  

- ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) 

együttélését biztosító szabályokat, 

- ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

formáit és módszereit, 

- megnyilatkozására, véleményalkotására a mérlegelő gondolkodás jellemző, 

- viselkedése udvarias, 

- beszéde kulturált, 

- társaival együttműködik, 

- szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

- képes szeretetet adni és kapni, 

- szereti hazáját,  

- megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

- szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

- egészségesen él, 

- szeret sportolni, mozogni, 

- megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 

Ugyanakkor tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek 

kialakítani illetve elmélyíteni minden egyes hozzánk járó tanuló személyiségében.  
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Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető 

legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel.  

 

3.2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA 

CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

 

Az Iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti 

értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos 

alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé 

és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.  

 

 Az emberi élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok 

és növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet 

szépsége iránt. 

 Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az 

egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az 

önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet 

rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, 

elutasítása; a balesetek megelőzése). 

 Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, 

önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, 

szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az 

esztétikum befogadására és létrehozására. 

 Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, 

megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

 A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 

 Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, 

figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem 
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és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-

mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 

 A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés 

és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

 A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti 

kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, 

hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges 

nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 

 A határainkon túl élő magyarságért érzett felelősség- és közösségvállalás. A 

hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, 

kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása. 

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

emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben 

tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a 

közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia 

érvényesítésére. 

 Az Iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek 

elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a Nevelési program különböző 

fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési 

tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos 

értékelés. 

 Nevelési céljaink megvalósítását segítik az Iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 

 Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő 

közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

 Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a 

tanulói közösségen keresztül érvényesül. 

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 
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 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Szokások kialakítását 

célzó, beidegző 

módszerek. 

 

- Követelés. 

- Gyakoroltatás. 

- Segítségadás. 

- Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség  

  tevékenységének  

  megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy  

  távolabbi) célok kitűzése,  

  elfogadtatása. 

- Hagyományok kialakítása. 

- Követelés. 

- Ellenőrzés  

- Ösztönzés. 

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. 

 

 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik 

évfolyam végén: 

- minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

illetve helyi tanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek.  

- rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás 

követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, 
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- ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

- az épített környezeten túl - az ÖKO-iskolai irányelveket őrizve - a természeti 

környezet védelmét is rutinosan beépíti mindennapjaiba, 

- határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 

 

 

3.3.  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink  

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

- A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása. 

- A tanulók értelmi nevelése. 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés 

igényének kialakítása. 

- A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas 

kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. 

A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

- A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 

önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 

kialakítása. 

- A tanulók akarati nevelése. 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az 

elkötelezettség kialakítása. 

- A tanulók nemzeti nevelése. 
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Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A 

nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, 

ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

- A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény 

kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való 

részvételre. 

- A tanulók munkára nevelése. 

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A 

tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása. 

- A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény 

felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és 

az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti 

igény kialakítása. 

 

3.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink 

3.4.1. A közösség az együttélés egyszerű formája 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban 

egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, 

másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 

irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

- A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 
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Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli 

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek 

életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

- A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében. 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk 

kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz.  

- Az önkormányzás képességének kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a 

közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt 

kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az 

elvégzett munkát értékelni tudják. 

- A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, 

hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor 

érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe 

bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez 

szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

- A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának 

kialakítása, ápolása. 

 

3.4.2. Tanulói közösségek 

- Tanulói közösségeink legfontosabb feladata a szocializációs tanulás.  Ennek - 

ebben az életkorban a család mellett - a másik lehetséges színtere az iskola. Az 

alsó évfolyamos közösség feladata, hogy segítse a tanulók beilleszkedését, 

kialakítsa az alapvető közösségi normákat. A későbbiek során tanulóink 

váljanak nyitottá, megértővé, a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 
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vallások, a " másság" iránt, becsüljék meg ezeket, de tudjanak határt húzni a 

pozitív és negatív értékek között. 

- A természeti és társadalmi környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítása 

elsősorban a hon- és népismeret műveltségterület, illetve a természetismeret 

tantárgyban és a természetjáró szakkör munkájában valósul meg. Az 

osztályfőnöki, a természetismeret és technika tantárgyak fontos feladatának 

tekintjük, hogy tanulóink kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába. 

- A közös játék, tanulás, munka során szerezzenek személyes tapasztalatokat az 

együttműködés és a konfliktusok kezelése és megoldása területén. Tanulják meg 

véleményüket kifejezni, érveiket kifejteni és megvédeni.  

- Személyesen is törekedjenek a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére és ápolására. 

- Diákönkormányzatunk éves programjai lehetőséget adnak sokféle 

tevékenységre. Itt kap kiemelt szerepet a demokratizmus tanulása és a 

hagyományteremtés, hagyományápolás. 

- A diákszínjátszás régi hagyománya iskolánk nevelési-oktatási rendszerének. 

Ezek a hagyományok lehetővé teszik, hogy ezen a területen is fejlesszük a 

közösségi érzést, megakadályozzuk az elkülönülési törekvéseket akkor, amikor a 

mai világban egyre inkább eluralkodik az egoizmus. 

A közösségi ünnepélyeinket is ezen feladatok megvalósításának rendeljük alá. 

3.4.3. A napközi otthon fő feladatai 

- Iskolánkban három napközis csoport és egy tanulószobás csoport működik, 

melynek fenntartását az egyre emelkedő létszám miatt szükségesnek tartjuk.  A 

csoport heterogén összetételű, elsősorban az 1-4. osztályban járó tanulók, illetve 

5-6. osztályos tanulók veszik igénybe. 

- Feladata, hogy a lehetséges mértékben pótolja a családi légkört, egészítse ki 

azokat a nevelési-oktatási feladatokat, amelyeket a beíratott gyermekek szülei 

elfoglaltságuk miatt nem - vagy csak csökkent mértékben - képesek megadni 

gyermeküknek. 
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- Segítse a tanulókat a helyes tanulási szokások kialakításában, pótolja az 

esetleges hiányosságokat, fejlessze tehetségüket, növelje öntevékenységi 

képességüket. 

- Fejlődjön közösségi és szociális érzékenységük, sajátítsák el a közösségben való 

viselkedés és kapcsolattartás alapvető formáit. 

- Nyújtson lehetőséget az egyéni képességek kibontakoztatására, neveljen a 

szabadidő hasznos eltöltésére, ébressze fel a mozgás, az egészséges életmód 

iránti igényüket. 

- Erősítse az iskolai nevelő-oktató munka hatását, működjön közre az iskola 

pedagógiai feladatainak ellátásában. 

 

3.4.4. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a 

hosszabb tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra 

 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak 

tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

 A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, 

amelyek a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás 

végéig fenn is tartsuk. 

 A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük 

azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók 

tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. 

 Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, 

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

a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, 

képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az 

egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez 

igazodó munkaformákat, így – elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél – a 

tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

 

Az egységes alapokra épülő differenciálás 
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Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, 

a tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési 

képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való 

azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.  

 

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak 

megfelelő tanítási folyamat, tanulási tevékenység.  

A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, 

lebonyolítása, szabályozása és értékelése.  

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell 

figyelemmel lenni: 

- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják 

a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, 

fejlesztését. 

- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának 

kibontakoztatása. 

- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek 

korrigálására és tudásának átrendeződésére. 

- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás 

technikáit, formáit. 

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

a csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók 

tevékenységét, önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, 

alkotóképességét kell előtérbe állítani.  

- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó 

differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári 

segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben. 

- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása 

nélkülözhetetlen a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése 

érdekében.  
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3.4.5. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az 

alábbi egyéb (tanítási órán kívüli) tevékenységek segítik: 

 

Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a 

tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában 

diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 3-8. 

osztályokban megválasztott  küldöttekből álló diák önkormányzati vezetőség irányítja. 

A diákönkormányzat tevékenységét  az Iskola igazgatója által megbízott pedagógus 

segíti. 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását 

az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozások segítik.  

 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó 

tanulók képességeinek fejlesztésére évfolyamonként heti 

rendszerességgel felzárkóztató órát szervezünk. 

 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a 

gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt 

elérő tanulók részére képesség fejlesztő órákat tartunk heti 

rendszerességgel  magyar nyelv és matematika tantárgyakból.  

További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején a 

fenntartó dönt.  

Az iskolai lemorzsolódást csökkentő foglalkozások: Ezeken az egyéni 

foglalkozásokon - a nemzeti köznevelési törvény előírása alapján - heti 

rendszerességgel elsősorban azok a tanulók vesznek részt, akiknek az eredményes 

felkészülése ezt szükségessé teszi, akiknek tanulmányi eredménye 3,00 alatti, illetve 

azok, akik ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 

Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés. Az iskola  

a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő 

hátrányainak ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést 

szervez, amennyiben szükség van rá és a fenntartó engedélyezi.  
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A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók 

 egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,  

 fejlődésének elősegítése,  

 a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.  

Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben 

részt vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak 

azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képesség-kibontakoztató felkészítésben. 

A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása, 

tudásának értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program alkalmazásával 

történik. 

Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden 

tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók 

mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az 

iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

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

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A 

szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 

vételével – minden tanév megkezdése előtt a Klebelsberg Központ (továbbiakban: a 

Fenntartó) illetve ennek képviseletében a Soproni Tankerületi Központ (továbbiakban: a 

Fenntartó Képviselője) előzetes engedélye alapján az iskola nevelőtestülete dönt. 

Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az 

iskola dolgozója. 

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

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők. A legtehetségesebb 

tanulókat a pedagógusok az iskolán kívüli versenyekre is felkészítik. 

Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok), diszciplináris órák. 

 Az iskola nevelői a tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) és 

diszciplináris órákat is szerveznek. Ezen órák keretében olyan téma kerül feldolgozásra, 

amely több tudományterületet érint. Az iskola éves munkatervében jelöljük meg a 

feldolgozandó témákat, a munkamódszereket és a téma feldolgozását szervező-vezető 

tanárokat. Hagyományteremtő szándékkal – híven iskolánk nevéhez, valamint az 
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Örökös Ökoiskola címhez – ilyen multidiszciplináris órákra kerül sor a következő 

témákból:  a víz világnapja (március 22.), a Föld napja (április 22.) és a madarak és fák 

napja (május 10.).   Mindehhez az adott tanév kezdete előtt az Iskola igazgatója beszerzi 

a fenntartó, illetve ennek képviselőjének előzetes hozzájárulását. A projektoktatás több 

iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során a tantárgyi 

rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása történik. Iskolánkban 

meghatározott időnként ismétlődnek azok a témanapok, amelyek a 

katasztrófavédelemmel, az egészségvédelemmel, az elsősegélynyújtással,a természet- és 

környezetvédelemmel, fenntarthatósággal, digitális kultúrával, pénzügyi tudatossággal, 

illetve a honismerettel kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel. 

Tanulmányi kirándulások. Az Iskola nevelői a tantervi követelmények 

eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára 

gyalogos és kerékpáros tanulmányi kirándulásokat szervezhetnek. Cél: a lakóhely és 

hazánk, valamint a határon túli területek, természeti, történelmi, kulturális értékeinek 

megismerése. Ennek érdekében lehetőség szerint, minden évben részt veszünk a 

„HATÁRTALANUL” pályázaton, ahol 7. osztályos diákjaink ismerhetik meg 

határainkon túl élő honfitársaink mindennapjait, a történelmi Magyarország néprajzi, 

kulturális és építészeti örökségeit, természeti kincseit. 

 

Osztálykirándulások. Az Iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 

alkalommal osztálykirándulást szervezhetnek. Az osztálykiránduláson való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon 

tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is 

jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők 

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

kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, farsangi és egyéb rendezvények 
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stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük.  

Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható 

iskolai könyvtár segíti. 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A 

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

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

tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az 

iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül is – szervezhetnek hit- és 

vallásoktatást.  

 

3.5. Egészségnevelési program 

 

 Az iskola szerepe és lehetősége az egészségnevelésben 

 

Az egészségnevelés egyik legfontosabb színtere az iskola. Ennek többféle oka van. 

Minden korosztály hosszú éveken át látogatja az iskolát. 

Az iskolák tanulói személyiségfejlődésük azon periódusában vannak, amelyben érdemi 

hatást lehet elérni a későbbi életideálok kialakításában. 

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 programunknak az is, hogy segítsen a tanulókban kialakítani olyan 

készségeket, amelyek lehetővé teszik saját magatartásuk kedvező irányú befolyásolását. 

Az iskola gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikációs üzenetként 

fogható fel. Egyrészt létezik egy nyíltan megfogalmazott tananyag, másrészt ezzel 

összefüggésben hat a „rejtett tanterv”. Így az iskola az egészségtámogató 

magatartásmódok kialakulásának kitüntetett színtere. 

 

Az egészségnevelés célja 
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- A környezet - és egészségtudatos magatartás, a környezetért felelős 

egészségorientált életvitel elősegítése, az emberi élet minőségének javítása, 

tágabb értelemben az ember életterének, a globális bioszférának a megőrzése és 

fenntartása. 

- A személyiség egészére próbál hatni: a tudatra ismeretekkel, az érzelemre 

élményekkel, az akaratra célszerű tevékenységekkel. Az ismeretanyag bővítésén 

túl a magatartásformálás, viselkedésszabályozás, képességek, készségek 

kibontakoztatása hangsúlyozott. 

- A test, a lélek, valamint a minket körülvevő környezet harmóniájának, 

egyensúlyának megteremtésére és fenntartására törekszik. 

 

A teljes körű egészségfejlesztési programunk az iskola egész közössége 

életminőségének, javítását szolgálja. 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztésünk az alábbi négy egészségfejlesztési 

alapfeladat rendszeres végzését jelenti melybe külső partnereket is bevonunk. 

1. egészséges táplálkozás megvalósítása (sulifarm, iskolatej program, gyümölcs 

program, zöldség kóstolás, méz kóstolás); 

2. mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak (ezen kívül gyógytestnevelés, 

kézilabda, fociedzés) 

3. a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú 

alkalmazásával (ének, tánc- dráma, diákszínpad, kórus, zeneiskola, rajzszakkör 

stb.); 

4. környezetvédelmi, médiatudatossági, fenntarthatósági és balesetvédelmet 

(BiztiBusz program) is magában foglaló egészségfejlesztési tematika oktatása. 

 

Hagyományaink az egészségnevelés terén 

Az alábbi hagyományainkra szeretnénk építeni a következőkben is: 

- részvétel gyalogos és kerékpáros túrákon, 

- minden gyerek minden nap részt vesz testmozgás-programban, 

- részvétel versenyeken (Herman Ottó megyei biológiai verseny, Herman Ottó 

országos levelezős természetismereti verseny) 
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- látogatások a Fertő Hanság Nemzeti Park különböző területeire, 

- természetjáró szakkör működése az iskolában, 

- rendszeres orvosi, fogorvosi és védőnői szűrővizsgálata a gyerekeknek, 

- osztályfőnöki órákon a kerettantervnek megfelelően foglalkozunk 

egészségvédelemmel, 

- „Erdei iskola” program, „Vízipók” program. 

