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Bevezetés 

 

Pedagógiai Programunkat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

előírásai alapján nevelőtestületünk felülvizsgálta, módosította annak érdekében, 
hogy e törvény rendelkezéseinek megfeleljen. 

Általános érvényű előírások: 

o Nkt.2011. évi CXC. törvény 26.§ (1)-(5) 

 

Részletes szabályozás: 

o a nevelési–oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

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

o és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII.21.)EMMI rendelet alapján 
 

Pedagógiai Programunk módosításában az iskola nevelőtestületének minden 

tagja aktívan részt vett, így az közös munkánk eredménye. 
 

 

Mottónk: 
 

„ Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek 

Megtanulnak türelmesnek lenni. 

 

Ha a gyerekek bátorítva élnek 

Megtanulnak bizalommal lenni. 

 

Ha a gyerekek megdicsérve élnek 

Megtanulják az igazságot. 

 

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat 

Megtanulnak hinni. 

 

Ha a gyerekek hitelesen élnek 

Megtanulják mit jelent szeretni. 

 

Ha a gyerekek elfogadva, barátságban élnek 

Megtanulják megkeresni a szeretetet a világban.” 

 

Doroti Korts: Egy élet a kezedben 

 című művéből 
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Iskolánk jövőképe, küldetése: 
 

Intézményünk kollektívája olyan optimista jövőképet vázol maga elé, amilyennek egy 

távolabbi jövőben látni szeretné az általános iskola működését, valamint annak 

feltételrendszerét. Meggyőződésünk, hogy a jövőkép értékes és hatékony motiváló tényező 

lehet a későbbi feladatok végrehajtásában.  

 

Olyan intézményt képzelünk el tehát:  

 ahová a gyerekek örömmel járnak; mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi 

körül őket; 

 ahová a szülők szívesen íratják be gyermekeiket, és együttműködnek nevelési-oktatási 

céljaink elérésében, 

 ahol a gyermekek korszerű, IKT eszközökkel ellátott, európai színvonalú iskolába 

járhatnak,  

 az emberi, nemzeti értékeket megismertetik, elfogadtatják velük,  

 ahol ellátásuk, oktatásuk magas színvonalú,  

 a diákok a magyarság és európaiság értékeit közvetítő korszerű tudást és mintát 

kapnak, 

 a szorgalomnak, a tudásnak és a tisztességes munkának becsülete van,  

 a kulcskompetenciák fejlesztésével az élethosszig tartó tanulást alapozzák meg,  

 biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tesznek 

szert, és képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben.  

 testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges fiatalok hagyják el az iskolát, 

 életformájukká válik a rendszeres mozgás, a mindennapos testedzés, az egészséges 

életmód.  

 erőszakmentes, egészség-és környezettudatos iskola legyünk. 
 

2017/2018-as tanévtől iskolánk a Boldog Iskola cím tulajdonosa, melynek keretében 

fejlesztjük a tanulóink érzelmi intelligenciáját és boldogságra való képességét. 
 

Mindent megteszünk azért, hogy diákjainkból nyitott, magabiztos, kedves, barátkozó természetű, 

szorgalmas, tisztelettudó, szófogadó, ambiciózus, együttműködő felnőttek váljanak. 

Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, csak a stabil tudásra 

lehet a későbbiekben építkezni.  

Ebben a nagy munkában legfontosabb szövetségesünknek a szülőket tekintjük. 

 

Értékválságos világunkban, a zaklatott hétköznapokban az iskolának kell stabil értéket 

felmutatni, a jó és a rossz egyértelmű különválasztását az ismeretek nyújtásán és a nevelők 

példamutatásán keresztül. Valljuk, hogy a pedagógus legfontosabb eszköze önmaga teljes 

személyisége. 

 

Célunk, hogy egységes nevelési elvek, értékek tükröződjenek a nevelőtestület döntéseiben, 

napi tevékenységében a tanulók és a szülők felé. 

 

Iskolánk az együttműködés pedagógiájára épít. Magunkénak érezzük Teréz anya mondását:  

„Én meg tudom tenni, amit te nem, és te meg tudod tenni, amit én nem; együtt nagy 

dolgokra vagyunk képesek.” 
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1. Az iskola nevelési programja 

 

 

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

eszközei, eljárásai 
 

Pedagógiai alapeleink 

A Törteli Szent István Király Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és 

oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 

 

Alapelvünk, hogy: 

 Az intézményben együtt élők, dolgozók kapcsolata az egymás tiszteletén, 

megbecsülésén alapuljon. 

 A nevelő, oktató munkát a gyermek tisztelete, szeretete, jellemezze. 

 Az egymással szembeni tolerancia jegyében az iskola elfogadja a másságot, az 

egyéniséget, az adottságbeli különbözőséget. 

 Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban. 

 A tanulókat az intézménynek fel kell készíteni az önálló ismeretszerzésre és 

önművelésre. Ennek feltétele a szilárd alapkészségek kialakítása. 

 Az intézményben minden tanulónak esélyt kell kapnia szociokulturális hátrányainak 

leküzdésére. Ehhez hatékony felzárkóztató munkára van szükség. 

 A kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget kell kapniuk tehetségük 

kibontakoztatására. 

 A megfelelő továbbtanulási irány reális önismeret kialakítását feltételezi. 

 A harmonikus személyiségfejlődés a testi és lelki egészséget egyaránt magában 

foglalja. 

 Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, 

környezetünk megismerésének és megóvásának igényét.  

 

A nevelő-oktató munka céljai 

 

 

Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi–erkölcsi 

értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni 

boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb 

közösségük javát is szolgálja.  
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Ennek érdekében célunk, hogy: 

 

 minden tevékenységünket – az oktatás és a nevelés területén – a gyerekek okos 

szeretete hassa át, 

 meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük minden gyermekben személyiségének 

saját értékeit, 

 a tárgyi tudás mellé a gyermek szerezze meg az elfogadott kommunikációs 

képességeket is, különös tekintettel a tiszta, szép, magyar beszéd használatára, 

 a tehetség kibontakoztatása érdekében célunk az önbizalomnak, a versenyszellemnek a 

kialakítása, amely azonban nem mellőzheti a segítőkészséget és az együttműködési 

képességet, 

 elsősorban személyes példamutatással – neveljük gyermekeinket toleranciára, a 

másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására, 

 lehetőleg minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének 

megfelelő programokat, tevékenységi formákat, 

 a nyolcadik osztály elvégzése után minden tanuló továbbtanuljon, az érettségit adó 

intézményekben továbbtanulók aránya érje el legalább a 60%-ot, 

 olyan színvonalon és mértékben biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és személyi 

feltételeket, hogy a gyermek és szülő egyaránt érezze: minden esélye megvan a 

gyermeknek az értelmi és érzelmi fejlődéshez, 

 a szülőkkel olyan szemléletben együttműködni, hogy az iskola és a szülő egyaránt 

érezze: közösek a céljaink és érdekeink, 

 az európai kultúra, szellem beépítése az alapműveltségbe,  

 kialakítani az integrációs nevelésben való gondolkodást. 

 

 

A nevelő-oktató munka feladata 

 

A nevelő-oktató munka feladata, hogy a gyermeki fogékonyságra, kíváncsiságra, 

érdeklődésre, nyitottságra építve elsősorban a következő készségeket alakítsa ki és fejlessze a 

tanulókban: 

 az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz és problémamegoldó gondolkodáshoz 

szükséges alapvető készségeket, képességeket, /gondolkodás, beszéd, írás, olvasás, 

szövegértés, matematikai képességek, IKT kompetencia/,  

 egyéni tanulás hatékony módszereit, 

 kulturált magatartás és viselkedés, az emberek közötti kapcsolatok az együttműködés 

helyes normáit és módszereit, 

 a felelősségtudatot, 

 türelmet 

 kommunikációs képességeket, 

 a tanulók erkölcsi és akarati tulajdonságait, 

 a mások felé való nyitottságot, befogadóképességet, toleranciát 

 az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket és szokásokat. 

 nemzeti értékek, hagyományok, az anyanyelv illetve a szülőhaza és a szülőfalu 

ismeretét, megbecsülését és tiszteletét, 
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 A Jobb Veled a Világ Alapítvány keretében működtetett Boldogság programban 

való részvétellel igyekszünk tanulóinkat egy pozitívabb, boldogabb életszemléletre 

nevelni. 