 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolánkban: 

 

- 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 szere 

 

Az egészségfejlesztési programunk 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. 

 Ezek birtokában képesek lesznek egészségük megőrzésére, a betegségek megelőzésére, 

az egészséges személyiség kimunkálására, a helyes egészségmagatartás kialakítására. 
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Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek, 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. 

 

Alapelveink, céljaink:  

 

- az egészségkulturáltság emelése, 

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

egészséges életmód kialakításában és megtartásában, 

- az életvezetési képességek fejlesztése, 

- a tanulók felelősségérzetének fejlesztése egészségük megőrzéséért, 

- a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására, 

- a környezeti- és egészség-tudatosság erősödésének előkészítése, 

 

Az egészségfejlesztés 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 

-  
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Szűrővizsgálatok 

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

elkészített, az iskola vezetőségével egyeztetett terv szerint szűr a következő területeken: 

Hallás 

Látás 

Gerinctartás 

Lúdtalp 

Fogászat 

Ennek eredményeképpen a tanulók időben szakorvosi ellátáshoz jutnak.  

 

Teendők az egészség megőrzése érdekében 

- A tanulók egészsége érdekében figyelünk az osztálytermek megfelelő, 

rendszeres szellőztetésére. 

- Figyelünk arra, hogy az osztálytermek berendezése megfeleljen az egészségügyi 

szempontoknak 

-  (pl. az asztalok, székek mérete igazodjon a gyerekek testmagasságához). 

- Figyelünk a megfelelő világításra és a számítógépek megfelelő elhelyezésére. 

- A pedagógusok figyelmeztessék a tanulókat, ha nem megfelelő a tartásuk! 

- Az ülésrend kialakításánál figyelembe kell venni az egyéni adottságokat (pl. 

rövidlátás, hallási zavar, testmagasság). 

- Az ülésrendet időnként változtatjuk, hogy változatosságot nyújtsunk a 

gyermekek szemének és gerincének terhelésében. 

- Ügyelünk, hogy az iskolatáska súlya ne haladja meg az optimális mértéket. 

- Az órarend összeállításával figyelünk a tanulók arányos terhelésére. 

- Tantestületünk szerint nem csak a tanulók egészségének megőrzése fontos, 

hanem a pedagógusok és a többi alkalmazott egészsége is lényeges. 

- Az egészségnevelési programok lebonyolításához az iskolaorvost, a védőnőt és a 

fogorvost hívjuk segítségül. 
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 Az iskolai egészségvédelem főbb feladatai: 

 

- 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 

Életviteli feladatok 

Az iskolai élet a nevelés-oktatás színtere, többek között az egészség iránti igényre 

nevelés is a feladata. A napi rutinban a tanító/tanár folyamatosan neveli, megszólítja a 

gyermeket az elvárt higiéniai szokások betartására, az életviteli szokások kialakítására, 

azoknak mögöttes tartalmára. 

Az egész napos iskola keretében számtalan lehetőség és szükség mutatkozik az 

egészségnevelésre. Az életkori sajátosságok figyelembevételével ezeknek a 

szokásoknak, elvárásoknak a beépítése a gyermek személyiségébe elsődleges 

feladatunk. 
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Az egész napos iskola keretében számtalan lehetőség és szükség mutatkozik az 

egészségnevelésre. Az életkori sajátosságok figyelembevételével ezeknek a 

szokásoknak, elvárásoknak a beépítése a gyermek személyiségébe elsődleges 

feladatunk. 

Tanórai feladatok 

 Tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki, testnevelés, biológia, 

földrajz, természetismeret, magyar és technika órákon. 

„Egészségóra” (a védőnő , dietetikus vagy más meghívott előadó foglalkoztató 

előadása) 

Tanórán kívüli feladatok: 

- Szakkörök (Természetjáró) 

- Egészségnevelési akciók (előadás, témanap, témahét, projekt, egészségvédő 

délután) 

- Nyári táborok  

- Előadások, csoportfoglalkozások, kiállítások (Body kiállítás) 

- Rendszeres, egészséges környezetben (pl erdőben) végzett túrák, kirándulások 

 

Mindennapi testedzés megvalósítása: 

- Testnevelés órákon 

- Egész napos iskolai foglalkozásokba beillesztve 

- Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében (labdarúgás, kézilabda, 

karate   és akrobatikus rock and roll edzések) 

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

sportolási részvételét 

- Sporttáborok szervezése 

- Sportversenyek lebonyolítása 

- Az iskola sportköre tagja a Diák sportszövetségnek.  

-  A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe.  

 

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

 

Belső (iskolai) résztvevők: összes pedagógus, hitoktatók, iskolaorvos, védőnő. 



Pedagógiai program 

 42 

Külső partnerek: családsegítő szolgálat, szakszolgálati intézmények, egészségügyi 

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

szakrendelők. 

 

Egészségnevelés az iskolánkban: 

 

A témák részletezése: 

 

Az egészség fogalma 

Az egészség, mint érték 

Az egészségkultúra kialakítása, fejlesztése 

Testkultúra, testápolás, testünk felépítése, serdülőkori változások 

Lelki egészségvédelem 

Az egészséges fiatal életmódja az iskolában, a családban 

Az egészséget veszélyeztető tényezők: helytelen életmód, kockázatos viselkedés, 

veszélyes környezet 

Egészségellenőrző vizsgálatok (testsúlyellenőrzés, vérnyomás-ellenőrzés, edzettségi 

önvizsgálat, mell önvizsgálata stb.) 

A betegségek megelőzései 

Orvoshoz fordulás 

Megelőzés 

Táplálkozás – mozgás 

Étkezési kultúra – ízlés, szokások, rendszeresség 

Az étrend szerepe az egészséges táplálkozásban 

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

anyagok 

A napi táplálkozás aránya 

Teljesítmény és táplálkozás 

Testsúlyellenőrzés 

Az energiaigény (pihenés, tanulás, olvasás, mozgás) 

Az egészséges táplálkozás kritériumai: mértékletesség, kiegyensúlyozottság, 

változatosság 
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Aktív és passzív pihenés 

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

edzése  

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

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 fajtái, következményei, 

Drogfogyasztó magatartás kialakulása, hatása 

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

gyógyszerfogyasztás, PC, TV, telefon, videó rabsága 

 

Szexuális kultúra 

Érzelmek, barátság, változások kora 

Személyiségfejlődés 

Érettség 

Kapcsolati kultúra 

Felelősség, erkölcs 

Fogamzásgátlás, abortusz veszélyei 

Nemi egészség, harmónia 

Nemi betegségek: szifilisz, AIDS 

Egészséges környezet védelme 

Környezetünk tisztasága: iskola, otthon, utca, természet 

Víz, levegő, talaj, növény- és állatvilág védelme 

Környezetvédelmi előírások: környezetkímélő, energiatakarékos 

Új technológiák káros következményei 

Hulladék csoportosítása 

Hulladék gyűjtése: fedett, szelektív, fertőzésveszély 

Egyéni felelősség a természeti környezetünk iránt 

Balesetvédelem – elsősegélynyújtás 

Az emberi test felépítése 

Az elsősegélynyújtás fogalma, célja, feladatai 

Tennivalók vészhelyzetben: balesetek, tűzesetek, sebellátás 

Mindennapos betegségek előfordulása: otthon, szabadidőben, iskolában, utazás 

közben 

Korunk veszélyforrásai: AIDS, alkoholizmus, kábítószer 

Elsősegélykészlet 
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Az iskola egészségfejlesztési stratégiájának kimunkálása hosszú távú előrejelzés lehet a 

tanulók életminőségében, a romló tendenciák megfékezésében, a javulás feltételeinek 

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

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

örömnélküli kötelességgé mindennapi munkájuk. Tudjanak örülni egymásnak, 

családjuknak, barátaiknak. Több megértéssel és elfogadással éljenek együtt másokkal, 

így biztosan egészségesebb életet élhetnek. 

 

A teljes körű egészségfejlesztés megvalósulása: 

 

A program megvalósulása a tanévek során, az iskola munkatervében megtervezetten 

történik. Az osztálytanítók, szaktanárok és osztályfőnökök, az öko-munkacsoport, a 

diákönkormányzat a napi munka tervezésekor figyelemmel kísérik a program 

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

ellenőrizzük és értékeljük a megfogalmazott módszerek, értékek mentén. 

A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden 

pedagógusa, dolgozója felelős. 

A mindennapos testnevelés keretében, mérjük a diákok fittségi állapotát, a NETFIT 

rendszerrel. 

A nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, vagyis a NETFIT, program küldetése,hogy 

népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az 

egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köznevelés 

szereplői körében. 

 

A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, 

erejét, hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két 

illetve három zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott 

fejlesztési zónába. 

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. 
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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. Az egész napos iskolai (szabadidős), 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 (pl. tél – korcsolyázás) – 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 és az erdei iskolai programok 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. Az uniós és a központi költségvetési 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 komplex intézményi mozgásprogram adott tanéve aktualizált feladatterve az éves 

munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra. 

 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek: 

A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését beemelték az országos 

mérések sorába. Ennek értelmében kell eljárni a mérésre felkészítés és a mérés 

elvégzése tekintetében. A mérésre előírt időintervallum adott év április-május hónap, 

tanévenkénti időzítéssel. 

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

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

A fizikai aktivitás jellemzője az  

az egészséges testsúly, 

az állóképesség és az izomerő. 
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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.  

 

 

 

 

 

3.6. 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  
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      jártasságokkal rendelkezzenek az elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;  

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás 

alapismereteit;  

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében:  

-  az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal és a Magyar  

Ifjúsági Vöröskereszttel. 

-  tervezzük, hogy tanulóinkkal részt veszünk az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

iskolán kívüli vetélkedőkön. 

- támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen.  

-  újra élesztési tanfolyamot szervezünk a tanulóknak és a kollegáknak is. 

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: 

 

TANTÁRGY 
ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI 

ALAPISMERETEK 

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 
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testnevelés - magasból esés 

 

az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-

nyújtási ismeretek. 

 

 Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások:  

 

- biológia szakkör, 

- minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a 

tanulóknak az soproni Mentőszolgálat bevonásával 

- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

foglalkozó témanapot szervezünk a tanulóink számára 

 

 

 

 

 

 

3.7. Környezeti nevelési program 

Iskolánkban nagy hangsúlyt kap a környezeti nevelés, 2018 szeptemberében az 

ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet is megkaptuk. 

 

 

Helyzetkép 

 

Belső: az iskola 

Hagyományaink: 

Eddigi tevékenységeink, amelyekkel a környezeti nevelés céljait, feladatait valósítottuk 

meg: 

- iskolakert („sulifarm”), 

- papírgyűjtés, 

- falutakarítás, szemétgyűjtés, 

- szelektív hulladékgyűjtés, 
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- bekapcsolódunk a falu kulturális eseményeibe (ünnepélyek, nyugdíjasok napja, 

kórus), 

- évente kétszer erdei iskolát szervezünk a mindenkori hatodikasoknak, 

- megemlékezés a környezetvédelmi jeles napokról, 

- részt veszünk környezetvédelemmel kapcsolatos versenyeken, 

- túrák szervezése (kerékpáros, gyalogos) osztályonként, 

- természetjáró szakkör, 

- téli madáretetés megszervezése, 

- csatlakozunk az EURÓPAI HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT programjához, 

versenyt írunk ki újrahasznosított tárgyak készítésére, 

- jó kapcsolatot ápolunk a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal és a TAEG soproni 

központjával. 

 

Úgy gondoljuk, ezek a programok hatékonyak a gyermekek környezettudatos 

magatartásának formálására. Ezért szeretnénk ezeket folytatni és újabb programokkal 

kiegészíteni. 

 

Az épület és berendezése: 

- Az iskola épületét külső és belső dekorációkkal, növényekkel tesszük 

barátságossá. 

- 2001-ben készült el az új vizesblokk, majd a nyílászárók cseréje és az épület 

külső szigetelése, vakolása.  

- Az iskolában 8 tanterem van, ezen kívül informatika terem, könyvtár, 

fiúműhely, leányműhely, csoportszoba áll a tanulók rendelkezésére.  

- Referenciaértékű a fűtési rendszerünk. (2008) 

- A tantermek méretei, világítása, hőmérséklete megfelel, és a sötétítése is 

megoldott.  

- Az összes világítótest korszerűsítése (2010). 

- A mosdók mennyisége és higiénés viszonya is megfelel a legszigorúbb 

szabványoknak is.  

- Mozgáskorlátozottak számára kialakított WC-vel is rendelkezünk.  

- Az orvosi szoba is kialakításra került. 
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- Az iskola épülete régi, de igyekszünk dekorációkkal, faliújságokkal, tablókkal és 

növényekkel barátságossá tenni.  

- Általában a faliújságokon és a tablókon a gyerekek munkái figyelhetőek meg.  

- A tanterem padjai a gyerekek életkorának és méreteinek megfelelőek.  

- A gyerekek rendelkezésére áll szekrény, ahová a személyes holmikat tehetik.  

A folyosón pedig cipős szekrényük és külön fogasuk van. Az utcai cipő lecserélése 

kötelező.  

-  Veszélyeshulladék-gyűjtésére van lehetőség: elemgyűjtő tároló található a 

zsibongóban. 

- Tervezzük, hogy osztályonként külön gyűjtőedényt helyezünk ki a papír és 

műanyag hulladéknak. 

 

Étkezés 

Az iskolában nem üzemel sem étkező, se melegítőkonyha. A gyerekek egy külön 

épületben lévő, önkormányzati tulajdonú konyhán ebédelhetnek, mely igyekszik a 

gyermekétkeztetés elvárásainak és az egészséges táplálkozás kritériumainak 

megfelelően elkészíteni az ételeket. 

 

Az iskola udvara 

Az iskola udvara zárt. Egyik fele füves, másik fele kavicsos és egy kis része betonozott, 

ahol a gyerekek reggelente sorakoznak. Fák, cserjék és lágyszárú növények is ékesítik 

az udvart, ahol focizni, kosarazni, fogócskázni lehet, és számtalan más játékot is tudnak 

játszani a tanulók. A kavicsos részen szabványos játszótér várja a gyerekeket. 2009-ben 

készült el az udvari pavilon.  

Műanyaghulladék-gyűjtésére van lehetőség az udvaron elhelyezett tárolóban. 

 

Külső: a település és a régió, a helyi értékek 

A faluban óvoda, iskola, orvosi rendelő, védő, gyógyszertár, posta működik. A község 

1904-ben épült temploma 2004-ben lett felújítva. 

A település közlekedési lehetőségei jók. Bár vasútállomása nincs, de a Fertődtől Sopron 

irányába vezető kerékpárút végighalad a falun. Az autóbusszal való közlekedés is 

megoldott. 
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Mivel Hegykő a Fertő tó partján fekszik, így a Világörökség részévé vált Fertő- Hanság 

Nemzeti Park része. A falu határában a tó déli partvidékén található a 2 km hosszú 

Hegykői Tanösvény. A tanösvény célja a Fertő tó növény-és állatvilágának, a község 

kultúrtörténeti értékeinek a bemutatása. 2008-ban avatták fel a régi határsávban az 

úgynevezett „szögesdrót” emlékhelyet. 

Szelektív hulladékgyűjtő konténerek találhatók a faluban, és évente többször 

lomtalanítást is szerveznek. 

 

3.8. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 

 

A pedagógus: 

– rendszeresen megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a 

tanulócsoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük; 

– tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot 

fordít a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, 

a módszertani innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására; 

– tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

szervezi, ha lehetséges, differenciál  

– ha a tantárgyfelosztás alapján lehetőség van rá, a lemaradó tanulók számára 

felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni segítségnyújtással biztosítja 

továbbhaladásukat; 

– gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai 

differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi 

versenyekre való felkészítés formájában is megtehet; 

– a gyermekek tanulmányi fejlődését sokoldalú szemléltetéssel szolgálja, s maga 

gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes 

tárolásáról, épségének megőrzéséről; 

– rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak 

figyelembe vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, 

motiváló hatású legyen; 
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– az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának 

megtartására úgy, ahogy azt a tanított tantárgy sajátosságai megkövetelik; 

– a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal együtt értékeli, 

javíttatja;  

– az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 14 

munkanapon belül köteles kijavítani, értékelését a tanulóval és a szülővel az e-

naplón keresztül közölni; 

– a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen 

végzi, s ennek keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, 

amit a tanulók állandó, tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek 

szervezésével, szükség szerinti családlátogatások és különböző vizsgálatok 

segítségével érhet el; 

– fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, 

megismerteti és betartatja velük az iskola házirendjét; 

– biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó 

környezetben fejlődjenek; 

– törekszik arra, hogy diákjai megszeressék a tanulást, felfedezzék a tudás, a 

szellemi tevékenység örömét, spontán érdeklődésüket fenntartja és fejleszti; a 

tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a 

tanulók kooperatív tevékenységének fejlesztésére;  

– a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált 

emberi viselkedés szabályait; 

– a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot 

legkésőbb egy héttel a jegyek lezárása előtt megíratja; 

– a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és 

velük együtt értékeli; 

– megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és 

szakértői véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az 

érintett gyermekek tanításkor és osztályzásakor; 

– foglakozásain  – a többirányú bemutatás érdekében - használja a rendelkezésére 

álló modelleket, technikai eszközöket; 
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– állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe 

tartozó új tudományos eredmények megismerésére törekszik. 

3.9. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ 

OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI 

 
 Az osztályfőnök feladatai 

 

- Az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai rendezvényeken aktív 

osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő irányításával. 

- Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket. 

- Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítást és elfogadását. 

- Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, 

szabadidős programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) 

szervez. 

- Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a 

tanulókra. 

- Törekszik a tanulók családi és szociális körülményeinek megismerésére. 

- Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel, az osztályban 

tanító nevelőkkel. 

- Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ 

ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.. 

- Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét.  

- A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy 

hónappal írásban értesíti. 

- Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a 

szülőket tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

- Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

- Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

- A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 
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- Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő 

tanulókkal. 

- Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a 

gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő 

szolgálattal. 

- Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai 

munkáját. 

- Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

- Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

- Az iskolaorvos és a védőnő bevonásával, figyelemmel kíséri a tanulók egészségi 

állapotát, és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. 

tartós betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

- A félév és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók magatartás 

és szorgalom osztályzatára. 

- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a 

tanulók egész tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

- A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli 

figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban 

részesíti. Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás 

lefolytatására. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait. Igazolatlan mulasztás esetén a 

jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el. 

- A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki 

órákat, azokra előre felkészül. 

- Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a 

pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel. 

- A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai 

jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges 

dokumentumokat. 

- Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, 

osztályfőnöki tanmenet). 

- Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 
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- Elkészíti a tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

- Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a 

nevelőtársakkal szemben. 

- Igyekszik napra készen vezetni az e-naplót.  

- Vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

- Tanév elején ellenőrzi a tanulók adatait. Tanév közben havonta ellenőrzi az  e-

naplóban a jegyek vezetését  (érdemjegyek, egyéb beírások, hiányzások, 

igazolások 

- Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát. 

 

 

 Az osztályfőnöki munka tervezése 

- Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején 

összeállított osztályfőnöki munkaterv alapján végzi. 

 

 Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

- A tanév elején összeállított munkaterv 

- Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre. 

- Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre.  

- Az osztály diákközösségének vezetői. 

- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

- Az osztályfőnöki munkatervhez csatolható dokumentumok a tanév folyamán 

 Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 

 Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

 

 Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról ( október 

1-jei állapot) 

- Tanulók száma, ebből leány 

- Állami nevelt (gondozott) 
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- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló 

- Sajátos nevelési igényű tanuló 

- Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló 

- Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul 

- Az iskolába járás alól felmentett tanuló (egyéni tanrend alapján tanul) 

- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók 

- Más településről bejáró tanuló 

- Nem magyar állampolgár 

- Évfolyamismétlő 

 

 Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 

- Tanulók száma 

- Osztályozott tanulók száma és aránya 

- Osztályozatlan tanulók száma és aránya 

- Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga 

- Az osztály tanulmányi átlaga 

- Kitűnő tanulók száma és aránya 

- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 

- Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén 

- Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén 

- Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és 

aránya 

- A bukások száma tantárgyanként 

- A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei 

- Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók 

száma és az elért helyezések) 

- Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett 

tanulók száma és az elért helyezések) 

- Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői 
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- A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények 

(magyar, matematika) 

- Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján 

- Továbbtanulás iskolatípusok szerint 

 

 A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének 

értékelési szempontjai az első félév és a tanév végén 

- Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok 

aránya, új tanulók, távozók). 

- Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok 

kulturális elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és 

ifjúságvédelmi munka). 

- A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

- Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 

- Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók). 

- A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és 

rendezvények felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való 

részvétel). 

- A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek 

tapasztalatai, a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 

- Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai 

feladatokat: 

- Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

- Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

- A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

 

 Az osztályfőnöki órák témái 

 Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső 

osztályfőnöki óráin 

- A házirend szabályainak megbeszélése. 
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- Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése. 

- Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése. 

- Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása. 

- Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 

- Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek 

megbeszélése. 

- A kerékpáros közlekedés szabályai. 

 Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák 

- Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az 

alkohol- és kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a 

személyes higiénia; a szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat 

(iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vételével. 

- Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, 

segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők 

hívásának helyes módja. 

- Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati 

elsajátítása céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

segítségének igénybe vétele. 

- Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második 

félév végén. 

- Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én. 

- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a költészet napjáról, a Nemzeti 

Összetartozás Napjáról. 

- Az osztálykirándulás előkészítése. 

 

 

 

 

 

Az osztályfőnöki órák tananyaga, tematikája évfolyamonként: 

5. évfolyam 
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Tananyag: Tanuljunk tanulni Ötödikbe léptünk, házirend, tisztségek. A tanulást is 

tanulni kell. Nehéz és könnyű tantárgyak. Eredményes tanulás az 5. osztályban. 

Követelmény: A tanulás kötelesség. Gazdálkodás az idővel. A tanulást is tanulni 

kell. Ami érdekel, amit szívesen csinálok. 

 

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

Szokás, szenvedély. 

Követelmény: Önismeret fejlesztése, osztálytársak közti bizalom, a támogató légkör 

megerősítése. A dohányzás szenvedélybetegség jellegének tudatosítása. 

 

Tananyag: Test és lélek Az egészség értéke életünkben. Hogyan élhetünk 

egészségese. Testkultúra (testedzés, pihenés, öltözködés). Életrend, életritmus. 

Szabadidő helyes felhasználásáról. 

Követelmény: Testünk iránti felelősségünk. Testi-lelki egészség legfontosabb 

összefüggései. 

 

Tananyag: Tudni illik Az étkezés illemtana. Öltözködés, kultúrája. Szórakozás 

illemtana: színház, mozi, hangverseny, diszkó, kirándulás, sport, játék, strand. 

Követelmény: Alapvető viselkedési normák gyakoroltatása, betartása, 

megkövetelése. 

 

Tananyag: Családi élet Alkalmazkodás a családban. Egymás iránti figyelem a 

családban (hétköznapok, ünnepek). 

Követelmény: A család életre szóló érzelmi háttér, erőforrás szerepének 

tudatosítása. Az egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása. 

 

Tananyag: Közlekedés Gyalogos közlekedés kisebb, nagyobb településen. 

Tömegközlekedési lehetőségek. Kerékpáros közlekedés. Idénybalesetek. 

Követelmény: Kövesse a közlekedés helyes magtartási szokásait! Ismerje a városi és 

vidéki közlekedésben lévő különbségeket! Ismerje a gyalogos és tömegközlekedés 

szabályait! 
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6. évfolyam 

Tananyag: Gondolkodás, kommunikáció, tanulás Problémamegoldás, tanulás, 

emlékezet. Intelligencia, okosság, bölcsesség. Megismerés, tudás. 

Követelmény: A beszéd és a gondolkodás összefüggései. Értékelje a tudást, a 

lelkierőt, és az egyéb szellemi képességeket! 

Tananyag: Személyiségünk Ember voltunk általános vonásai, egyediségünk. 

Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, képességek, tehetség. 

Szokás és szenvedély: jó és rossz szokásaink. 

Követelmény: Képesség a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére, 

a helyes önismeret kialakítására, önmaga felvállalására, mások bírálatának 

segítségként való elfogadására. Legyen képes felismerni az örökletes tényezők 

szerepét a jellem kialakulásában! 

 

Tananyag: Test és lélek Test és lélek egysége. Egészséges életmód, testkultúra, 

mentálhigiénia. Növekszem, változom. 

Követelmény: Helyezze el önmagát a saját korcsoportjában, felismerve ebből adódó 

jellemzőit! Ismerje az ember életszakaszainak főbb általános jellemzőit. 

 

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

Telefonálás illemtana. Vendégségben, vendéglátás. Pontosság, pontatlanság. 

Követelmény: Alapvető magatartási normák ismerete. 

 

Tananyag: Családi élet Személyi higiénia: testápolás, bőrápolás, ruha váltása. 

Nemi érés, nemi higiénia. Környezet tisztántartása: otthon, osztályban. Állatokkal a 

lakásban. 

Követelmény: Tudja önmagát, környezetét tisztán tartani! Tudja, hogy a tisztaság az 

egészséges élet alapfeltétele! 

 

Tananyag: Közlekedés Kerékpáros közlekedés korábban megismert szabályainak 

bővítése. Közlekedési jelzések, továbbhaladási algoritmusok leírása. 

Tömegközlekedés (országúti, vasúti, városi). 
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Követelmény: Ismerje az alapvető közlekedési szabályokat. Ismerje a kerékpár 

biztonsági felszereléseit! 

 

7. évfolyam 

Tananyag: Test és lélek Egészség, betegség, fogyatékosság. Egészséges életmód 

testkultúra, mentálhigiénia. Veszélyeztető tényezők. Az egyén és a drogok. A 

drogok és a médiák. A reklám hatása. 

Követelmény: Ismerje fel a test és lélek összefüggéseit! Legyenek ismeretei a káros 

szenvedélyek veszélyeiről és elkerülésük módjáról! 

Tananyag: Személyiségünk Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök, 

temperamentum, képességek, tehetség. A tanulás szerepe: sajátos szokások, 

ismeretek, világlátás, hobbik, örömök, félelmek. A nevelés szerepe: példaképek, 

jutalmazások, büntetések. 

Követelmény: Tudja, hogy minden ember egyedi, hogy énünk egyes összetevői 

örököltek, mások megszerzettek! Ismerje fel a tanulás jelentőségét a jellem 

alakulásában! 

 

Tananyag: Pályaorientáció Képességek: térbeli gondolkodás, nyelvi 

kifejezőképesség, számolási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, 

ötletgazdagság, kapcsolatteremtés. Képesség és teljesítmény összefüggése. 

Önismeret testi, lelki, szociális és szellemi szempontjai. Munkahelyi ártalmak és a 

stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az átképzés. Pályaválasztási 

alapfogalmak: pálya, szakma, foglalkozás, beosztás, munkakör, képesítés, 

képzettség. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Szabadban 

dolgozni, testi erőt kifejteni, technikai feladatokat ellátni, tiszta környezetben 

dolgozni, szellemi munkát végezni stb. 

Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a 

képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. 

Azonosítani a testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az 

eredményes munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a 

munkanélküliség állapotát, az átképzés szükségességét. Értelmezni a pályaválasztási 
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alapfogalmakat. Azonosítani az érdeklődési területeket és elmondani azok szerepét a 

pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban. 

 

Tananyag: Közlekedés A KRESZ szabályai. Az elsősegélynyújtás szabályai. 

Veszélyhelyzetek kialakulása. 

Követelmény: Előrelátással hárítsa el a veszélyhelyzetek kialakulását! Alkalmazza a 

KRESZ szabályait különös tekintettel: rendőri karjelzések, behajtani tilos, 

kerékpárút, főútvonal! 

 

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

illemtana. Hogyan? Miről? Kamaszszerelem. 

Követelmény: Helyes viselkedési formák tudatosítása. 

 

 

8. évfolyam 

Tananyag: Személyiségünk Önmegfigyelés, önismeret, önnevelés: tapasztalat 

önmagamról és másokról. Elismerés, bírálat, építő, romboló. Érdeklődés, célok, 

akarat, én ideál, értékek. Önérzet, önbizalom, önszeretet, szégyen, kisebbségi érzés. 

Önfegyelem, akaraterő, felelősség. Különbözőségek és hasonlóságok. A másik 

egyediségének, másságának elismerése, tisztelete. A másik megismerése. 

Kommunikáció. Vitatkozás, versengés, kompromisszumok. Jellem-lelki 

tulajdonságok. Szokások, tudás, erkölcs, világnézet. Intelligencia, okosság, 

bölcsesség, kreativitás. Büszkeség, gőg, méltóság, önzés, önzetlenség. Nyitottság, 

kíváncsiság. Az ember, mint értékelő lény. Az értékelés szempontjai. Az értékelés 

nehézségei. A legfontosabbnak tartott értékek. Az ember, mint erkölcsi lény. 