A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok 

elé, hanem, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek 

szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a 

testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget. 

 

Elvárások a nevelőkkel szemben: 

 

 Legyenek jártasak a tudományokban és a nevelés művészetében. 

 Igyekezzenek minél több értéket közvetíteni, egységes követelményrendszert 

kialakítani. 

 Munkájukban legyenek igényesek, pontosak és fegyelmezettek. 

 Nevelőmunkájukban a gyermek-centrikusság, tolerancia, egyéni bánásmód és türelem 

tükröződjék. Okosan szeressék tanítványaikat. 

 Vállaljanak felelősséget a rájuk bízott tanulókért, tárgyakért, oktatási eszközökért. 

 Vegyék észre a problémákat, azokat tapintatosan kezeljék. 

 Kollégáikról a tanulók előtt tisztelettel beszéljenek. 

 Egyéniségükkel, életvitelükkel is neveljenek. 

 Fontos érték legyen számukra a család és ez tükröződjön szavaikban, 

magatartásukban. 

 Működjenek együtt a szülőkkel és az intézmény kapcsolatrendszerével. 

 

Legfontosabb nevelési tényező: 

 egyéni pedagógiai hitelesség, 

 egészséges életvezetés, 

 életigenlő, konstruktív optimizmus. 

 

Fontos feladatunknak tekintjük hagyományaink ápolását, a nemzeti kultúra közvetítését. 

Vállaljuk, hogy a falusi létből adódóan a nevelőkre háruló többletelvárásoknak eleget teszünk, 

a község kulturális és közéletébe bekapcsolódunk. 

 

A nevelőtestületünk pedagógiai kultúrájának folyamatos emelésére törekszik: nevelési és 

oktatási témájú előadások, továbbképzések szervezésével, a legújabb pedagógiai módszerek 

megismerésével, egységes nevelési és oktatási eljárások, követelményrendszerek 

kialakításával. 

 

Eljárások, módszerek, eszközök  

Az ismeretek átadásában az alábbi szempontok figyelembevételére törekszünk: 

 

 a tanulás iránti érdeklődés fenntartása, a tanulók kíváncsiságára való építés  

 az érési folyamatok, életkori jellemzők követése, 

 az ismeretek tapasztalati megalapozása, felfedezés lehetősége, 

 a tanulók egészséges terhelése 

 szilárd, biztos ismeretek nyújtása a tanulóknak, 

 hatékony tanulási módszerek elsajátíttatása, 
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 az önálló ismeretszerzési igény kialakítása, 

 a tanulókkal való egyéni bánásmód, 

 a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, 

 

 

 a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása, 

 tanulási zavarokkal küzdő tanulók segítése 

 a szociális hátrányokból adódó különbségek kiegyenlítése, enyhítése, 

 személyre szabott és fejlesztő értékelés, 

 változatos munkaformák alkalmazása a tanítási órákon, 

 differenciálás 

 az SNI és HHH tanulók integrált oktatása 

 

 

A nevelésben, oktatásban alkalmazott módszerek:  
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.  

 

Közvetlen módszerek  Közvetett módszerek  

1. Szokások kialakítását 

célzó, beidegző módszerek.  

Követelés  

Gyakoroltatás  

Segítségadás  

Ellenőrzés  

Ösztönzés:  

jutalmazás,  

büntetés  

A tanulói közösség 

tevékenységének 

megszervezése.  

Személyre szabott 

megbízatások adása.  

Közös (közelebbi vagy 

távolabbi) célok kitűzése, 

elfogadtatása.  

Hagyományok kialakítása  

Követelés (házirend, 

osztályok szabályalkotása 

stb.)  

Ellenőrzés  

Ösztönzés  

2. Magatartási modellek 

bemutatása,  

Elbeszélés  

Tények és jelenségek 

bemutatása Műalkotások 

bemutatása  

A nevelő részvétele a 

tanulói közösség 

tevékenységében. A 

követendő egyéni és 

csoportos  

közvetítése.  A nevelő személyes 

példamutatása  

minták kiemelése a 

közösségi életből.  

3. Tudatosítás 

(meggyőződés kialakítása).  

Magyarázat, beszélgetés  

A tanulók önálló, elemző 

munkája.  

Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. Vita  
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Az eszközrendszer elemei 

 

1.Kulcskompetenciákat fejlesztő 

programok, programelemek  

Önálló tanulást segítő felkészítés   

Szociális kompetenciák fejlesztése  

IKT kompetencia fejlesztése  

2. Az integrációt segítő tanórán kívüli 

programok  

Együttműködés civil programokkal  

3. Kompetencia alapú oktatást, integrációt 

segítő módszertani elemek  

kooperatív technikák,  

differenciált tanulásszervezés,  

projektmódszer 

témahét   

fejlesztő értékelés  

4. Műhelymunka a tanári együttműködés 

formái  

Bemutató órák  

Hospitálásra épülő együttműködés  

5. Értékelési rendszer eszközei  Háromhavonkénti értékelő 

esetmegbeszélések  

Egyéni fejlődési napló  

Árnyalt értékelés formái  

6. Multikulturális tartalmak  tantárgyakba integráltan beépítve  

7. Továbbhaladás feltételeinek biztosítása  

 

Pályaorientáció  

 

 

 

 

Nevelő és oktató tevékenységünk kiemelt fejlesztési területei 

 

Erkölcsi nevelés 

Önismeret és társas kultúra fejlesztése 

Testi és lelki egészségre nevelés 

Családi életre nevelés 

Felelősségvállalás másokért 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Pályaorientáció 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanulás tanítása 
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Várható eredmények 
Az intézmény tartósan képes a különböző szociokulturális háttérrel és eltérő képességekkel 

érkező gyerekek fogadására és együttnevelésére.  

Az intézmény nevelési programjában kiemelt szerepet kapnak az együttneveléshez szükséges 

módszerek.  

 Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel. 

 Az intézményben létezik a tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer. 

 Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbtanuló hátrányos helyzetű tanulók aránya. 

 Csökken az intézményben a tankötelezettségikor határa előtt kikerülő tanulók száma. 

 Csökken az osztályt ismételni köteles hátrányos helyzetű tanulók aránya.  

 Az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagot elérik.  

 Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló hátrányos helyzetű fiatalok száma.  

 

 

 

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

 

A különböző szociokulturális háttérrel rendelkező tanulóink között a hátrányok feltárásával és 

kompenzálásával az esélyegyenlőség biztosítására törekszünk.  

 

A tanulók erkölcsi nevelése  

 

Feladatunk az alapvető erkölcsi értékek, az etikus emberi magatartás normáinak 

megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása tanulóink körében. Támaszkodva a 

csalási nevelésre, erkölcstan, hittan, etika órai nevelésre. 

 

A tanulók értelmi nevelése  

Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, 

fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása, felkészülés az egész 

életen át tartó tanulásra.  

 

A tanulók érzelmi nevelése  

A tanulókat körülvevő környezet jelenségeire, a közösségre és önmagukra irányuló helyes, 

cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.  

 

A tanulók közösségi nevelése  

Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. Az együttműködési készség kialakítása az 

önismeret fejlesztésével. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása.  

 

A tanulók esztétikai nevelése  

Szűkebb és tágabb környezetünk esztétikájának tudatosítása, értékmegőrző magatartás 

kialakítása. Igényesség önmagunkkal és környezetünkkel szemben  
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A tanulók akarati nevelése  

Az önismeret kialakításával a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség 

formálása.  

 

A tanulók nemzeti nevelése  

A haza, a szülőhely múltjának és jelenének megismerése. A nemzeti hagyományok ápolása, 

megbecsülése, a hazaszeretet érzésének felébresztése.  

 

A tanulók állampolgári nevelése  

Az alapvető emberi, állampolgári és Európai Uniós jogok és kötelességek megismertetése. 

Problémaérzékenység kialakítása a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény 

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

 

A tanulók munkára nevelése  

A munka fontosságának tudatosítása. A munkavégzés, mint az ember egész személyiségét 

fejlesztő folyamat iránti tudatos törekvés, igény kialakítása.  

 

 

A tanulók egészséges életmódra nevelése  

A testmozgás képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti vágy felkeltése. Egészséges, 

edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának 

tudatosítása.  

 

A tanulók környezeti nevelése  

A természetes és mesterséges emberi környezet értékeinek megismerése. Értékmegőrző és 

fejlesztő, környezettudatos magatartás kialakítása. Az egészséges természet kialakításáért és 

megtartásáért tevékenykedő tudatos és felelős személyiség kialakítása.  