Választás és döntés, szándék és tett. A rossz, a hibázás és a bűn. Az erkölcsös 

cselekedet (jót jól). Mozgatóink. Meghatározottságaink, gyökereink. Vágy, 

szükséglet, lehetőség, igény. Érdekek, értékek, normák. Beállítódás, magatartás és 

viselkedés. Empátia, tolerancia. Az egyes ember fejlődése. Életkorok jellemzői. 

Követelmény: Tudjon érvelni az önuralom, önnevelés, önismeret fontossága mellett! 

Legyen képes érvelni a másik személyiségének tisztelete mellett! Legyen nyitott az 

értékek felismerésére és elfogadására! Legyen képes a meggondolt 
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véleményalkotásra, mások józan, igazságos megítélésére! Legyen képes fontos 

helyzetekben a választási lehetőségek mérlegelésére, indokolni mások és önmaga 

hibás és jó döntéseit! Legyen képes felfedezni a különböző viselkedések és döntések 

mögött meghúzódó mozgatókat! Ismerje az egyes életszakaszok főbb jellemzőit! 

Tananyag: Pályaorientáció Képességek, munkahely, munkanélküliség. Térbeli 

gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség. Számolási képesség, fizikai teherbírás, 

kézügyesség, ötletgazdagság és kapcsolatteremtési képesség. A képesség és 

teljesítmény összefüggése. Az önismeret testi, lelki, szociális és szellemi 

szempontjai. A munkahelyi ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, 

folyamata, az átképzés. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, kérdőív, 

gyűjtőmunka. 

Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a 

képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. 

Azonosítani a testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az 

eredményes munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a 

munkanélküliség állapotát, az átképzés szükségességét. 

 

Tananyag: Pályák megismerése, pályaválasztási dokumentumok A pályák 

megismerésének lehetőségei: Pályaképek, pályatükrök, pályaismertetések, 

foglalkozás leírások. Pályaszintek, egymást helyettesítő pályaajánlatok. 

Pályaalkalmasság, továbbtanulási lehetőségek. A pályaválasztás dokumentumai, 

ismeretforrások. Videofelvételek elemzése, pályatabló készítése, riportok készítése, 

elemzése. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Érdeklődési 

területek: Szabadban dolgozni, növényekkel, állatokkal foglalkozni, emberek között 

dolgozni. testi erőt kifejteni, formákkal, vonalakkal dolgozni, kézi erővel, 

szerszámmal dolgozni. Technikai feladatokat ellátni, irodában dolgozni, embereken 

segíteni, eladni, vásárolni. Tiszta környezetben dolgozni, gépeket szerelni és 

javítani, elektromos készülékekkel dolgozni, építőiparban, laboratóriumban 

dolgozni. Érzelmi viszonyulás és a motiváció szerepe a pályaválasztásban. 

Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, öndefiníciós folyamatok támogatása. 
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Követelmény: A tanuló tudja: Azonosítani az érdeklődési területek és elmondani 

azok szerepét a pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a 

pályaválasztásban. 

 

Tananyag: Családi élet Családtervezés, házasság, családi célkitűzések. Generációk 

kapcsolata, egymás segítése. Családi szabadidő szervezés. 

Követelmény: Legyen képes életvitele tudatos alakítására! Legyen fegyelmezett, 

segítőkész! Tudja szabadidejét kulturáltan hasznosítani! Legyen tájékozott nemzeti, 

vallási, családi ünnepekről! Tudjon ezek hagyományainak megfelelően viselkedni! 

 

a) Választható témák az osztály összetételétől, neveltségi szintjétől függően 

- A tanulást is tanulni kell 

- Tanulást segítő tevékenységek 

- Egészséges életrend 

- A helyes napirend kialakítása 

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

- Ünnep a családban 

- Az ünnepek szerepe az emberek életében 

- Ismerem-e önmagam? 

- A megismerés forrásai 

- Baráti kapcsolatok 

- Részvétel a házi munkában 

- A nyári szünidő tervezése 

- A tanulási szokások, a gazdaságos tanulás 

- Fiúk és lányok barátsága 

- A helyes viselkedés, a helyes beszéd, az udvariasság 

- Igazmondás, hazugság 

- A serdülők biológiai és higiéniai problémái 

- Fejlesztő játékok tanulása 

- Tudni illik, hogy mi illik 

- Illemtan a gyakorlatban 

- Lakásunk kultúrája 
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- Pályaválasztásra készülünk 

- Önállóság a tanulásban 

- Konfliktusok az osztályban 

- Igaz barátok az osztályban 

- A kulturált magatartás szabályai 

- Viselkedés ünnepi alkalmakkor 

- Bírálat, önbírálat 

- A család funkciói 

- Konfliktus a családban 

- Fizikai és szellemi munka 

- A pénz szerepe életünkben 

- Ápolt, divatos megjelenés 

- Hogyan rendezném be otthonomat? 

- A vendéglátás illemtana 

- A határainkon túl élő magyarság 

- Testápolás, szépségápolás a serdülőkorban 

- Az étkezési kultúra 

- Az iskolaválasztás gondja 

- A család pályaválasztási elképzelései 

- Diákönkormányzat az osztályban és az iskolában 

- Törekvés a harmonikus életre 

- Jövőnkre készülünk 

- Harcban önmagunkkal 

- Bizonytalankodók az iskola- és a pályaválasztásban 

- Ügyintézés a mindennapokban 

- Barátság, szerelem, szexualitás 

- Házasság és család, a felbomló család 

- Hétköznapok és ünnepek a családban 

- Korunk jellemző betegségei 

- A fiatalkori bűnözés 

- A hivatalos helyen való viselkedés illemtana 

- Különféle tanulási módszerek 
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- A jó időbeosztás, a helyes napirend 

- Közösségfejlesztő játékok 

- A kulturált viselkedés alapjai, illem 

- Ismerős, haver, barát 

- Kapcsolatok a másik nemmel, a nemi érés tudatosítása 

- Árulkodás, becsület, "betyárbecsület" 

- Hazugság, elhallgatás, igazmondás, becsületesség 

- Közlekedési szabályok, utazási illemtan 

- Színházlátogatás: viselkedés az előadáson, az élmények megbeszélése 

- Megjelenés, öltözködés 

- A sport szerepe az egészséges fejlődésben 

- Helyem a családban, szüleink tisztelete 

- Egészséges életmód rend, tisztaság, higiénia, korszerű táplálkozás 

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

- Az olvasás szerepe, fontossága, az olvasás élménye 

- A televízió műsorok, a videó-filmek helyes megválasztása 

- Ünnepek, az ünnepnapok szükségessége 

- Iskolai hagyományok megismerés 

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

- Szerelem és házasság 

- Generációk együttélése, szüleink, nagyszüleink. 

- Az idős emberek tisztelete, segítése, a kötelességtudat fejlesztése 

- Családi hagyományok, ünnepek  

- A vallások szerepe életünkben, sokfélék vagyunk, tolerancia 

- Viselkedés iskolában a tanórán, iskolai rendezvényeken, utcán, közlekedési 

eszközökön, színházban, étteremben, szórakozóhelyen 

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

- Megélhetés, gazdálkodás, jólét  

- Vitakultúra fejlesztése, a véleményalkotás szabadsága 

- Nemzeti azonosságtudat, nemzeti hagyományaink, történelmünk, jelképeink 

- Helyünk Európában 

- Miért tanulunk? Pályaválasztás, szakmák, foglalkozások, hivatások  
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- Az információszerzés lehetőségei 

- Családi munkamegosztás, segítés otthon 

- A családi költségvetés ismerete, az előrelátó pénzgazdálkodás 

- Szabadidő értelmes, hasznos eltöltése (olvasás, rendszeres sportolás, 

zenetanulás, tánc, képzőművészet stb.) 

- Környezetünk kulturáltsága, növények, állatok gondozása  

- Egészség, betegség. Egészségünk iránti felelősség kialakítása 

 

3.10. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL 

KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

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

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

ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő 

módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 

 Munkánk során kiemelten kezeljük  

- a sajátos nevelési igényű;  

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 

- a kiemelten tehetséges; 

- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését. 

 

 Sajátos nevelési igényű tanulók 

- Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi 

tanulóval együtt, integrált formában folyik. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI 

rendelet 2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve alapján szervezzük meg. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus 

vezetésével – habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – 

egyéni fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 
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- Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe 

veszi az illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai 

szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

- gyógypedagógus végzettségű  „utazó” pedagógus  

- a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, 

- a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 

- a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, 

- speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök, 

- képességfejlesztő játékok, eszközök, 

- számítógépek fejlesztő programokkal. 

 

 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 

tevékenységek: 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, pedagógiai szakszolgálattal és 

gyermekjóléti szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

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

egyéni vagy csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

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

- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 

- a szülőkkel való együttműködés; 

- szükség esetén családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 
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- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 

 

 A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;  

- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

- iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, 

kulturális stb.); 

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

egyéni vagy csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

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

 

 A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját 

segítő tevékenységek 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, pedagógiai szakszolgálattal és 

gyermekjóléti szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

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

egyéni vagy csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 
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- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások,szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

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

- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 

 

3.11. A szülők, tanulók, pedagógusok együttműködésének 

formái 

AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK  

A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI 

KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 

 

Az iskola közösségeinek együttműködése 
 

Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése 

 
 A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató 

segítségével a megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján 

valósul meg.  

 Az együttműködés fórumai: 

 az igazgatóság ülései, 

 a különböző értekezletek, 

 megbeszélések, 

 Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  

 Az igazgatóság az aktuális feladatokról hirdetőtáblán, valamint írásbeli 

tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  

 Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 
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 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat 

az ülés döntéseiről, határozatairól, 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait 

közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezetőség felé. 

 A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 

vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az 

igazgatósággal, az iskola vezetőségével. 

 

A szakmai munkaközösségek együttműködése 

 Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos 

együttműködéséért és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői 

felelősek. 

 A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének 

összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett 

feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 

- a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

- iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  

- iskolán kívüli továbbképzések, 

- a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és 

sportversenyek. 

 A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen 

tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a 

munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

 

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 

 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális 

feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az 

osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 
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 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a 

szaktanárok folyamatosan szóban, illetve az e-naplón keresztül  tájékoztatják.  

 A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az 

osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az 

iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendje 

 A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

 A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett 

tanulók érdekében eljárjon.  

 A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre 

kiterjed.  

 A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – 

tanórán kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és 

lebonyolításában: 

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

- sportélet; 

- túrák, kirándulások szervezése; 

- kulturális, szabadidős programok szervezése; 

- a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap). 

 Ezekben a kérdésekben  

- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének 

összeállítása előtt az osztályfőnököknek ki kell kérniük; 

- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves 

munkatervének összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie. 

 Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a 

nevelőtestület és az igazgató felé. 



Pedagógiai program 

 75 

 A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban 

meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

- a házirend elfogadása előtt. 

 A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más 

külső szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének 

továbbításában) a diákönkormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője 

(elnöke) vagy a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli.  

 Az iskolában iskolai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő 

döntés előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola 

vezetőségének teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzatot segítő tanár.  

 

 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

 A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai 

vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 

 A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 Egyéni megbeszélések 

- Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, 

tanulmányi eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; 

valamint az együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és 

a pedagógus között. 

 Családlátogatás  

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

 Szülői értekezlet. 

Feladata: 

- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 
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- a szülők tájékoztatása 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

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

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és 

továbbítása az iskola igazgatósága felé. 

 Fogadó óra. 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül 

egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni 

tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, 

tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

  Nyílt tanítási nap. 

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

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, 

tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

 Írásbeli tájékoztató. 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű 

programokról.    

 A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az 

iskolai munkaterv évenként határozza meg.  

 A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső 

szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy 

írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola 

igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola 

nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 
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 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az 

iskola igazgatóságával, nevelőtestületével. 

 A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és 

működési szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint 

nevelőitől az iskolai munkatervben évenként meghatározott intézményvezetői 

fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.  

 Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és 

házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, 

valamint az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie. 

 A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend az 

iskola honlapján tekinthető meg: 

 

3.12. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

 Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

- osztályozó vizsga, 

- pótló vizsga, 

- javítóvizsga 

 Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát 

meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 
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 Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból 

elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt 

a válaszadást befejezné. 

 Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott. 

 A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 

 A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

 Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a 

kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai 

munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a 

szaktanárok állapítják meg.  

 A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli 

vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

 

 

 

 

TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika/hit-és 

erkölcstan 

 
SZÓBELI 

 

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 
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Életvitel és gyakorlat    GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika/Hit-és 

erkölcstan 

ÍRÁSBELI SZÓBELI 
 

Történelem  SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  

 
 GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

 

 

3.13. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, 

ÉS ÁTVÉTELÉNEK  ELVEI 

 

 Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója 

határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

 Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári 

évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 
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 Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, 

a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom 

érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának 

figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

 Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 

3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó 

minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az 

igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 

 Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

 Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes 

felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett 

csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni.  

 A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi 

tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő 

vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a 

bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely 

tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a 

vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt 

vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, 

illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 

 

4. HELYI TANTERV 

A NAT az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra építve, de a 

hazai sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a tanulási 

területeken átívelő általános kompetenciákat, továbbá azokat, amelyek jellemzői, hogy 

egyetlen tanulási területhez sem köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben és 

összetételben épülnek a megszerzett tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban 

 

1. A tanulás kompetenciái 

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 
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3. A digitális kompetenciák 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

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

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák” 

 

 

4.1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE 

 
Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervekre 

épül.  

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (I.31.) EMMI rendelet  

 „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyam számára”,  

Valamint 

 „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyam számára”. 

 

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 

tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által 

kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

 

A miniszter által kiadott 2013-as  kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető 

órák számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e 

tárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson: 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy 

óraszáma lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

Hány órával lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

1. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

1. évfolyam Matematika 1 óra 

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

2. évfolyam Matematika 1 óra 

3. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 2 óra 
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3. évfolyam Idegen nyelv 2 óra 

4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

4. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

5. évfolyam Matematika  2 óra  

5. évfolyam Ének-zene 1 óra 

6. évfolyam Magyar irodalom 1 óra 

6. évfolyam Matematika 2 óra 

7. évfolyam Magyar irodalom 1 óra 

7. évfolyam Matematika 2 óra 

8. évfolyam Matematika 2 óra 

8. évfolyam Technika 1 óra 

 
Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret 

tantárgyak közül a Dráma és tánc tantárgyat tanítja. 

 

Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” 

illetve „B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít: 

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

1-4. évfolyam Ének-zene A változat 

5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 

5-8. évfolyam Fizika A változat 

5-8. évfolyam Ének-zene A változat 

 

A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontása, 

illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a nevelők szakmai 

munkaközösségeinek, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a 

szaktanárok feladata.  

4.2. AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ 

(VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV) 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon a 2013-as NAT szerint 

 

Tantárgyak 
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7+1 7+1 6+2 6+1 

Idegen nyelvek -  -  0+2 2+1 
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Matematika 4+1 4+1 4 4 

Etika/hit-és 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 

órakeret 
2 2 3 3 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
25 25 26 26 

 

A heti óraszámoknak a két éves ciklusok végéig átlagban kell megvalósulniuk. Ezt a 

lehetőséget kihasználva a 4. osztályra szabadon tervezhető órakeretből 1-et a 3. 

osztályos nyelvoktatásra használtunk fel. (51/2012. EMMI rendelet: a kerettantervek 

kiadásáról) 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon a 2013-as NAT szerint 

Tantárgyak 
5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 + 1 3 + 1 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika  3 + 2  3 + 2  3 + 2  3 + 2  

Etika/hit-éserkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 -  -  

Fizika -  -  1,5 1,5 

Kémia -  -  1,5 1,5 

Biológia-egészségtan -  -  1,5 1,5 

Földrajz -  -  1,5 1,5 

Ének-zene 1+1 1 1 1 

Dráma és tánc 1 -  -  -  

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  - 1 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1 0+1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
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Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
3 3 3 3 

Összes heti óra 28 28 31 31 

 

 

2020 és 2023 között felmenő rendszerbe kerül bevezetésre az új, módosított NAT az 

alábbi rendeletnek megfelelően 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete 

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról ( MK: 2020/17) 

 

A NAT és a hozzá tartozó kerettantervek bevezetésének ütemezése a következő 

időpontok  szerint történik:  

 

2020.szept.1. : Az első és az ötödik évfolyamon. 

2021.szept.1. : A második és a hatodik évfolyamon. 

2022.szept.1. : A harmadik és a hetedik évfolyamon. 

2023.szept.1. : A negyedik és a nyolcadik évfolyamon. 

 

A táblázatban nyomon követhető, hogy az egyes  osztályokban melyik NAT érvényes. 

 

TANÉV 
ÉVFOLYAM 

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

2020-

2021 
2020 2013 2013 2013 2020 2013 2013 2013 

2021-

2022 
2020 2020 2013 2013 2020 2020 2013 2013 

2022-

2023 
2020 2020 2020 2013 2020 2020 2020 2013 

2023-

2024 
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–8. évfolyamon:   2020-as NAT  

 

4.3.  TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK 

KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

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

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

feldolgozásához, amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.  

 Iskolánk  infrastrukturális lehetőségeihez igazodva alkalmazzuk a digitális 

oktatásban rejlő lehetőségeket.  

 A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb 

eszközökre is szükségük van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a 

technika, életvitel és gyakorlat. 

A módosított NAT  

bevezetése tanévenként 

felmenő rendszerben 

2020-

2021  

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Tantárgy /évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 5+2 5+1 4 4 3+1 3+1 

Matematika normál 4+1 4+1 4 4 4 4 3+1 3+1 

Emelt matematika ( választható)     4+1 4+1 3+2 3+2 

Történelem      2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek        1 

Etika/ hit és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Első élő idegen nyelv    2+1 3 3 3 3 

Fizika        1,5 1,5 

Kémia       1,5 1,5 

Biológia       1,5 1.5 

Földrajz       1,5 1,.5 

Természettudomány     2 2+1   

Környezetismeret   1 1     

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1  

Digitális kultúra   1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Hon-és népismeret      1   

Dráma és színház     1    

Közösségi nev. (osztályfőnöki )     1 1 1 1 

Összesen: 24 24 24 25 29 28  30  30 

Kötelező óraszám( HIVATALOS) 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető óra 2 2 2 2 1 2 2 2 

Maximális órakeret  24 24 24 25 28 28 30 30 

Emelt matematika  max. órakerete     29 29 32 32 

         

éves összóraszám:   34x heti 

óraszám 

816 816 816 850 952 952 1020 1020 

éves max, összóraszám emelt 

matematikából 

    986 986 1088 1088 
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 Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges 

kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák 

meg az iskola helyi tanterve alapján. 

 A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. 

A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

 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 használhatóak. 

- A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz 

használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító 

esetben vezetünk be. 

 

 

4.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai 

feladatok helyi megvalósítása 

 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése.  

 

 

 

Az iskola közösségébe fogadva: 

 Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az 

iskolai tanulás tevékenységeibe: tanulási módszerek kialakításával, iskolai 

fegyelem és figyelem, kötelességérzet kialakításával. 

 A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával. 

 Helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával. 
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 A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció 

képességének alapozásával. 

 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan 

előtérbe kerül a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 

 Előtérbe kerül a kreativitásuk fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség. 

egyensúlyára való törekvés; a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk 

követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. 

 Külső motiváltságuk fokozatosan alakul át belső motivációvá - ezt újfajta 

tanulásszervezéssel, - teljesítményük növekedésére fordítható. 

 Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-

interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

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

az eredményes tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

 Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a dráma 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. 

 Az önismeretük alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. 

 A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció 

képességének alapozásával. 

 Kulcskompetenciák megalapozása az együttműködési készség fejlődése, és a 

tanulói tudás megalapozása – biztos alap a továbblépéshez. 
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 Iskolán infrastrukturális lehetőségeihez igazodva alkalmazzuk a digitális 

oktatásban rejlő lehetőségeket. 

 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Iskolánk felső tagozatának hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás 

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

a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás 

és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, 

pályaorientációra.  

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori 

jellemzők figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az 

ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása, 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, 

készségek elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az 

önálló tanulás és az önművelés alapozásával; 

 egyre nagyobb teret biztosítunk a team tanulásra, a multidiszciplináris 

tudásszerzésre, a digitális technológiával támogatott tanulásra, önálló 

ismeretszerzésre; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

 

4.5. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 

 Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

 Ennek alapján 
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- az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt 

testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi 

módok valamelyikével teljesíthet: 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben 

meghatározott tanórán való részvétellel, 

 iskolai sportkörben való sportolással, 

 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás 

alapján kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei 

között szervezett edzéseken való sportolással. 

 

4.6. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A 

PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI 

- Az iskolai tehetséggondozás fontos területe az emelt szintű matematika oktatása. 

A negyedik osztály végén választhatnak a tanítványaink: normál vagy emelt 

szintű csoportban folytatják-e matematikai tanulmányaikat. Az emelt szintű 

oktatás bővebb tananyagot jelent, jobban felkészít a középiskolai (gimnáziumi) 

továbbtanulásra. Ennek is köszönhető, hogy tanítványaink kiemelkedő 

teljesítményt nyújtanak az országos kompetenciaméréseken.  

Két idegen nyelvet tanítunk: az angol és a német nyelvet. Egy idegen nyelvet kötelező 

választani, a második idegen nyelv szabadon választható. Mindkét nyelv oktatását a 

negyedik (NAT 2020)  osztálytól vezetjük be. A harmadik osztályos szülők az év végén 

nyilatkoznak arról, hogy a gyermekük melyik idegen nyelvet választja kötelezően a 

következő évben. Ha a tanulók legalább 50%-a plusz 1 fő a német nyelvet választja, 

akkor az egész osztály németes lesz, és az angol nyelv választható tantárgyként 

ajánlható fel. Ellenkező esetben az angol lesz kötelező, és a német a délutáni választható 

tárgy. Ez kisebb létszámú osztályokra érvényes. Nagyobb létszám esetén angol-német 

csoportosítás is bevezethető, természetesen ésszerű létszámelosztással, melyről az 

iskola vezetősége a fenntartó hozzájárulásával közösen dönt. 

A második idegen nyelv szakköri keretek között választható, választás esetén második 

idegen nyelvként osztályozzuk. 

Tanórán kívül választható tevékenységek: 
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- napközi otthon, tanulószoba 

- szakkörök 

- énekkar 

- diákszínpad 

- tanulmányi versenyek 

- kulturális versenyek 

- iskolák közötti versenyek 

- diáknap 

- sportköri foglalkozások 

- felzárkóztató foglalkozások 

- múzeumpedagógiai program 

- zenei előképzős oktatás 

 

A tanulók jelentkezése a tanórán kívüli foglalkozásra önkéntes, tanév elején történik, és 

egy tanévre szól. A tanulók választását a szülők aláírásukkal megerősítik és ezzel 

tudomásul veszik, hogy mulasztás tekintetében úgy kell tekinteni mintha kötelező 

tanórai foglalkozás lenne, tehát felvétel esetén a foglalkozásokon kötelező a részvétel. A 

szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. 

 

Iskolánk nem tud lehetőséget biztosítani arra, hogy tanulóink megjelöljék, melyik 

pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat végezni. 

 

 

 

4.7. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, 

MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS 

ÉRTÉKELÉSE 

 

Az értékeléssel kapcsolatos törvényi kötelezettség teljesítése és saját intézményünk 

hatékony működése érdekében  kidolgoztuk az értékelés számunkra legmegfelelőbb 

helyi rendszerét. 
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Az iskola oktató-nevelő munka fontos feladata a tanulók tanulmányi munkájának 

folyamatos ellenőrzése és értékelése. A pozitív értékelés elősegíti a rendszeres és 

motiváló tanulást. Igyekszünk sokoldalú értékelési rendszert és változatos értékelési 

formákat használni a tanulók életkori sajátosságai figyelembe vételével.  

Változatos számonkérési formákat alkalmazunk, hogy a tanulók teljesítménye minél 

valósabb legyen. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők a szaktárgyak jellegéből 

adódóan szóbeli feleletre, írásbeli munkára vagy gyakorlatra adhatnak jegyet.  

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőriznek szóbeli 

felelet formájában. 

 

A szöveges értékelés alapelvei az 1.- 2. osztályban 

 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük valamennyi 

tantárgyból.  

 A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

- Kiválóan teljesített 

- Jól teljesített 

- Megfelelően teljesített  

- Felzárkóztatásra szorul 

 

A második évfolyam második félévétől nyolcadik osztályig a tanulók teljesítményét, 

előmenetelét érdemjegyekkel, illetve év végén osztályzattal minősítjük.  

 

 

Az értékelés alapelvei  a 2 - 8. osztályban        

A tanulókkal szemben támasztott követelményeket az iskola pedagógiai programja, a 

kerettantervekre épülő helyi tanterv és az ehhez igazodó tanmenetek szabják meg. 

A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzését tanév közben a szaktanárok végzik. A 

tanulók értékelése a 2. osztály év végétől érdemjegyekkel történik.  

Érdemjegyeket a tanítók, tanárok, hitoktatók  adhatnak. Minden tanuló jogosult arra, 

hogy megfelelő mennyiségű osztályzatot szerezzen. Tantárgyanként a heti egy 
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óraszámmal rendelkező tárgyaknál havi egy érdemjegyet kell adni, míg a magasabb heti 

óraszámú tárgyaknál havi kettő érdemjegyet kell elérni éves átlagban. Az 

osztályzatokról a tanulók szüleit az e-naplón  keresztül rendszeresen értesíteni kell. 

Kívánatos, hogy az e-naplót  a szülő legalább hetente nézze meg.  

 

Érdemjegy adható: 

- tanórai írásbeli feleletre, dolgozatra, témazáró dolgozatra, 

- tanórai szóbeli feleletre, 

- tanórai munkát összegző értékeléseként, 

- házi feladatra, 

- rajzórai, technikaórai stb. munkadarabokra, 

- gyakorlókerti munkára, 

- külalakra (írásbeli munka esztétikussága) 

- versenyekre  

- házi dolgozatra,  

- beszámolóra, 

- kiselőadásra. 

A mai oktatásban gyakran megjelenő csoportmunka minősítésébe ajánlott bevonni a 

csoporttagokat, így az egészséges önértékelés és a társak reális értékelése is fejlődik. A 

végső jutalmazás a pedagógus feladata, de a tanulók javaslatait figyelembe véve. 

 

 

A házi feladat hiánya azonos súlyú feladattal kiváltható. Amennyiben mennyiségében és 

minőségében eléri egy felelet értékét, hiánya esetén elégtelen osztályzat adható.  

Felszerelés hiányért az alábbi büntetések járnak:  

Ha a teljes órai felszerelés hiányzik, akkor a nevelő elégtelent adhat. Amennyiben csak 

a felszerelés egy része hiányzik, úgy fekete pont jár érte. Hiányból származó öt fekete 

pontért elégtelent adhatunk. 

 

Az érdemjegyek tanév közben a következők lehetnek:  
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1 (elégtelen), 2 (elégséges), 3 (közepes), 4 (jó), 5 (jeles) 

Indokolt esetben dolgozatra, illetve feleletre két jegy is adható. 

 

Az írásbeli számonkérésnél általában a következő %-os határok az irányadók: 

  0 – 34 % elégtelen 

35 – 49 % elégséges 

50 – 74 % közepes 

75 – 89 % jó 

90 – 100 % jeles   

Ettől eltérhet a pedagógus a minimumszintű követelmények felmérésekor. 

A fenti %-os értékelés nem vonatkozik az esszé jellegű dolgozatokra.  

A tantárgyi érdemjegyek  félévkor és a tanév végén a következők ( E-Kreta) 

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

 

Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok 

Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásainak rögzítésére elektronikus naplót 

használ.  

- A szülők/gondviselők  – megfelelő jogosultság birtokában:felhasználó név és 

jelszó beírása után  - hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik 

saját gyermekük érdemjegyeit, osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a 

mulasztásokat, azok igazolását, illetve a tanuló életéhez kapcsolódó különböző 

bejegyzéseket. 

- A tanuló félévi osztályzatát az iskola – az elektronikus napló mellett – a 

szülőkkel nyomtatott formában is közli.  

- Az elektronikus naplóban  az értékelések súlyozása az alábbiak szerint történik: 

írásbeli témazáró dolgozat 200% 

- írásbeli röpdolgozat 100% 

- szóbeli felelet 100% 

- beszámoló   50% 

- gyakorlati feladat 100% 

- házi feladat  20% 

- házi dolgozat 100% 
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- projekt munka,csoportmunka 100% 

- órai munka 100% 

- más intézményből hozott értékelés 100% 

-  

Az iskola a követelményeket nyilvánosságra hozza, tanítványait időben tájékoztatja a 

számonkérés tartalmáról és idejéről. A diákokat előzetesen megismerteti a számonkérés 

követelményeivel (tanév elején, egy téma kezdetekor, de legkésőbb a számonkérést 

megelőző 1 héttel). 

A tanár az írásos számonkérést kijavított állapotban legkésőbb 2 héten belül 

visszajuttatja a tanulóhoz, melyet a tanuló számára is jól áttekinthető módon értékel. 

A szülő kérésére az írásos számonkérés eredményét és az értékelés módját meg kell 

mutatni. 

A szóbeli számonkérést szóban minősíteni kell, a hiányosságokra fel kell hívni a tanuló 

figyelmét. Az érdemjegyet mindig az indoklással együtt kapja a tanuló. 