 

Az előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség kialakítása.  

Az embertársak iránti elfogadó és befogadó segítőkész magatartás fejlesztése, az 

együttműködés készségeinek és szokásainak kialakítása, erősítése. A társas együttélés 

alapvető szabályainak megismertetése.  

 

A bűnmegelőzés, a drog prevenció.  

Elsődleges prevenció megvalósítása szakemberek bevonásával, szakmai kiadványok 

népszerűsítésével. Egészségnevelési program. Konfliktuskezelési technikák.  

 

A fogyasztóvédelmi nevelés.  

Készségek, hozzáállás, értékrend formálása a fenntartható fogyasztás érdekében. A tudatos, 

kritikus fogyasztói magatartás, a környezettudatos fogyasztás, az ökológiai fogyasztóvédelem, 

a fenntartható fogyasztás kialakítása.  
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Boldogságra való képesség fejlesztése 

 

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra 

ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.  

 

Az egyes témakörök sorrendben: 

 

1. Boldogságfokozó hála 

2. Optimizmus gyakorlása 

3. Kapcsolatok ápolása 

4. Boldogító jócselekedetek 

5. Célok kitűzése és elérése 

6. Megküzdési stratégiák 

7. Apró örömök élvezete 

8. Megbocsátás 

9. Testmozgás 

10. Fenntartható boldogság 
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1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

Az egészségfejlesztés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozás feladata. 

 

1.3.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai, céljai 

Cél: 

 

Az egészséges életmód megalapozása, folyamatos fejlesztése, a testi, lelki, szociális harmónia 

egységének megvalósítása. 

 

Feladatok: 

 

 A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. 

 

 Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedési formákat. 

 

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel. 

 

 Személyi és környezeti higiéniára nevelés /iskola, lakás, település rendje/. 

 

 Egészséges táplálkozásra nevelés /korszerű táplálkozás, a táplálkozás napi és évszakos 

ritmusa, megfelelő étkezési szokások kialakítása, étkezés higiéniája, esztétikája, társas 

jellege, eltérő táplálkozási sajátosságokra nevelés/. 

 

 Egészséges és rendszeres testmozgásra nevelés, sport életszükségletté tétele, a mozgás 

örömszerző funkciója, állóképesség egyéni fejlesztése. 

 

 Baleset megelőzésére, betegségek elkerülésére, az egészség megóvására nevelés, 

felkészítés balesetveszélyes helyzetek felismerésére, elkerülésére az iskolában, a 

háztartásban, közlekedésben. Elsősegély nyújtási ismeretek elsajátítása. 

 

 Betegséggondozásra, a gyógyulásba vetett bizalomra nevelés. 

 

 Szenvedélybetegség elleni küzdelemre való felkészítés. 

 

 A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése. 

 

 Egészséges lelki fejlődés az életkori sajátosságoknak megfelelően, hazaszeretetre, a 

családi- és társkapcsolatok építésére, ápolására, az egészséges szexualitás 

megismerésére a kötelességek tudatosítására, erkölcsi parancsok megtartására nevelés. 
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Az iskolai egészségfejlesztést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják 

 Mindennapos testnevelés órák 

 

 A biológia, egészségtan, környezetismeret, testnevelés, tantárgyak, valamint az 

osztályfőnöki órák , erkölcstan és etika tanóráin feldolgozott ismeretek. 

 

 Az egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok a tanulók egészségének 

védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdelében: 

 ISK /labdarúgás, kézilabda/ 

 Úszásoktatás 

 Sportnap, házi bajnokságok labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz sportágakban 

 Települések közötti sportversenyeken való részvétel 

 Táncszakkör 

 Iskolai „Zöld-béka” környezet-és egészségvédelmi program 

 Iskolatej programban való részvétel 

 Iskolagyümölcs program megvalósítása 

 Egészségnap: évente egy alkalommal az egészséges táplálkozással, 

elsősegélynyújtással, konfliktus- és iskolai agressziókezeléssel, dohányzás 

megelőzéssel, drog-prevencióval foglalkozó program szervezése a tanulóknak. 

 Minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a 

tanulóknak az Országos Mentőszolgálat bevonásával 

 A „Kihívás Napja” elnevezésű országos sportprogramhoz minden évben 

csatlakozunk 

 Osztályonként ősszel és tavasszal gyalog- vagy kerékpártúra a környékre 

 Novemberben a tisztálkodási- és fogászati hónapban különböző versenyek, 

vetélkedők szervezése 

 Egészségügyi felvilágosító program a 6. évfolyamon 

 Boldogság órák 

 

 DÖK programok: 

 A diákok igényeihez alkalmazkodva kirándulások és egyéb szabadidős 

programok szervezése. 

 

 Szünidei gyermektáborok: 

 Úszótanfolyam 

 Nyári lovas-tábor 
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 Balatoni tábor. 

 

 Az iskola egészségügyi szolgálat /iskolaorvos, fogorvos, védőnő/ segítségének 

igénybevétele: 

 

 Évente az ötödik – nyolcadik évfolyamon egy – egy osztályfőnöki óra 

megtartása. 

 Az egészségnap szervezésének, lebonyolításának segítése. 

 A családi életre nevelés és a csecsemőgondozási foglalkozások programjának 

kidolgozása, a foglalkozások vezetése. 

 A tanulók fogászati, szemészeti, belgyógyászati és higiéniai 

szűrővizsgálatának lebonyolítása. 

 

Az iskola egészségnevelési programjának része a tanulók fizikai állapotának mérése. A 

felmérés célja kettős: 

 

A tanulók fizikai állapotfelmérése egészség központú szemlélettel történik. 

Az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az egészség tudatos életvezetés értékeit 

hangsúlyozza. A fizikai állapot mérése testnevelő órákon történik, az éves munkarendben 

meghatározott időszakban. A Magyar Diáksport Szövetség kidolgozta a Nemzeti Egységes 

Tanulói Fittségi tesztet - NETFIT , a hozzátartozó eszközök használatával. A mérés 

eredménye nem képezhet érdemjegy vagy osztályzat alapját. Nem használható a tanulói 

teljesítmények összehasonlítására, verseny, rangsor kialakítására, a pedagógusok munkájának 

megítélésére, értékelésére. 

 

1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

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

biológia és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg…  

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

A tanulók 

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket; 
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 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében 

 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel, 

 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe, 

 támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen. 
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 

 a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó ismeretek: 

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 

testnevelés 

magasból esés 

húzódás, ficam, törés 

  

 az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők 

közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és 

működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi 

szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele évente egy alkalommal 

egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel 

kapcsolatosan. 
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1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
Átgondolt osztályfőnöki munkatervekkel, foglalkozási tervekkel és az egyes iskolai és iskolán 

kívüli tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítjuk az iskolai közösségek fejlesztését, 

erősítjük tanulóinkban a közösséghez tartozás érzését. Megismertetetjük velük a társas 

együttélés alapvető szabályait, önellenőrzésre, egymás segítésére, a másság elfogadására 

neveljük őket. Sokoldalú és változatos foglalkozásokat szervezünk számukra. 

 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb szempontjaink:  

 

 A hon- és népismeret segítse elő harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és 

társadalmi környezettel.  

 A tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

vallások, a másság iránt, becsüljék meg ezeket.  

 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába.  

 A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti 

konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.  

 A kommunikációs kultúra középpontjában az önálló ismeretszerzés, 

véleményformálás és kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, 

megvédésének a képességei álljanak.  

 Az iskolának az új információs környezetben eligazodó, és azt kritikai módon 

használó fiatalokat kell nevelnie.  

 A pedagógusok fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és 

segítőkész magatartást.  

 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:  

 

 A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

Feladat: 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.  

 

Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral 

változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm a felnőttek elvárásainak  
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megfelelni akaró- személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és 

irányítani képes személyiséggé válásig.  

 

 Az önkormányzás képességének kialakítása.  

Feladat: A tanulók 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.  

Feladat: 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.  

Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 

normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 

 

 

1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

 

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, fejlesztik a kulcskompetenciák kialakítását: egyéni, vagy páros munka, 

kooperatív csoportmunka. 

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.  
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Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés.  

Az iskola – amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló miniszteri rendeletben szereplő előírásoknak – a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak ellensúlyozása céljából 

képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez. 

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, képesség-kibontakoztató felkészítésben vesznek részt azok a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, akik egy osztályban tanulnak nem halmozottan 

hátrányos helyzetű társaikkal. 

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

értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program alkalmazásával történik. 

 

Az oktató-nevelő munka hatékonyságát kedvezően befolyásolják: 

 

A foglalkozások érdekesek, élményszerűek legyenek, hogy a gyermekek örömmel vegyenek 

ezeken részt, érezzék, hogy valamivel gazdagodtak, többet tudnak. A felfedezés izgalma, a 

sikeres problémamegoldás, az eredményes munka tudata legyen a tanulók tevékenységének 

legfőbb indítéka. A fejlődés alapfeltétele a tevékenykedés.  

Az önálló problémamegoldó gondolkodás kialakításához a konvergens gondolkodás gátjainak 

letörésén keresztül vezet az út. Ennek célszerű eszköze a problémák divergens 

meggondolásokon alapuló vizsgálata. A megoldási módszereket lehetőleg a tanulók fedezzék 

fel. A heurisztikus tanítási eljárások alkalmazása, a megfelelően kiválasztott rávezető 

kérdések gondolkodásra nevelő hatása a legeredményesebb, mert e módszer a mechanikus 

tanulást, a formális ismereteket, a puszta emlékezést eleve kizárja.  

Ha az iskolai élet úgy van megszervezve, hogy illeszkedik minden tanuló fejlődési 

sajátosságaihoz, akkor természetesen a tehetséges gyermek, de a felzárkóztatásra szoruló is 

megtalálja benne a helyét.  

 

Az integrációt segítő módszertani elemek közül kiemeljük az egyéni haladási ütemet segítő 

differenciált tanulásszervezést, valamint a projektmódszer, a kooperatív tanulásszervezést, a 

gyakran alkalmazott csoportmunkát, az érdekes és sokszínű drámapedagógiát. Valamennyi 

előfordul a pedagógusok tanítási gyakorlatában a frontális osztálymunkával együtt. 
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Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés  
 

Intézményünkben a hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő módszertani elemek 

leghatékonyabb formája a differenciált tanulásszervezés. E módszer minden tantárgy tanítása 

során alkalmazható, de leginkább a matematika tanításában nélkülözhetetlen. Tanulóink 

képességei, ismeretei a matematika terén mutatják a legnagyobb különbséget. A hátrányos 

helyzetű, illetve a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében is a matematikai ismeretek 

minden alkalommal megkülönböztetett szerepet kapnak.  

A differenciált tanulásszervezési módszer, a változatos tanítási-tanulási stratégia, a különböző 

képességű tanulók ismeretszintjéhez igazodó, különböző nehézségi fokozatú feladatok 

kitűzését, különböző tanulóknak ugyanazon feladat megoldásához különböző időtartam 

biztosítását, sokfajta egyéb didaktikai fogás alkalmazását jelenti.  

A módszer alkalmazásának célja: a problémamegoldó képesség, ítélőképesség, találékonyság, 

rugalmasság, stb. tulajdonságok fejlesztése, a megfelelő, legoptimálisabb terheléssel. 

Megvalósításában törekedni kell arra, hogy minden tanuló megtalálja a felkészültségéhez 

szükséges, az igényszintjéhez igazodó feladatsort.  
 

A differenciálás kiterjed a:  

 különböző nehézségű feladatok kitűzésére,  

 az eszközhasználat mértékére,  

 a feladatmegoldáshoz rendelkezésre álló időkeret meghatározására,  

 az alternatív utak kiválasztására, alkalmazására,  

 az önállóság szintje szerinti differenciálásra.  

 

A differenciált tanulásszervezésben az egyes tanulók fejlettségéhez, fejlesztéséhez igazodó 

feladatok leggyakoribb típusai:  

 ismerethiányok miatt szükséges ismeretpótló,  

 egyes ismeretekben bizonytalan tanulók megerősítését célzó,  

 az alkalmazásban járatlanok számára gyakorlást biztosító,  

 az önállótlanabbak részére tanulási módszereket alakító,  

 a tehetségesebbek részére továbbfejlesztő hatást biztosító változatok.  

 
Az egyéni bánásmód alkalmazásának pedagógiai stratégiája olyan nevelői magatartást követel, 

amely valamennyi tanuló személyiségének ismeretében az egyes tanuló szempontjából a 

leghatékonyabb pedagógiai eljárás alkalmazását kívánja meg. 

 

 

Projekt módszer  
 

Napjainkban egyre többet hallunk annak fontosságáról, hogy az iskolának a mindennapi 

életben jól hasznosítható tudást kell közvetítenie. Megváltozott a tanulók tudáshoz való 

viszonya, így nem csak a szülők, de a tanulók is egyre gyakorlatiasabb, naprakész 

információk átadását várják el oktatási intézménytől. A tanár szerepe is egyre inkább 

megváltozik: az egyirányú ismeretközlés helyett a tanulási folyamat megszervezésére, 

támogatására, a diákok aktív részvételére helyeződik a hangsúly. Erre az új kihívásra lehet - 

többek között - kiváló válasz a projektmódszer alkalmazása. 
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A projektmódszer lényege  
 

A projekt egy olyan sajátos tanulási egység, tanulási technika, amely a megismerés fő 

forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi. Más szóval a projekt egy ismeretszerzési 

folyamat, amely az elsajátítást egy alkotó folyamat részeként és eredményeként valósítja meg. 

A módszer lényege nem kizárólag az, hogy a tanulók egy-egy problémára megoldást 

találjanak, hanem az, hogy a lehető legtöbb összefüggést és kapcsolódási pontját is felfedjék. 

A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett a diáknak lehetősége van saját meglévő 

képességeinek, viselkedési formáinak kipróbálására, és újak kialakítására. A projektmódszer 

fő értéke, és egyben leginkább hasznosuló eleme, maga a munkafolyamat, a munka konkrét 

eredményei és végtermékei mellett. Vagyis a projektmunka során megvalósuló 

ismeretelsajátítás mellé fontosságban felzárkózik maga a gondolkodási folyamat, valamint az 

egyéb gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények 

szellemi és érzelmi hatása. A tehetség és sikeresség fogalma más definíciót nyer, hiszen az 

iskolába eltérő képességekkel érkező gyerekek a felmerülő feladatokat saját 

kompetenciáiknak és képességeiknek megfelelően oldhatják meg, így adott esetben olyan 

tanulók is hatékonyan részt vehetnek a projektmunkában, hozzájárulhatnak annak sikeréhez, 

akik a hétköznapi tanulási tevékenységben kevesebb sikerélményhez jutnak.  

 

 

Új kompetenciák, képességek  
 

A projektmódszer alkalmazásakor hierarchikus munkamegosztás helyett, a kooperativitás, az 

együttműködés kerül előtérbe. Mindenki saját élményei, képességei, tapasztalata alapján járul 

hozzá a csoport eredményességéhez, így a diákok bekapcsolódhatnak a célorientált 

mozzanatokba, és személyiségfejlődésük adott szakaszában meglévő ambícióik, tehetségük 

függvényében találják meg és végzik a projektfeladatokat. 

 

A diákok a munkavégzéshez és a mindennapi élethez nélkülözhetetlen képességeket 

fejlesztenek ki, úgymint a szolidaritás, együttműködés, felelősségvállalás, önértékelés, az 

idegen nyelvi kommunikáció és az informatikai készségek, amelyek mind hozzájárulnak a 

munkaerőpiacon sikerességükhöz és érvényesülésükhöz.  

 

 

A tanári szerep átalakulása  
 

A projektmunka során megváltozik a tanár szerepe is. Az irányítás helyett, inkább az 

együttműködést elősegítő, az egyes munkafolyamatokat koordináló és tanácsadói szerepkörök 

kerülnek előtérbe. Ez azt is jelenti, hogy a projektmunkát segítő és/vagy abban részt vevő 

tanár gyakran az iskolai közegtől eltérő, a mindennapi élethez hasonlatos szituációkban 

nyilvánul meg, így legtöbbször a diákok partnerévé válik az "első az egyenlők között" elvet 

követve. Mindazonáltal rendkívüli szerepet nyer a tanár tudatossága, munkaszervező 

képessége, mivel a projektmódszer, nagyfokú szervezőkészséget, lényeglátást és folyamatos 

szakmai fejlődést kíván meg. Nemcsak a diákokat kell összefognia, de meg kell teremteni az 

egyes műveltségi területek, mint például a hon- és népismeret, a környezeti nevelés, az 

információs és kommunikációs kultúra közötti összhangot.  