Tudásmérés végezhető a szakmai munkaközösség javaslata, az igazgató utasítása és 

jóváhagyása alapján a tanévek végén, félévkor, osztályonként vagy egy-egy osztályban 

tantárgyanként diagnosztikus céllal tanév közben is.  

A tudásmérés elsődleges célja nem a tanulók osztályozása, hanem a pedagógus és a 

tanulók együttes munkájának értékelése, elemzése. 

Iskolánkban törekszünk új tanítási-tanulási formák kipróbálására, bevezetésére. A 

kooperatív tevékenység során többféle értékelés közül választhat a pedagógus. 

Leginkább ajánlott a szóbeli értékelés a csoportok aktivitásának, tevékenységének, 

produktumának, magatartásának értékelése. A csoportmunkát érdemjeggyel is 

értékelheti a pedagógus. A csoport minden tagja egyforma érdemjegyet kap (ebben az 

esetben a tanár feladata, hogy  pl. a feladatok szerkezetével, pontrendszerrel olyan építő 

egymásrautaltságot teremtsen, amely valóban közös tevékenységet eredményez). 

Kaphatnak különböző érdemjegyet is a csoport tagjai, ebben az esetben feltétlenül 

szükség van arra, hogy a pedagógus bevonja a tanulókat az értékelésbe, ill. legyen jelen 

a kooperatív tevékenység minden fontos mozzanatánál.  

A kooperatív tanulás négy alapelvének megjelenése pedagógiai munkánkban – építő 

egymásrautaltság; egyéni felelősség; egyenlő részvétel; párhuzamos interakciók – 

erősíti a tanulók motivációját, hozzájárul pedagógiai célkitűzéseink mind teljesebb 
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megvalósításához.  

 

 

Az érdemjegyeken túl a nevelőtestület az osztályozó értekezleten a bizonyítványba 

bejegyeztetheti a következő jegyzeteket: 

„Nevelőtestületi dicséretben részesül” illetve 

„Nevelőtestületi megrovásban részesül”. 

A tanulók magatartásának és szorgalmának ellenőrzését tanév közben a szaktanárok 

végzik. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelését kéthavi, félévi és tanév 

végi magatartás- és szorgalom jegyekkel, illetve az e-naplóba történő írásos dicséretek 

és elmarasztalások bejegyzésével történik. 

A tanulók kéthavi magatartás és szorgalomjegyeit – az osztály tanulóival való 

konzultáció után – az osztályfőnök adja. E jegyek a következők lehetnek: 

2 (rossz, ill. hanyag), 3 (változó), 4 (jó), 5 (példás). 

A tanulók félévi és tanév végi magatartás és szorgalomjegyeit az osztályban tanító 

pedagógusok konferenciája szavazás útján állapítja meg. 

 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor továbbra is 

szöveges minősítéssel fejezzük ki a tanulók teljesítményét.  

A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon a 2010/2011 tanév második 

félévétől kezdődően a tanulók teljesítményének, előmenetelének értékelésében, 

minősítésében átváltunk az érdemjegyek, osztályzatok alkalmazására. 

 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor 

léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben a fejlesztési 

követelményeket az adott év folyamán a tanév végére minden tantárgyból teljesítette. 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, 

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Az adott tanévben kapott összes osztályzat 

átlagát figyelembe veszik. Tört szám esetén a pedagógus dönt, illetve az átlagtól 

való legalább 0,5 –es eltérés esetén a tanév végi osztályozó értekezleten a 

nevelőtestület dönt a lefelé vagy a felfelé kerekítésről. A második-nyolcadik 
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évfolyamon minden tantárgyból az „elégséges” év végi osztályzatot kell 

megszereznie a tanulónak a tovább haladáshoz.  

 

Javítóvizsga  

Az évfolyamismétlés lehetősége a 2-4. évfolyamon a 2010/2011-es tanévtől kezdődően a 

törvénybe (2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

módosításáról 3. §) visszakerült. Ennek megfelelően iskolánk is ettől az időponttól 

kezdődően alkalmazza azt.  

 

A tanuló a tanév végén – a tantárgyak számától függetlenül – tehet javítóvizsgát, 

amelyekből elégtelen osztályzatot kapott. (A korábbi szabályok szerint, ha az elégtelen 

osztályzatok száma meghaladta a kettőt, a tanuló csak a nevelőtestület engedélyével 

tehetett javítóvizsgát). (41/2007. OMK-rendelet, Magyar Közlöny 181. szám, 2007. 

december 22.) 

 

A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamra lépéshez, a tanév végi 

osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell 

tennie, ha: 

- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

- egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, 

- egyéni tanrend alapján tanul. 

 

Az első évfolyamon a közoktatási törvény előírásának megfelelően a tanuló csak abban 

az évfolyamban nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 251 óránál 

többet mulasztott. 

A szülő kérésére a tanuló megismételheti az első évfolyamot. 

 

4.8. A CSOPORTBONTÁSOK ELVEI 

 

A hatékony tanítás – tanulás érdekében, magasabb osztálylétszám esetén a magyar 

nyelvtan és az idegen nyelv tanórái két csoportban is folyhatnak. 

Csoportbontással történik az alábbi tárgyak oktatása fenntartói hozzájárulással: 
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- matematika 5-8.o. (normál csoport, emelt szintű csoport) 

- magyar nyelv és irodalom – idegen nyelv 

- matematika-idegen nyelv 

- informatika   

- technika, életvitel-és gyakorlat 

Nyelvi csoport kialakításának elvei: 

- a szülő választása a gyermeke számára jelenleg második, de felmenő 

rendszerben  az új NAT szerint harmadik osztály év végén két idegen nyelv 

közül 

- szaktanári javaslatra 

-  a fenntartó hozzájárulására 

Emelt szintű matematika csoport kialakításának elvei: 

- szaktanári javaslatra és/vagy szülői kérésre negyedik osztály év végén 

 

Választható foglalkozások csoportjainak kialakítási elvei: 

- önkéntesség egyéni adottságok figyelembevételével 

- életkori sajátosságok figyelembevételével 

- szülői igények figyelembevétele 

- osztályfőnök, szaktanár vagy a  foglalkozás vezetőjének ajánlása 

- a fenntartó hozzájárulása 

 

 

4.9. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES MÓDSZEREK 

 

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

testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal a 35/2014 (IV.30) sz. tanév rendjéről 

szóló EMMI rendeletnek megfelelően az adott  tanítási év január 5. és  május 27. között 

kell megszervezni  az 5.6.7. 8. évfolyamokon.  

  A felmérés a „NETFIT” alapján került összeállításra. Lásd: Kézikönyv a 

NETFIT alkalmazásához Magyar Diáksport Szövetség, Testnevelés 

Módszertani Könyvek 
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 A nevelők mérik a testösszetételt és tápláltsági profilt, az állóképességi 

profilt, a vázizomzat fittségi profilt és a hajlékonysági profilt. 

  A mérés eredménye alapján a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró 

képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, 

javaslatokat fogalmaznak meg a fejlődés érdekében.  

 A NETFIT lehetővé teszi diákok és szülők számára, hogy online 

környezetben követni tudják fittségi adataikat és tájékozódni tudjanak 

fejlődésükről. 

 

 

 

 

4.10. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 

(Részletesebben a nevelési programban: egészségnevelési program, környezetnevelési 

program) 

Iskolánkban is fontos környezetünk védelme, a környezettudatos nevelés, valamint 

egészségünk megóvása.  

Feladataink: 

- a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet 

tisztelő szokásrendszer megalapozása; 

- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet 

megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a 

társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik; 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának 

szempontjából legfontosabb ismeretekkel: 

o a környezet fogalmával,  

o a földi rendszer egységével, 

o a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  
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o a környezetvédelem lehetőségeivel,  

o lakóhelyünk természeti értékeivel,  

o lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan. 

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

- a helyi tantervben szereplő Környezetismeret, Természetismeret, Biológia, 

Kémia, Földrajz és Technika tantárgyak tananyagai  

- az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

ismeretek; 

- a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

o minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a 

környékre a környezeti értékek felfedezésére;  

o évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó 

projektnap (témanap) szervezése a „Föld napja” alkalmából játékos 

vetélkedővel, akadályversennyel az alsó és a felső tagozatos tanulók 

számára; 

o minden tanévben egy alkalommal „környezetvédelmi őrjárat” szervezése 

a településen;  

o a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában.  

o Részvétel a fenntarthatósági témahét programjaiban. 

o A téli madáretetés megszervezése. 

 

4.11. A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT 

SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, valamint az iskolánkban tanuló valamennyi 

gyermek iskolai sikerességének elősegítése érdekében megvalósul a tehetségígéret, a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, a roma tanulók, valamint a sajátos 

nevelési igényű tanulók integrált oktatása. Az egymás különleges adottságának, eltérő 

kultúrájának megismerését szolgáló, és más tolerancia erősítőprogramok megvalósítása 

révén kívánjuk tanulóinkban erősíteni az elfogadó multikulturális szemléletet, valamint 

csökkenteni az előítéleteket. 
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A fenti célokat különösen az alábbi tevékenységekkel megvalósítani: 

 differenciált személyközpontú oktatás megvalósítása 

 tehetségsegítés, tehetséggondozó programok 

 felzárkóztató programok 

 sajátos tanulásszervezési megoldások, illetve szervezeti formák 

alkalmazása mind az iskolán kívüli és az iskolai munka terén 

 szakkörök biztosítása: kézműves, sport, zene, stb. 

 foglakozások sokszínűségének megteremtése 

 

4.12. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK, 

SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSI ELVEI 

A tanulók értékelése  a felső tagozaton  az osztályfőnöki órán, alsó tagozaton  az 

osztályfőnök által  történik folyamatosan, és az osztályzat kéthavonta egy alkalommal 

kerül be az e- naplóba. 

A magatartás –szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján 

a nevelőtestület állapítja meg. 

Félévkor és év végén a következő minősítésekkel értékeljük a magatartást és a 

szorgalmat: 

 

 magatartás   szorgalom 

 /5/ példás   /5/ példás 

 /4/ jó    /4/ jó 

 /3/ változó   /3/ változó 

 /2/ rossz   /2/ hanyag 

 

A magatartás és szorgalom értékelését végzik 

 osztály tanulói 

 osztályfőnök 

 nevelőtestület 

 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 
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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. 

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; 
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- 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. 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) 

szükséges. 

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

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

használjuk. 

A félévi és az év végi osztályzatot az e-naplóba 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, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt 

nyújt; 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

- a tanórákon többnyire aktív; 

- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való 

részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást 

teljesíti; 

- taneszközei tiszták, rendezettek. 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek: 



Pedagógiai program 

 103 

- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem 

mindig teljesíti; 

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

- érdemjegyeit, 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. 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) 

szükséges. 

Azt a tanulót, aki képességihez 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 részesítheti. 

Az iskolai jutalmazás formái az alábbiak, illetve amelyeket az e-napló rendszere 

felkínál. 

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

- szaktanári dicséret, 
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- napközis nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

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

tanulók a tanév végén 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért,  

- versenyeken való eredményes szerepléséért, 

- 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.  

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

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülhetnek. 

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

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek. 

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 lehet részesíteni. 

Az iskolai büntetések formái az alábbiak, illetve amelyeket az e-napló rendszeresen 

felkínál. 

 

-     tájékoztatás 

- szaktanári figyelmeztetés; 
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- napközis 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 azonban 

indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell 

részesíteni.  

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

- az agresszió, a másik tanuló megverése, fizikai és lelki bántalmazása; 

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása; 

- a szándékos károkozás; 

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

- ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

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

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás 

indítható.( az  SZMSZ 16. pontja részletesen tartalmazza).  A tanuló a fegyelmi eljárás 

alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.  
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4.13. AZ ISKOLÁBAN ALKALMAZOTT SAJÁTOS PEDAGÓGIAI 

MÓDSZEREK 

Kiemelt programjaink  

 

 „Erdei iskola” - program 

Iskolánk elérendő célul tűzte ki, hogy általános iskolai tanulmányai során minden tanuló 

legalább egyszer vegyen részt erdei iskolai programon.  Az erdei iskola az a több napos, 

szorgalmi időben megvalósuló nevelési-tanulási egység, amelynek színhelye az 

iskolától távol van, és a képességek fejlesztésére, a tananyag elsajátítására a diákok 

aktív együttműködő-beavatkozó tevékenységére épül. 

A tanulók a tantervhez illeszkedő, előre kialakított program alapján fedezik fel a 

helyszín adottságait, ismerkednek meg földrajzával, növényeivel, állataival, az épített 

környezettel, az ott élő emberekkel, a helyi történelemmel, kultúrával. Megvizsgálják a 

természeti összefüggéseket, a benne lejátszódó folyamatokat, a társadalom és a 

természet viszonyát, az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását. 

Az „erdei iskola” – programunk a mindenkori 6. osztályosokat érinti, harmonizál a 6. 

osztályos természetismeret tantárgy tantervével. Egy tanévben 2 tanítási napot érint: 

egyet ősszel, egyet tavasszal. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park, illetve a Soproni-hegység bejárása – terepgyakorlat 

keretében – szakképzett túravezetőkkel történik. Szervezője a Fertő-Hanság Nemzeti 

Park munkatársa. Kapcsolattartó a természetismereti szaktanárunk. 

A program színvonalas megtartására garancia a Fertő-Hanság Nemzeti Park 

igazgatóságával kötött együttműködési megállapodás. 

Web: fhnp.nemzetipark.gov.hu 

 „Vízipók” -  program 

A tantervünk szerinti úszásoktatás az első és második osztályokat érinti: 

Jelszavunk: Minden hegykői diák tanuljon meg úszni a 2. osztály végére! 

A program szerint az 1. és 2. osztályban a heti 5 testnevelésórából 1 foglalkozás a 

hegykői termálfürdő területén folyik, évi 30 órában. 

Együttműködési megállapodás történt a soproni Aquarázs Rekreációs Egyesület 

szakembereivel, akik az úszásoktatókat biztosítják a számunkra.  
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A program várható pozitív hatása:  

- erősíti a gyerekek önbizalmát, 

- elűzi a víztől való félelmüket, 

- megtanulják az oktató utasításait pontosan végrehajtani, 

- elsajátítják az uszodában való kulturált magatartás szabályait. 

 „Sulifarm” - program 

Iskolánkban 1 – 8. osztályig járnak a gyerekek a technika és életvitel tantárgy keretében 

gyakorlókerti munkálatokra, megfigyelésekre, tapasztalatszerzésre.   

A tankerti oktatási forma céljai: 

- A kétkezi munkát meg tanulják becsülni, 

- A gyerekek közelebb kerüljenek a természethez, 

- A tanulók minél többet legyenek szabad levegőn, 

- A technika, a gazdaság világában kreatívabb módon tudjanak majd élni. 