A projektmódszer segítségével az egyik legnehezebb feladatunk válik lehetségessé: 

felkelthetjük a diákok érdeklődését, beindítva vagy éppen fokozva intellektuális  
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kíváncsiságukat, ösztönözhetjük önálló felelősségvállalásra, önálló tanulási célok kitűzésére 

és azok megvalósítására irányuló erőfeszítéseiket. Eközben megváltozhat a tanulók tudáshoz 

és tanuláshoz való viszonya, sikereket és közös élményeket szereznek, önbecsülésük és 

önismeretük magasabb szintre léphet.  

 

Feladat: A tantárgyi tanmenetekben megjelölni a projektmódszerrel feldolgozandó anyagot.  

 

Egyéni fejlesztő foglalkozások  
A szociálisan hátrányos helyzetű, beilleszkedési, magatartási, tanulmányi problémákkal 

küzdő tanulók részére egyéni fejlesztő foglalkozásokat szervez az iskola. 

 

Kooperatív csoportmunka, drámapedagógia:  
A két módszer alkalmazását a pedagógusok jelölik a tantárgyak éves tanmenetében. 

 

Tanítás bontott csoportokban  
Képességek szerinti csoportbontásban dolgoznak tanulóink alsó tagozatban a 4. évfolyamon 

matematika, magyar nyelv és irodalom valamint idegen nyelvi órákon, felső tagozatban a 

matematika az informatika, rajz, idegen nyelvi órákon. 

 

 

1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 

Az iskolai hagyományok a diákság mindennapi életének sarokkövei, melyek révén 

intézményünk tényleges diákpolgárává válnak, és így alakul ki kötődésük az iskolához. 

Az iskola hagyományai: 

Ünnepélyes tanévnyitó, tanévzáró, ballagás 

Évfordulókhoz, nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó ünnepélyek 

A népmese napja 

Alsós közösségi délutánok 

Játszóház a napköziben 

„Zöldbéka” környezet-és egészségvédelmi program 

Fenyő kupa 

Mikulás-zsákbamacska 

Karácsonyi ünnepség 

Iskolai farsang 

Idegen nyelvi hét 

Tantárgyi versenyek 



 
 

             PEDAGÓGIAI PROGRAM                          Törteli Szent István Király Általános Iskola 

25 

 

 

Nyílt napok 

Iskolába csalogató foglalkozások 

Anyák napi ünnepségek osztályközösségben 

Év végi iskolai kirándulások 

Suli gála, iskolánk névadójának évfordulója alkalmából 

Szülő-pedagógus bál 

8. osztályosok bankettje, szerenádja, babanap 

Osztálytalálkozók 

„Csodaszarvas” Hagyományőrző-kézműves tábor 

Balatoni tábor 

 

Az iskolai közösségalkotást szolgálja iskolazászlónk, iskolánk címere, valamint jelvényünk, 

iskolaindulónk, iskolapólónk, amely összetartozásunkat szimbolizálja.  

 

Napközi otthon, tanulószoba 

Az iskolában tanítási napokon 1-4.évfolyamon napközi otthon, felső tagozaton tanulószoba 

működik. A napközi otthonban tervszerű és sokrétű pedagógiai tevékenység folyik, melynek 

fő céljai: 

 a személyiségfejlesztés 

 a közösségfejlesztés 

 a szociális hátrányok enyhítése, az esélyegyenlőség biztosítása 

 az egyéni tanulás képességének fejlesztése 

 a tanulási kudarcnak kitett tanulók egyéni megsegítése 

 a szabadidő hasznos eltöltése 

 

A célok elérése érdekében alkalmazott pedagógiai módszerek, tevékenységi formák: 

 nevelési beszélgetések 

 alapvető higiéniai és helyes étkezési szokások kialakítása megerősítése 

 játék ( szabad, kötetlen illetve szervezett játékok) 

 szituációs játékok a konfliktusok kezelésére, helyes viselkedési szabályok 

elsajátíttatására 
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 sporttevékenység, testedzés 

 kulturális tevékenység 

 munkafoglalkozás (manuális tevékenységek: rajzolás, festés, bábkészítés, ragasztás, 

vágás, papírhajtogatás, agyagozás stb.) 

 önálló tanulás, házi feladatok elkészítése, ellenőrzése 

 egyéni segítségnyújtás 

A közösségfejlesztést szolgálja a havonta egy alkalommal rendezett játszóház a napköziben. 

Célunk a különböző életkorú - 1-4.osztályos – gyermekek közti együttműködés 

megteremtése, hogy munka közben játékosan sajátítsák el a helyes közösségi magatartás 

formáit. Valamint a tanulók önkifejezésének erősítése, fantáziájuk, kreativitásuk fejlesztése, 

néphagyományok átörökítése. 

 

 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 

valamint a gyengék felzárkóztatását, a tanórán kívüli tehetséggondozó, felzárkóztató és 

egyéni fejlesztő foglalkozások segítik. A felső tagozaton a továbbtanulás, a középiskolai 

felvétel elősegítésére a gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt 

elérő tanulók részére képesség fejlesztő órákat tartunk. A foglalkozások indításáról – a 

felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt. 

 

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 elején 

az iskola nevelőtestülete dönt. 
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Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

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

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

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

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

a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 

Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok) 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából a tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) 

szervezhetnek. A projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó 

foglalkozás vagy több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek 

során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása 

történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, 

sokféle tevékenységre építve. A hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a 

tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy művészeti – bemutatója zárja. Iskolánkban 

évente ismétlődhetnek azok a téma napok, amelyek a katasztrófavédelemmel, az 

egészségvédelemmel, az elsősegélynyújtással, a természet- és környezetvédelemmel, iskolánk 

névadójával, illetve a honismerettel kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel. A hosszabb (több 

napos, egy hetes) témaheteken feldolgozásra kerülő ismereteket a nevelők szakmai 

munkaközösségei az iskola éves munkatervében határozzák meg. 

 

Tanulmányi kirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából a tanulók számára tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és 

környékének, valamint hazánk természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése 

céljából. 

 

Osztálykirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal osztálykirándulást 

szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 

kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is 

részt tudjanak venni. 
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Erdei iskolák, táborozások 

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain 

kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-

egy tantárgyi téma feldolgozása történik, illetve az iskolai szünidőkben szervezett 

táborozások, balatoni tábor, „Csodaszarvas” kézműves tábor, úszótanfolyam. 

Célunk a természet-és környezetvédelem alapvető feladatainak megismertetése saját 

tapasztalat alapján, környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló környezettudatos tanórán 

kívüli tevékenységekkel. 

 

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. Az iskola a pályázati lehetőségek minél 

jobb kihasználásával törekszik arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is 

részt tudjanak venni. 

 

Iskolai könyvtár 

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

 

 

1.4.3 A diák önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

 

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

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az 

iskolai diákönkormányzat munkáját a 4-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

diák önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola 

igazgatója által megbízott nevelő segíti. 
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1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

 

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, erdei iskolák, táborok, színház, 

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

rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

 

A szabadidős tevékenységek szervezésénél a legfontosabb célok: 

 

 a személyiségfejlődés elősegítése  

 pihenés, regenerálódás biztosítása  

 a hangos szórakozás (sport, játék,”bulik”) biztosítása  

 a művelődés biztosítása  

 az érzelmi élet fejlesztésének 

 a közösségi tudat erősítése 

 

A jól szervezett, szakszerűen irányított szabadidő fejleszti a testi-lelki és szellemi egészséget, 

az akaratot, a jellemet, a cselekvési képességeket, az erkölcsi arculatot, a művelt magatartást, 

a kulturált viselkedést, az értékeket, az emberi érintkezési formákat, a közösségi és társadalmi 

tudatot, a nemzeti tudatot  

 

Az igényes szabadidő kultúremberhez illő életmódbeli szokásrendszert alakít ki. Fejleszti a 

személyközi kapcsolatokat a különböző nemű, adottságú, eltérő képességű fiatalok között a 

pozitív irányú kötődéseket. Jelentősen hozzájárul a társadalmi beilleszkedési zavarok 

csökkenéséhez, a szocializációs folyamatok tudatosabb vezérléséhez.  