Helyszíne: az 1000 m
2
-es iskolai gyakorlókert az iskolaudvarunk szomszédságában. 

Az iskolában alkalmazott gyakorlókerti órák azért mondhatók egyedinek, mert nálunk a 

termelés teljes körforgását megismerhetik a tanulóink a magok megvételétől. 

elültetésétől kezdve a termék eladásán keresztül a feldolgozásig. (Lásd még: örökös 

ökoiskola-cím ) 

 Maskara - gyermekszínjátszó csoport 

A foglalkozások célja:  

 Színházi előadások létrehozása, de emellett éppoly lényeges a színházat értő 

közönség felnevelési is. 

 Színházzal színházra nevelés: a gyerekek a nagyszínházi felnőtt előadásokat is 

be tudják fogadni. 

A gyermekszínjátszás pozitív hatása: megtanítjuk a gyermekeknek a jövőben való 

gondolkodást, hiszen a játék közben következmények nélkül próbálhatják ki a felnőttlét 

egy-egy szeletét. Továbbá: a szerepjátszás során a csoportvezető a való élettel analóg 

helyzetet teremt, melynek során a gyerekek „kijátsszák” a problémáikat. A színjátszó 

szakkör a foglalkozások alatt létrehozott produkcióit minden évben minősítteti az 

Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó fesztivál megyei bemutatóján. 

www.drama.hu 
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 A „világjáró” kórus: a Bolla Géza gyermekkar 

A kóruspróbák, a közös szereplések, a közös utazások a tananyag -központú iskolai 

módszerek helyett a következő gyermekközpontú eljárások alkalmazását teszik 

lehetővé: 

 Tehetséggondozás (a kórus tiszta hangú, jó hallású gyerekek számára felkínált 

lehetőség) 

 Közösségfejlesztés: minden kórustag munkája egyaránt fontos egy közös cél 

érdekében.  

A kórusmunka céljai:  

 A műsorok minősítése megyei, országos vagy nemzetközi versenyeken 

 Külföldi cserekapcsolat ápolása 

 Zeneszerető, zeneértő közönség nevelése 

 Viselkedéskultúra fejlesztése a koncerteken vagy más rendezvényeken 

 Lelkileg kiegyensúlyozottabb emberek nevelése („Az éneklés kétszeres 

imádság:” Rajeczky Benjámin szavaival). 

Együttműködés a környékbeli zeneiskolákkal, közös koncertek szervezése. 

 

Boldog iskola - cím céljaihoz való csatlakozás. ( Határozat száma: 15/2019) 

Iskolánk pályázat útján jogosult a 2019/2020-as tanévben a Boldog Iskola cím 

viselésére. A boldogságórák két osztályban indultak el. (www. boldogsagora.hu) 

 

Helytörténeti projekt ( 5 napos) – örökségünk témahéthez való kapcsolódás 

lehetősége, a Fertő-táj falvainak iskoláival történő együttműködés. 

 

Projektek, témahetek 

- az ősz  

- Márton hete 

- központilag megszervezett témahetek ( a tanév rendje szerint) 

- karácsonyi ünnepkör 

- csatlakozhatunk a  „Világörökségünk a Fertő-táj”című rendezvényhez:  minden 

korosztály számára lehetőség 
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- „Örökségünk Alpokalja- Fertő-táj” című projekthez való csatlakozás lehetősége 

a  7. osztályosoknak. ( évenként más más résztvevő intézmény ad helyszínt a 

projektnek) 

A projekt keretében a 7. osztályos korosztály számára összeállított játékos, 

érdeklődést felkeltő tananyag. A projekt 5 elemre (Fa, Tűz, Föld, Fém, Víz) 

építve, 5 mikro térségre osztja a projekt tartalmát, amely szerkezetében teljes 

egységet alkot. A projekt megvalósításának célja és tartalma, hogy történelmi 

legendákon, meséken, híres személyeken, helyszíneken, eseményeken keresztül 

mutassa be a térséget. Építsen a vidék megtartó, közösség építő erejére.  

www.ittvagyokotthon.hu 

 

4.14. A házi feladatok írásbeli és szóbeli meghatározásának 

elvei és korlátai 

A házi feladat visszajelzés a pedagógus, a tanuló és a szülő számára. 

A pedagógusnak jelzés az:  

- önálló munkáról, 

- a feladatmegértésről, 

- a haladás üteméről. 

A tanulónak:  

- a teljesítő képes tudásról, 

- a megértésről, 

- az önálló munkáról. 

A szülőnek:  

- az esetleges hiányosságokról, 

- a szükséges gyakorlásról, 

- a tanuló téma (tantárgy) iránti affinitásáról, tehetségéről. 

Elvárások a házi feladattal szemben 

A házi feladat minőségében és mennyiségében igazodjon a tanulók életkorához és 

képességéhez, megoldhatónak és változatosnak kell lennie.  

Épüljön a tananyagra, a tanulók tudására, segítsen rögzíteni azt, esetleg készítse elő az 

új anyagot. 
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Ezért az automatizmusra épülő gyakorló feladatokon túl legyen képességfejlesztő, 

elgondolkodtató, kreativitást fejlesztő, speciális gyűjtőmunkát igénylő, kommunikációs 

készséget fejlesztő, néha csoportos együttműködést igénylő feladat is. 

A tankönyvek és a munkafüzetek feladatain túl törekedni kell a tanulók digitális 

kompetenciáját is fejlesztő digitális tananyagok és a hozzájuk kapcsolódó kreatív 

feladatok otthoni megismertetésére, elvégeztetésére. 

A házi feladatok mennyiségében, legalább heti átlagban tükröződjön az iskola 

(évfolyam) tantárgyszerkezete. 

A tanuló összes házi feladatának megoldására fordított idő, egy közepes képességű 

tanulót alapul véve, napi átlagban nem haladhatja meg alsó tagozaton a 1,5 órát, 

felsőben a 2 órát. 

A pedagógusok természetesen élhetnek a differenciálás lehetőségével, elvárás azonban, 

hogy ez elsősorban ne mennyiségi, hanem minőségi differenciálás legyen. 

 

Szünetekre, szabadnapokra sem lehet több a házi feladat, mint amennyi egyik tanóráról 

a következőre megszokott. Ez nem zárja ki, hogy egy téma (tantárgy) iránt érdeklődő 

tanuló a szünetek idejére feladatokat, kutatómunkát kérjen vagy kapjon, de ezt 

kötelezően számon kérni nem szabad. Projekt és témanapokon, ha a délutáni 

elfoglaltság alatt nem elég a felkészülési idő, mellőzhetjük a  házi feladat adását. 

 

Lehetőséget kell adni a tanulóknak a szünetekben a kötelező olvasmányok elolvasására.  

 

A pedagógus köteles fogadóórán, szülői értekezleten, egyéni beszélgetésen vagy egyéb 

fórumon segítséget adni a szülőknek abban, hogyan segíthetik gyermeküket a feladatok 

elkészítésében, ez azonban nem az egyik óráról a másikra való felkészülést jelenti, 

hanem általános irányelveket. 

A házi feladatokat lehetőség szerint javítani, ill. javíttatni, értékelni kell, egyes 

esetekben osztályozni is lehet.   
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5. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, 

MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL 

KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

 

 A pedagógiai program érvényességi ideje 

- Az Iskola 2020. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi 

meg először nevelő és oktató munkáját a 2020-as új NAT alapján. 2024. 

szeptember 1-jétől minden évfolyamon a NAT 2000 alapján folyik az oktatás.  

 

 

 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. 

 A pedagógiai program módosítása 

 A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az iskola igazgatója; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 

- a szülői munkaközösség; 

- az iskola fenntartója. 

 A tanulók a pedagógiai program módosítását a diákönkormányzat képviselőinek, 

illetve a szülői munkaközösség képviselőinek javasolhatják. 

 A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató 

jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell 

kérni a diákönkormányzat, illetve szülői munkaközösség véleményét. 

 A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül 

többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a fenntartó egyetértését. 
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 A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első 

napjától az első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell 

bevezetni. 

  A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára 

hozzáférhető.  

 A házirend, az SZMSZ szintén  elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai 

honlap internet címe: www.hegykoiskola.hu 

 A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola 

igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők 

fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett 

időpontban. 

 A pedagógiai program  itt  tekinthető meg: 

- az iskola honlapján; 

- az iskola fenntartójánál; 

 

6. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS 

JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 

 

 

A Fertő-táj Általános Iskola Pedagógiai programjával az Iskola Fenntartója egyetért, az 

abból a jogszabályi előírásokon felül rá háruló többletkötelezettségeket vállalja. 

Ezen Pedagógiai program nem tartalmaz a jogszabályi előírásokon felül a Fenntartóra 

háruló többletkötelezettséget. 

 

 

 

a Fenntartó Képviseletében:      …………………………………… 

                     Marek János, igazgató 

                                  Soproni Tankerületi Központ                      
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Jóváhagyta: 

Kelt: Hegykő, 2020. június 30.                                           Zambó Istvánné 

 iskolaigazgató 

 

A Fertő-táj Általános  pedagógiai programját, valamint annak mellékleteit az iskolai 

diákönkormányzat, a Szülői Munkaközösség, az Intézményi Tanács véleményezte. 

 

 

A Fertő-táj Általános Iskola  a pedagógiai programját az intézmény vezetőjének 

előterjesztése alapján az intézmény nevelőtestülete a 2020. év  június 23. napján tartott 

ülésén elfogadta.  

Az erről szóló határozat száma:  14./2020. 

 

 

 

A Fertő-táj Általános Iskola Pedagógiai Programjának MÓDOSÍTÁSA 

2022. január 31.   

A módosítás ( pontosítás) az alábbiakra terjedt ki, amely az iskola költségvetésében nem 

jár többletköltséggel.  

89.o.   Pontosításra került, hogy aki második idegen nyelvet választ szakköri keretek 

között, azt osztályozzuk.  

92.-93. o. Az értékelés fogalmai közül kikerült a „kitűnő”. 

108.-109.  o. A „Világörökségünk a Fertő-táj”című rendezvényhez , valamint 

az„Örökségünk Alpokalja- Fertő-táj 7. o.” című projekthez való csatlakozás 

lehetőségként került becsatolásra.  

 

A Fertő-táj Általános  pedagógiai programját, valamint annak mellékleteit az iskolai 

diákönkormányzat, a Szülői Munkaközösség, az Intézményi Tanács véleményezte és 

elfogadásra javasolta.  

 

A Fertő-táj Általános Iskola  a pedagógiai programját az intézmény vezetőjének 

előterjesztése alapján az intézmény nevelőtestülete a 2022. év január 31. napján tartott 
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ülésén elfogadta. 

Ezzel a pedagógiai program 2022. február  1-jén hatályba lépett.  

Az erről szóló határozat száma:  6/2022 

 

Jóváhagyta: 

Kelt: Hegykő, 2022. január 31.                                           Zambó Istvánné 

 intézményvezető 
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7.  mellékletek: 

7.1. Szöveges értékelés 

 

A szöveges értékelés alapelvei az 1.- 2. osztályban 

 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük valamennyi 

tantárgyból.  

 A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

- Kiválóan teljesített 

- Jól teljesített 

- Megfelelően teljesített  

- Felzárkóztatásra szorul 

 

 

 

7.2.   A Fertő-táj Általános Iskola pedagógiai programjának 2. 

melléklete 
 

 

2. Melléklet - Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés 

keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív 

oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” projekt módszertani 

fejlesztésének alkalmazása 

 

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó 

mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások 

kialakítása, megújítása” projekt keretében kidolgozott, és az EFOP – 3.3.5-17-2017-

00042 pályázat keretében kipróbált új képzési formák, tartalom és programfejlesztések, 

programelemek alkalmazása egy-egy ismeretanyag feldolgozásában, mely a tanulók 

kulcskompetenciáinak fejlesztését célzó informális és nem formális tanulási 

folyamatokat alkalmaz. Cél az informális és nem formális tanulási folyamatok 

megjelenése és beágyazódása a formális oktatási rendszerbe, az élménypedagógia 

módszertan alkalmazása, mely javítja a tanulók eredményességét, támogatja a 

kompetenciák fejlesztését, elősegítik az iskolai lemorzsolódás csökkenését és az 

esélykülönbségek mérséklődését.  

 

TÉMAMODULOK: 

 

1. Idegen nyelvi témamodul:  
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Tantárgyi kapcsolódás: Idegen nyelv 

Fejlesztendő kompetenciák:  

 Kommunikációs kompetenciák  

 Digitális kompetenciák 

 A gondolkodás kompetenciái 

 Személyes és társas kompetenciák  

 A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

 A tanulás kompetenciái 

Tanulási és nevelési célok:  

Tanulási cél: A diákok élményszerű tevékenységekkel megtapasztalják az idegen nyelv 

természetes használatát, felismerik, hogy az adott célnyelv a kommunikáció eszköze, a 

tevékenységek, játékok, mesék, kézműves alkotó tevékenységek természetes nyelve. A 

tanulók az idegen nyelv természetes használata során ismerjenek meg olyan kooperatív 

tevékenységeket, mozgásos és közösségi játékokat, amelyek bővítik játékaik tárházát. 

Projektfeladat megoldásában kiemelt szerep jut a beszédértés és a beszédkészség, 

valamint az olvasásértés fejlesztésére is. 

Nevelési cél:  

 Fejleszteni a tanulók önismeretét, emberismeretét és önreflexióját 

 A magabiztosság erősítése, hogy idegen nyelven is képesek legyenek megszólalni 

és kifejezni önmagukat.  

 A diákok képesek legyenek követni a közösség életét meghatározó és annak 

működését szabályozó normákat 

 A nyelvtanulók megtapasztalják az együttműködésre épülő tevékenységek előnyeit, 

és örömüket lelik a közös tevékenykedésben és feladatmegoldásban, kreatív 

alkotásban 

Várható eredmény: 

A szókincs és nyelvtani ismeretek bővülése mellett fejlődik a koncentrációs készségük, 

a kommunikációs készségük, a szociális készségük, az együttműködési, 

problémamegoldó, a hallás utáni szövegértési készségük, kreativitásuk, a finom- és 

nagymozgásuk, valamint az önálló szóbeli és írásbeli közlés, célnyelvi interakció, az 

információk szelektálásának, rendezésének képessége. 

A nyelvtanuláshoz, a nyelvtudáshoz, saját magukhoz és társaikhoz pozitív attitűd alakul 

ki. Toleránsabbá, türelmesebbé, kezdeményezőbbé és nyitottabbá válnak. Elősegíti az 

önmenedzselő nyelvtanulóvá válást, a spontán beszédprodukcióhoz szükséges 

önbizalom erősödését, a nyelvi interakciót segítő kooperatív technikák integrálását. 