 

 

1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  
 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

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

 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

 osztályozó- és javító vizsgák lebonyolítása, 

 dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 
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 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

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

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

osztály szülői munkaközösségével.  

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

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

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

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

év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 
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1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

 
Intézményünk befogadó iskola, vállalja a sajátos nevelési igényű: tanulásban akadályozott, 

hallássérült, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek, tanulók ellátását. 

 

A habilitációs, rehabilitációs célok átfogják az intézmény egész nevelési-oktatási rendszerét, 

kiemelt figyelmet fordítva a befogadó környezet kialakítására, az egyediséghez való 

környezeti alkalmazkodásra.  

 

Pedagógiai szemléletünket a sokszínűség felismerésére, elismerésére törekvés, a tanulók 

egyéni sajátosságihoz igazodó, az együttnevelést, a tehetséggondozást szolgáló 

tanulásszervezési módok alkalmazása jellemzi.  

 

Munkánk során kiemelten kezeljük 

 a különleges bánásmódot igénylő tanulók 

 a kiemelten tehetséges; 

 a sajátos nevelési igényű; 

 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését. 

 

1.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

Mint az előzőekből is kiderült iskolánk figyelembe veszi, és eredményesen kezeli tanulói 

körében a fejlettségbeli, adottságbeli, érdeklődési, tanulási stílusbeli különbségeket, 

ugyanakkor segíti azt is, amiben a legjobbak, amihez leginkább tehetségük van. Ennek 

érdekében a kiemelkedő képességű tanulók lehetőséget kapnak tehetségük 

kibontakoztatására a délutáni tehetséggondozó foglalkozásokon és a különböző 

szakkörökben.  

 

A tanítási órákon a matematika, az idegen nyelv, a rajz és a számítástechnika tantárgy tanítása 

többnyire csoportbontásban történik.  

A sikeresebb tovább tanulás érdekében 8. osztályban magyar nyelv és irodalom, matematika 

tantárgyakból középiskolai előkészítő foglalkozást tartunk. 
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Tanulószobai foglalkozásokat szervezünk a diákoknak. Célunk, hogy a tanulószobán a 

gyermekek a tanuláshoz szükséges segítséget maximálisan megkapják. Kiemelten 

foglalkozunk a korszerű tanulásmódszertan elemeivel, amelyek segítik a gyerekeket az 

ismeretek elsajátításában.  

A tanórákon és a délutáni foglalkozásokon hatékony kiscsoportos munkamódszereket 

alkalmazunk.  

 

Szakköröket működtetünk az igények és a lehetőségek függvényében idegen nyelvből, 

anyanyelvből, matematikából, informatikából. A művészetek terén kiemelkedő tehetségű 

tanulók részére megszervezzük az énekkart, irodalmi színpadot, rajz és táncszakkört.  

 

Tanulóink fizikai állóképességének fejlesztésére, tehetségük kibontakoztatására mindennapos 

testedzési lehetőséget biztosítunk az iskolai sportkörben, (kézilabda, labdarúgás 

sportágakban) és irányítjuk őket a községben működő sport klubbok felé. Biztosítjuk 

sportversenyeken való részvételüket. 

 

Lehetőséget adunk és felkészítjük tanulóinkat, a Suli-gálán, a tanulmányi versenyeken 

(iskolai, területi, országos), levelezős versenyeken való jó színvonalú szereplésekre. 

 

 

1.6.2 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 a szakértői bizottság szakértői véleményében 

foglaltak szerint. 

Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az illetékes 

pedagógiai szakszolgálati intézmények szolgáltatásait, segítségét. 

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

 gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása, 

 a tanítási órákon gyógypedagógiai asszisztens segíti az SNI tanulók fejlesztését 

 az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi 

tantervének, 

 a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, 

 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 
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 a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, 

 képességfejlesztő játékok, eszközök. 

A sajátos nevelési igény típusai szerinti iskolai fejlesztés 

Enyhe értelmi fogyatékos gyermek (tanulásban akadályozott) 

 

Enyhe értelmi fogyatékosságot megállapító szakértői vélemény birtokában a tanuló nevelése, 

oktatása a javaslatban foglaltak figyelembe vételével integráltan történik intézményünkben. 

 

A tanulók az enyhe értelmi fogyatékos tanulók tanterve szerint, az abban meghatározott 

követelményszint figyelembe vételével értékelhetők. 

 

 Egyéni habilitációs, rehabilitációs óráikat a szakértői javaslat alapján, az általuk 

javasolt speciális fejlesztési területek és időkeret figyelembe vételével biztosítjuk. 

 Egyéni habilitációjukat/ rehabilitációjukat egyéni fejlesztési terv elkészítése után 

oligofrén-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár végzi. 

 A gyógypedagógus az egyéni és csoportos fejlesztéseket minden alkalommal egyéni 

fejlődési lapon dokumentálja. 

 

A beszédfogyatékos gyermek 

Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési 

zavarok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság, 

mely tünetek együtt tanulásbeli akadályozottságot is kiválthatnak. 

 

A logopédiai egyéni és csoportos terápiát logopédus gyógypedagógiai tanár végzi . 

 

 

A pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók 

 

Részképesség zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), hiperkinetikus- és figyelemzavar, a 

pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége áll sok esetben a súlyos tanulási, 

beilleszkedési és magatartási problémák hátterében. 

 

Fejlesztésüket gyógypedagógus, és fejlesztő pedagógus végzi rehabilitációs célú órakeretben, 

egyéni fejlesztési terv alapján. 

Indokolt esetben mentesítés a – tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 

bizottság javaslata alapján – az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és 

minősítés alól. 
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A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a helyi tantervben 

rögzítettektől, de indokolt lehet az első évfolyam két tanév időtartamra történő elosztása. 

Ebben az esetben az első tanév az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a 

pszichés gondozás, a megfelelő motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka a 

gyógypedagógiai korrekciós-kompenzáló-terápiás módszerek alkalmazásával. 

 

 

Diszlexia, diszgráfia 

 

Fejlesztési feladatok: 

 vizuális és akusztikus érzékelés fejlesztése 

 a testséma biztonságának kialakítása 

 a téri, síkbeli és időbeli relációk kialakítása praktikus és verbális szinten 

 a vizuomotoros koordináció fejlesztése 

 a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése 

 az olvasás-írás tanítása (szükség estén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén-gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a 

vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel. 

 az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai 

pályafutása alatt 

 hallás és olvasás utáni szövegértés fejlesztése 

 a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során 

 az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel 

 az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával 

 

 

Diszkalkulia 

 

Fejlesztési feladatok: 

 az észlelés-érzékelés, a vizuális és akusztikus figyelem, az emlékezet a gondolkodás és 

a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztése 

 a testséma kialakítása 

 a téri, síkbeli, időbeli tájékozódás fejlesztése, relációk gyakorlása 

 a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása 

 a szerialitás (sorrendiség) erősítése 

 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése 

 a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe 

helyezése 

 a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök folyamatos használata, 

képi megerősítés 

 a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 

megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása 

 

 

Hiperkinetikus-és figyelemzavarok 

 

Már az első életévekben, az óvodás korban tapasztalható tünet együttes, melyet a 

tevékenységek csapongása, a figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori  
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megszegése, megfontolatlanság, a társakkal való gyakori konfrontálódás jellemez. Gyakori a 

kognitív működések zavara, illetve a nyelvi-és mozgáskoordinációs képességek fejlődésének 

késése. Másodlagos tünet az aszociális viselkedés és csökkent önértékelés.  

 

 

Fejlesztési feladatok: 

 figyelemkoncentráció fejlesztése 

 időkeret és hely biztosítása a fokozott mozgásigény kielégítésére 

 feszültség levezetése, helyes mederbe terelése 

 pozitív önértékelés kialakítása 

 

 

Magatartási zavarok 

 

Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. A 

viselkedés jelentősen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván 

áthágja a gyermek. Érzékelhető még nagyfokú hevesség, társakkal, tárgyakkal, állatokkal 

szembeni durva bánásmód, fenyegető erőfitoktatás, indulatkitörések, iskolakerülés, 

hazudozás. 

 

Fejlesztési feladatok: 

 A tanuló optimális helyének megválasztása az osztályteremben, hogy a pedagógus 

jelzéseit megfelelően érzékelhesse. 

 Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, 

érdeklődésének, terhelhetőségének figyelembe vételével. 

 A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának 

önérvényesítésének, rejtett szorongásának) megismerése siker vagy kudarc esetén. 

 A fentiek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való 

beilleszkedésének segítése. 

 Együttműködés a családdal és más szakemberekkel.(pl.:pszichológus) 

 A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, sikerélményhez juttatással. 

 

Dokumentáció 

A habilitációs, rehabilitációs foglalkozások egyéni vagy csoportos formában tarthatók egyéni 

fejlesztési terv alapján a megfelelő gyógypedagógiai szakember vezetésével. A dokumentálás 

egyéni fejlődési lapon történik. 
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1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők 

segítése 

 

 szoros kapcsolat nevelési tanácsadóval, 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 (esélyegyenlőségi támogatás); 

 a szülőkkel való együttműködés; 

 családlátogatások; 

 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

 szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 

1.6.4 Integrációs Pedagógiai Program megvalósítása iskolánkban 

 

Intézményünkben a HHH tanulók egyenlő esélyeinek egyik jelentős biztosítéka az 

integrációs pedagógiai program, melynek célja a HHH tanulóink eredményes, minőségi 

oktatása, iskolai sikerességük javítása. 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/D, 39/E, 54.§ 

(7), (8), (9) valamint az oktatási miniszter 2003. augusztus 3. közleménye alapján elkészített 

Integrációs felkészítés pedagógiai rendszerében foglaltak szerint vesznek részt integrációs és 

képesség-kibontakoztató felkészítésben. 
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Az integrációs stratégia lényege: 
 

Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési és oktatásszervezési keretünket 

az alábbi kívánalmak jellemezzék: 

 

 Minden törteli általános iskolás gyermek integrált keretek között nevelődjön. 

 Biztosítjuk minden gyermek számára a lehetőséget képességei kibontakoztatásához. 

 Az előzetes, otthonról hozott tudást minden gyermek értékként képviselheti. 

 Tudatosan fejlesztjük a gyermekek interperszonális és csoport szociális készségeit is. 

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

iskola - tanuló közötti kommunikáció. 

 Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezetben dolgozunk. 

 Megvalósul az oktatásban érintett intézmények szervezett, tudatos együttműködése. 

 Az iskolai hatékonyság visszajelzésére tanulókövetést végzünk. 

 Pedagógusaink állandóan gazdagítják az ebben felhasználható pedagógiai, 

módszertani repertoárjukat. 

Az IPR elemei a pedagógiai programban 

 

1. A HHH és a nem HHH tanulók arányának megállapítása intézményi szinten MKM rendelet 

39/D § (3), 39/E § (1), valamint 54. § (7)-(8)-(9) pontja alapján 

 

2. Óvoda – iskola átmenet 

 

Az eredményes iskolakezdés érdekében a Diagnosztikus fejlődésvizsgálatot az óvodában is és 

az iskola első osztályában is elvégezzük. 

A mérés alapján egyéni fejlesztési tervet készítünk. 

Az óvoda és iskola együttműködése a sikeresebb iskolakezdést segíti elő. 

 

3 .Társadalmi-szakmai környezettel való együttműködés 

 szülőkkel való kapcsolattartás: háromhavonta kötelező tájékoztatás a gyermek 

előmeneteléről, szülői elégedettségmérés, 

 együttműködés a civil szervezetekkel (egyházak, sport- és kulturális egyesületek, 

klubok, alapítványok), 

 együttműködés a középfokú oktatási intézményekkel – fontos az utánkövetés, 

 együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal – közvetít a HHH családok, közösségek és 

helyi döntéshozók között, 

 együttműködés a pedagógiai szakmai és szakszolgálatokkal. Kiemelt jelentőségű a 

HHH-tanulók szempontjából a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 

bizottság, a nevelési tanácsadó, a logopédiai intézet, továbbtanulási és pályaválasztási 

tanácsadó tevékenysége. 
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4. A lemorzsolódással és továbbtanulással kapcsolatos feladatok 

 

Cél a lemorzsolódási arány csökkentése, valamint minél többen tanuljanak tovább érettségit 

adó középfokú oktatási intézményben. 

Pályázat az Útravaló ösztöndíj programban. 

 

5. A „tanítást-tanulást segítő eszközrendszer” kialakítása 

 

Suli Nova Kht. segítségével folyamatos tájékozódás valamennyi területen. 

Az integrációban a heterogén tanulócsoportok kialakítása érdekében a differenciálásra 

alkalmas szervezési módokat, kooperatív technikákat alkalmazunk. 

 

Az eszközrendszer elemei: 

 

Kulcskompetenciákat fejlesztő programok 

Fokozatosan bevezetjük a kompetencia alapú nevelési, oktatási módszertant 

 

Kiemelt elemei: 

 

 Önálló tanulást segítő fejlesztés 



tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok, 

önálló tanulási képességet kialakító programok, 

tanulók önálló, kreatív tevékenységére épülő foglalkozások, 

tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek. 

 

 Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 



tantárgyi képességfejlesztő programok, 

kommunikációs képességeket fejlesztő programok, 

komplex művészeti programok. 

 

 Szociális kompetenciák fejlesztése 



közösségfejlesztő, közösségépítő programok, 

mentálhigiéniás programok, 

előítéletek kezelését szolgáló programok. 

 

 Integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 



patrónusi, mentori rendszer működtetése, 

művészeti körök működtetése, 

 

 Integrációt segítő módszertani elemek 



egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés, 

kooperatív tanulásszervezés, 
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projektmódszer, 

drámapedagógiai. 

 

Továbbképzési terv átvizsgálása, újra készítése. 

 

Műhelymunka – a tanári együttműködés formái 



értékelő esetmegbeszélések, 

problémamegoldó fórumok, 

hospitálásra épülő együttműködés. 

 

A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei 

Egyéni fejlesztési terv alapján háromhavonta értékelünk. 

 

Multikulturális tartalmak 

Multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban 

 

 

A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 

* pályaorientáció, 

Továbbtanulásra felkészítő program. 

 

6. Személyi és tárgyi feltételek 

Pedagógusok továbbképzése, szemléletváltása. 

A tárgyi és eszközrendszer megváltoztatása az interaktív, foglalkoztató jellegű 

differenciálásos, csoportmunkára, kooperativitásra épülő tanuláshoz. 

 

 

1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje 

 
A diákönkormányzat (Nkt. 48.§) az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő 

szervezete.  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

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

– alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához 

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

 tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 

 sportélet; 

 túrák, kirándulások szervezése; 

 kulturális, szabadidős programok szervezése; 

 a tanulók tájékoztatása (iskolarádió, iskolai honlap). 
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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 igazgató kikéri. 

 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt  

 a saját működéséről 

 a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról 

 hatáskörei gyakorlásáról 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról 

 

A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a 

hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza.  

 

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

 a házirend elfogadása előtt 

 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős.  

 

 

1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 
 

 

1.8.1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

 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, 

 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

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

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

 Diák-fogadóóra 

Célja: a tanulók több lehetőséget kapjanak egyéni beszélgetésre a nevelőkkel. A tanuló 

felkeresheti nevelőt problémájával vagy számára fontos kérdéssel. De a nevelőnek is 

lehetősége van behívni a tanulót beszélgetésre, ha megoldandó probléma merül fel. 

 

 

1.8.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

 

A szülő és a pedagógus a gyermeknevelésben felelős, egyenrangú nevelőtárs. A 

gyermeknevelés hatékonysága érdekében fontos az őszinte, csak a gyerek érdekeit szemelőtt 

tartó kapcsolat kialakítása. 

A gyermek nevelésének két fő színterén, az iskolában és a családban összhangot, egységet 

kell teremteni a közös cél érdekében. Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való harmonikus, 

jó kapcsolat kialakítását, ápolását. A tanár-szülő kapcsolatunk a kölcsönös bizalmon, 

megértésen, őszinteségen, megbecsülésen alapul, így pedagógiai programunkat a szülőkkel, 

mint nevelési partnerrel, iskolahasználókkal egyetértésben tudjuk megvalósítani. 

Ennek érdekében tájékoztatjuk a szülőket az iskola nevelési céljairól, feladatairól, az 

alkalmazott módszerekről. Azokról a lehetőségekről, amellyel az iskola segíteni tud gyermeke 

eredményes felkészüléséhez. Rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket a tanuló teljesítményének 

értékeléséről és érdemjegyeiről.  