 

2. Művészeti témamodul:  

Tantárgyi kapcsolódás: Magyar nyelv és irodalom, Ének-zene, Vizuális kultúra, 

Dráma és tánc 

Fejlesztendő kompetenciák:  

 Kommunikációs kompetenciák 

 Társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái 

 Személyes és társas kompetenciák 
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 A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

 A gondolkodás kompetenciái 

 Digitális kompetenciák 

 A tanulás kompetenciái 

Tanulási és nevelési célok:  

Tanulási cél: A tanulók játékos alkotó tevékenységek formájában kapjanak segítséget 

abban, hogy megismerjék és megértsék saját érzéseiket, képessé váljanak azok 

kifejezésére. A különböző művészeti alkotások széleskörű elemzésével, vizuális 

technikák sokaságának alkalmazásával olyan önismereti tréningen vesznek részt, mely 

során megismerik és kifejezik valós tulajdonságaikat, vágyaikat. 

Az egyéni feladatok során lehetőségük nyílik a saját érzéseikhez és a különböző 

alkotótevékenységhez, technikákhoz kapcsolódó ismeretanyag mélyítésére. A 

korosztályuknak szóló szövegek (kortárs szöveg, népmese, állatmese) feldolgozásán 

keresztül megismerkedhetnek a szövegek nyelvi és formai jellemzőivel, Ezen 

szövegekkel kapcsolatos művészeti foglalkozásokon keresztül megtanulják jobban 

kifejezni különböző érzelmeiket, érzéseiket, és képesek lesznek ezeket másokban is 

felismerni. Gyakorlatra tesznek szert a történetek befogadásában és alkotásában, 

gyakorolják és alkalmazzák a verbális és vizuális kommunikáció különböző formáit, 

technikáit. 

A gyerekek társas környezetben szabadabban tudják kifejezni érzelmeiket, és a non-

formális, informális tanulás során tapasztalatokat szereznek az együttműködésről, a 

társas alkotó- és előadó tevékenység különböző formáiról, fedezik fel az emberi 

személyiség, a természet (és a világ) sokszínűségét, gazdagságát, változatosságát. 

Nevelési cél:  

 Megfelelő teret kapjon a csoportban megvalósított alkotó és befogadó tevékenység, 

mert a csoportos feladatmegoldás segíti az önismeretet és önszabályozást, továbbá a 

másokra való odafigyelést és elfogadást.  

 A produktumok létrehozásával megéljék az alkotó örömöt, mely segít a kreatív 

gyakorlat felé vezetni a tanulókat.  

 Cél, hogy az alkotásélménnyel is összekötött befogadó tevékenység a tanulás sajátos 

motivációjaként működjön 

 Az empátia, a kommunikáció, az együttműködés kompetenciáinak fejlesztésével a 

művészetet értő, értékelő személyiség fejlődése induljon meg 

Várható eredmény: 

Az elméleti tudásanyag befogadása mellett a tevékenységek megvalósítása során 

komplex készségfejlesztés valósul meg. Az értelmi képességek közül a figyelem, az 

emlékezet, a fantázia és képzelet, a gondolkodási képességek fejlődnek, az ok-okozati 

összefüggéseket jobban felismerik. Fejlődik a beszédkészségük, mozgáskészségük, 

kézügyességük, képalkotási készségük, finom motorikus készségük, alkotó fantáziájuk, 

valamint a szövegértési készségük, önkifejezésük, vizuális, verbális, zenei készségeik, 

non-verbális kommunikációjuk, kreatív gondolkodásuk. Képesek lesznek 

összehasonlítani a vágyott és valós érzéseiket, vágyaikat. Fejlődik a realitás érzékük és 

a döntést hozó képességük is 

Mélyebbé válik érdeklődésük a művészetek különböző területei iránt Gyakorlatra 

tesznek szert a történetek befogadásában, alkotásában, a kreatív, művészeti 

tevékenységek aktív művelésében, az azokhoz való pozitív viszony kialakításában. A 
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történeteken keresztül megtapasztalhatják a különböző döntések hatásait és 

következményeit. Értő művészeti viselkedést sajátítanak el. Gyakorlatra tesznek szert az 

együttműködések, kooperációk során, empátiájuk, toleranciájuk erősödik. 

 

3. Környezetvédelem, természetismeret 

Tantárgyi kapcsolódás: Környezetismeret, Természetismeret, Technika, életvitel és 

gyakorlat 

Fejlesztendő kompetenciák:  

 Kommunikációs kompetenciák 

 Társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái 

 Személyes és társas kompetenciák 

 A tanulás kompetenciái 

 Digitális kompetenciák 

 A gondolkodás kompetenciái 

 A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

Tanulási és nevelési célok:  

Tanulási cél, hogy a résztvevők tapasztalatot és ismereteket szerezzenek, 

megfigyeléseket tegyenek a mindennapi életük önmagukra gyakorolt hatásaival 

kapcsolatosan, és összehasonlítsák szükségleteiket a rendelkezésre álló erőforrások 

elosztása terén, miközben változatos ismeretekhez jutnak a világ sokszínűségéről. 

Megismerjék a globális problémák összefüggéseit, a fenntarthatóság komplexitását, 

kapcsolatait, ismerjék fel a problémára adható válaszokat. 

Nevelési cél:  

 Az egyéni hozzáállásuk változzon olyan módon, hogy egy-egy tanuló ismerje meg 

a saját maga fontosságát is a környezetvédelem témájában, alakuljon ki bennük a 

szűkebb, illetve tágabb környezetünk iránti felelősségtudat.  

 Gyakorolják a mindennapi életünkben felbukkanó döntéseket és tevékeny 

tapasztalatot szerezzenek.  

 Tapasztalják meg a rendszer gondolkozást és a csapatmunkát. 

Várható eredmény: 

Bővülnek ismereteiket a szűkebb, illetve tágabb környezetünkről, a globális környezeti 

problémákról. 

Fejlődik felelősségvállalási készségük, kommunikációjuk, kritikai gondolkodásuk, 

digitális kompetenciájuk rendszer szemléletű gondolkodásuk. 

A gyerekekben érzékenyebbé válnak a globális, regionális, nemzeti és helyi környezeti 

problémák iránt, tudatosodik a Föld erejének, kincseinek végessége és megtanulnak 

ezekkel takarékosan bánni. Életkoruknak megfelelően képessé válhatnak önállóan 

forrást keresni az őket érdeklő témákban. 

 

4.  Sport, egészségre nevelés 

Tantárgyi kapcsolódás: Testnevelés és sport, Biológia-egészségtan 

Fejlesztendő kompetenciák:  

 A tanulás kompetenciái 
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 Kommunikációs kompetenciák 

 Társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái 

 Személyes és társas kompetenciák 

 A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

 A gondolkodás kompetenciái 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

Tanulási és nevelési célok:  

Tanulási cél az egészségtudatos életmód, helyes táplálkozás jellemzőinek, a testi-lelki 

egészség tulajdonságainak megismerése, az alapvető lelki tulajdonságok és érzelmek 

tudatosítása, a mozgásműveltség, mozgáskultúra, a kreativitás, a képzelőerő és a nyelvi 

képességek fejlesztése. 

Különböző mozgásos formákon keresztül a diákok ismerkedjenek meg különböző 

sportokkal, fejlődjön a mozgásképességük és motorikus képességük, tanulják meg a 

baleset esetén szükséges helyes magatartási formákat, a segélykérés lehetőségeit. 

Nevelési cél:  

  A tanulók egészséges szokásainak kialakítása, gyakorlása, készség szinten való 

alkalmazása, a testi-lelki egészségre nevelés, rendszeres testmozgási igény 

kialakítása, az ellenálló képesség, edzettség és önismeret fejlesztése. 

 A játékok szabályainak betartása, a sportszerű viselkedés alapjainak tanulása, a 

felelősségtudat erősítése maguk és társaik iránt. 

 A mozgásos játékokon keresztül a közös célokért küzdés, a közösségi sikerek 

együttes és örömteli megélése, ezzel együtt a társas készségek, együttműködés, 

egymásra figyelés, csoport összetartozás fejlesztése.  

 A tanulók problémamegoldó gondolkodásmódjának kialakítása és a konfliktusok 

megoldására való képességek fejlesztése 

 Környezettudatosság fejlesztése szabadtéren végzett mozgásos feladatokkal 

Várható eredmény: 

Új ismeretek elsajátítása az egészséges táplálkozás, a testi-lelki egészség, az alapvető 

érzelmek területén. Megismerik különböző sportágak alapjait, veszélyeit, a baleset 

megelőzés és az elsősegélynyújtás alapjait. 

Javulnak a gyerekek mozgás-, és motoros képességei, a téri-tájékozódási képességük, 

nyelvi képességeik, kreativitásuk és képzelőerejük fejlődik. Megtanulják a 

veszélyhelyzeteket megelőzni és elkerülni. Fejlődik a tanulók együttműködési, 

konfliktuskezelési és segítségnyújtási képessége. 

Felkészíti a gyerekeket az egészséges életmódra a fizikai erőnlét fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal. Pozitív hozzáállás alakul ki a testi-lelki egészség-tudatosság témája, a 

csapatmunka, a közösséghez tartozás iránt. A legváltozatosabb feladathelyzetekben, 

korosztályának megfelelő szintű kreativitással, képes különböző játékokban aktívan 

részt venni. 

 

5. Nemzeti kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás 



Pedagógiai program 

 120 

Tantárgyi kapcsolódás: Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, Hon- és 

népismeret, Magyar nyelv és irodalom, Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 

Technika, életvitel és gyakorlat 

Fejlesztendő kompetenciák:  

 A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái;  

 A gondolkodás kompetenciái;  

 Személyes és társas kompetenciák;  

 Kommunikációs kompetenciák  

  Digitális kompetenciák 

 A tanulás kompetenciái;  

Tanulási és nevelési célok:  

Tanulási cél:. A tanulók megismerkednek a különböző tájegységek népi kultúrájával. A 

korosztályuknak szóló kortárs szövegek feldolgozásán keresztül a tanulók 

megismerkednek azok nyelvi és formai jellemzőivel, valamint ezen szövegekkel 

kapcsolatos művészeti foglalkozásokon keresztül megtanulják jobban kifejezni 

különböző érzelmeiket, érzéseiket. megtanulják ezeket másokban felismerni.  

A gyerekek társas környezetben szabadabban tudják kifejezni érzelmeiket, így a non-

formális, informális tanulás során tapasztalatokat szereznek az együttműködésről, a 

társas alkotó- és előadó tevékenység különböző formáiról. 

Nevelési cél: A népi kultúra egyes területeinek a megismerése erősíti a nemzeti és 

kulturális identitás kibontakozását, elkötelezetté teszi a tanulót a történeti/néprajzi 

jellegű események/témák/programok iránt. A tanuló felismeri, hogy az iskolán kívüli 

környezetben történő tanulás olyan folyamat, amelynek szervezésében, irányításában 

saját magának is fontos szerepe van. Erősödik a célok elérése érdekében az 

együttműködésre irányuló szándék, valamint annak a felismerése, hogy az 

együttműködés során erősítheti a társas környezet róla kialakított kedvező képét 

Várható eredmény: 

A tanulók ismeretei bővülnek a magyar népi hagyományokról, egy-egy tájegység 

jellegzetes öltözködési/viseleti kultúrájáról, a felhasznált motívumok és más jellegű 

díszítőelemek világáról. Eközben felfedezik a nem iskolai körülmények között történő 

tanulás, valamint a közösségben történő együttműködés számos formáját és lehetőségét. 

Képessé teszi a tanulókat a nem iskolai körülmények között folytatott ismeretszerzésre, 

az ismeretekhez szükséges források felfedezésére, az információk szelektálására.. 

Képessé válnak a megismert népi motívumok egyéni vagy közös tevékenység keretében 

történő újra alkotására, valamint a közösségnek, mint tanulást támogató erőforrásnak a 

felhasználására, erősödik az együttműködési hajlandóságuk a csoport többi tagjával 

Fogékonnyá válnak a népművészeti jellegű kulturális programok megtekintésére, 

valamint az ehhez kapcsolódó közösségi jellegű tevékenységekben történő aktív 

részvételre. Gyakorlatra tesznek szert az együttműködések, kooperációk során. Értő 

művészeti viselkedést sajátítanak el. Empátiájuk, toleranciájuk erősödik 

 

6. Digitális világ, tudatos médiahasználat 

Tantárgyi kapcsolódás: Informatika, Technika, életvitel és gyakorlat, Erkölcstan 

Fejlesztendő kompetenciák:  

 Kommunikációs kompetenciák 
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 Digitális kompetenciák 

 Társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái 

 Személyes és társas kompetenciák 

 A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái;  

 A gondolkodás kompetenciái 

 A tanulás kompetenciái 

Tanulási és nevelési célok:  

Tanulási cél: A diákok ismerkedjenek meg az online kommunikáció szabályaival, a 

webes kommunikáció etikettjével, tudatos médiabefogadóvá váljanak, kellő ismerettel 

és tudással rendelkezzenek ahhoz, hogy átlássanak alapvető folyamatokat, 

összefüggéseket, jelenségeket a média működésével kapcsolatban. Bővítsék tudásukat a 

digitalizáció múltjának, jelenének és jövőjének Az online tér veszélyeiről hiteles, 

érthető, gyakorlatias tudást szerezzenek, megoldási lehetőségeket ismerjenek meg. 

Gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az algoritmikus gondolkodásban. 

Nevelési cél:  

 Legyenek képesek a netikett szabályait betartva asszertívan kommunikálni, 

véleményt kifejezni, erősödjön a diákok médiatudatossága 

 használják a digitális világot az információkeresést segítő, valamint tanulást 

kiegészítő eszközként a rekreáció mellett, tapasztalják meg, hogy az életüket, 

tanulási folyamataikat, munkájukat milyen mértékben tudja támogatni 

 Legyenek képesek problémamegoldó gondolkodásukat használni. 

Várható eredmény: 

A diákok megismerik a digitalizáció történetét, digitális eszközök használatát, a digitális 

világban elérhető, nekik releváns szolgáltatásokat. A tanulók magabiztosan képesek 

használni a megismert digitális szolgáltatásokat. A számítástechnikai eszközökkel 

kapcsolatos viszonya a gyerekeknek annyiban változik, hogy érdeklődve fordulnak a 

játékokon felüli eszközhasználat irányába, képesek lesznek aktívan beépíteni a digitális 

eszközök használatát a napi tanulási folyamataikba. Tudatosan figyelnek a digitális tér 

okozta negatív hatások, veszélyek elkerülésére. Szociális érzékenységük és digitális 

kompetenciájuk fejlődik. A digitális technika iránti elköteleződés, a jókedvvel és 

kíváncsian végzett alkotómunkában való részvétel várható. A gyerekekre az 

együttműködés, az érdeklődés, a társak, az algoritmikus gondolkodás iránti nyitottság 

lesz jellemző. 

 