Alkalmat biztosítunk a szülőknek arra, hogy az iskolai közélet tevékeny résztvevői, 

közreműködői és segítői lehessenek, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban 

egyénileg, vagy választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 

nevelőtestülettel. Szoros kapcsolatot tartunk az osztályok szülői képviselőiből alakult Szülői 

Szervezettel. 
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A szülőkkel való együttműködés hagyományos formái, eseményei 

Közösen szervezett túrák, kirándulások 

Közös iskolaszépítő akciók szervezése 

Együttműködés a farsangi bál lebonyolításában 

Tea-délutánok szervezése 

Közös programok szervezése (szülő-pedagógus bál, Suli-gála, gyermeknap) 

Együttműködés a tanulók versenyeztetése, utaztatása során 

 

Szülői értekezletek 

Célja: A közös feladatok, célok megtervezése, a problémák megoldása. Kapcsolatteremtés 

iskola-szülő, szülő-szülő között. 

Ideje: Tanévenként három alkalommal (tanév elején félévkor, tanév végén) a szülők 

munkaidejéhez igazodva, az esti órákban. Szükség esetén rendkívüli szülői értekezletet, 

illetve összevont szülői értekezletet tartunk. 

 

Fogadóórák 

Célja: A szaktanárok és a szülők egyéni találkozása, véleménycseréje a gyermekek 

tanulmányi munkájáról, iskolai viselkedéséről. 

Ideje: Évente két alkalommal (november, április) 

 

Nyílt nap 

Meghatározott napokon minden érdeklődő részt vehet a délelőtti tanítási órákon, délutáni 

foglalkozásokon. 

Célja: Betekintés az iskola világába. A szülők megfigyelhetik gyermekük iskolai 

tevékenységét tanítási órán és a szabadidős tevékenységek ideje alatt. 

Ideje: Októberben az első évfolyamon, márciusban az alsó–és felső tagozaton. 

 

Családlátogatás 

Főleg az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős feladata a környezettanulmányozás, a 

közvetlenebb kapcsolat kialakítása a családdal, a tanulóval kapcsolatban felmerülő problémák 

közös megoldásának keresése. 
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Írásbeli tájékoztatás 

Iskolánk nagy gondot fordít arra, hogy a szülők időben, alaposan informálódjanak 

intézményünk életéről, működéséről. Ezt segítik az írásbeli tájékoztatás formái (tájékoztató 

füzet, iskolai hirdetőtablók, honlap, tájékoztató szórólapok) 

 

A szülők tájékoztatása az integrációs felkészítésben résztvevő tanulókkal kapcsolatban 

Az integrációs felkészítésben, valamint az Útravaló Ösztöndíj Programban részt vevő tanulók 

haladását, fejlődését illetve az ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az érdekelt 

pedagógusok legalább háromhavonta értékelik. 

Az értékelésre meg kell hívni tanuló szülőjét, a tanulót, a gyermek-és ifjúságvédelmi felelőst, 

indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó 

képviselőjét. 

 

Segítünk a szülőknek az iskolaválasztásban 

 Az óvodába eljuttatjuk az iskolánkat bemutató kiadványunkat. 

 „Iskolába csalogató” programokat szervezünk az iskolába készülő nagycsoportos 

óvodásoknak, ahol megismerkedhetnek a tanító nénikkel. 

 A leendő 1. osztályos tanítók ellátogatnak az óvodába. 

 Nyílt tanítási napon tekinthetnek be az érdeklődők iskolánk életébe. 

 A nagycsoportosok meglátogatják az első osztályosokat tanítási órán. 

 Szülői értekezletre hívjuk a szülőket az iskolába, ahol nevelő-oktató munkánkról 

tájékoztatjuk őket. 
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1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le: 

 Osztályozó vizsga 

 Pótló vizsga 

 Javító vizsga  

 

Osztályozó vizsgát kell tenni 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. 

 

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 és 

ezt igazolja. 

 

Javító vizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott.  

 

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

szabályok szerint kell megszervezni. 

 

Az osztályozó –és javító vizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében szereplő 

követelmények alapján a szakmai munkaközösségek állapítják meg. 

 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei  

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

 javítóvizsga esetén tanév végén (bizonyítványosztáskor) tudják meg 
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Tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

vizsgarészeket tenni a tanulóknak: 

 

  TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

1. Magyar nyelv és irodalom ÍRÁSBELI  SZÓBELI   

2. Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI   

3. Matematika ÍRÁSBELI     

4. Történelem  ÍRÁSBELI SZÓBELI   

6. Hon- és népismeret   SZÓBELI   

7. Erkölcstan   SZÓBELI   

8. Etika   SZÓBELI   

10. Természetismeret ÍRÁSBELI  SZÓBELI   

11. Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI    

12. Kémia ÍRÁSBELI  SZÓBELI   

13. Biológia ÍRÁSBELI  SZÓBELI   

14. Földrajz  ÍRÁSBELI SZÓBELI   

15. Informatika     GYAKORLATI 

16. Technika, életvitel és gyakorlat     GYAKORLATI 

17. Ének-zene   SZÓBELI   

18. Mozgás és tánc     GYAKORLATI 

19. Vizuális kultúra     GYAKORLATI 

21. Testnevelés és sport     GYAKORLATI 

 

 

 

A vizsgaszabályzat hatálya 

 

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

 osztályozó vizsgákra, 

 javítóvizsgákra 

 pótlóvizsgákra 

vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 
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1.10 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei 
 

 

 Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – Törtel község közigazgatási területéről – 

minden jelentkező tanköteles tanulót felvesz. 

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

a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

 Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított 

személyi azonosító igazolványt 

 lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

 fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény vagy szakértői 

vélemény) 

 A második-nyolcadik évfolyamra történő felvételnél be kell mutatni: 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított 

személyi azonosító igazolványt 

 a szülő személyi igazolványát 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt 

 az előző iskola által kiállított átjelentkezési lapot 

 

 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 ha magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag 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. 
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2. Az intézmény helyi tanterve 

 

 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése 
 

 

Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az 

alábbi kerettantervekre épül: 

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 1.sz. 

mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”, valamint a 2.sz. 

mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”. 

 

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. Mivel a kerettantervek 

által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven 

százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben 

szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a 

tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. 

 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

Tantárgy megnevezése Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Matematika B változat 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Biológia-egészségtan B változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 
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2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám 

 

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 

 

 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv 4 4 3 2 

Magyar irodalom 3+1 3+1 3+1 4+1 

Idegen nyelvek  1  1  2 2+1 

Matematika 4 4 4 4 

Etika 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 

Informatika 0 0 0 1 

Szabadon tervezett órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv 2+0,5 2+0,5 1,5+0,5 2 

Magyar irodalom 2+0,5 2+0,5 1,5+0,5 2 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 +1 3+1 3+1 

Etika 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika    2 1+0,5 

Természettudományi gyakorlatok  1   

Kémia     1+0,5 2 

Biológia-egészségtan     2 1+0,5 

Földrajz     1+0,5 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

 

A fenti táblázatban + jellel jelölt tantárgyak óraszámát azzal a céllal növeltük meg a szabadon 

tervezhető órakeret terhére, hogy e tárgyakból több idő jusson a készségfejlesztésre, az 

ismeretek gyakorlására. 

 

Az adott évfolyamon nem szereplő, de később tanított tantárgy tanítására fordítottunk 

órákat előkészítés céljából: 
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Alsó tagozaton  

 idegen nyelvből (angol, német) első és második évfolyamon 1-1 órát, harmadik 

évfolyamon 2 órát, 

 

 informatikából negyedik évfolyamon 1 órát. 

 

 

Felső tagozaton: 

 informatikából ötödik évfolyamon 1 órát 

 

 

Az adott évfolyamon nem szereplő, de később tanított tantárgy tanítására fordítottunk 

órákat „elnyújtó” jelleggel, ismétlés, gyakorlás céljából: 

Felső tagozaton:  

 Technikából a nyolcadik évfolyamon 1 órát. 

 

 

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

tantárgyak közül a Hon-és népismeret tantárgyat tanítja. 

 

 

A szabadon választható tantárgyak közül a 6. évfolyamon a Természettudományi 

gyakorlatok tantárgyat emeltük be az iskola óratervébe.  

 

A Knt. 27.§ (4)-(5)-(6) bekezdése alapján a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok 

engedélyezett heti időkeret különbözete terhére szervezzük meg a tehetség-kibontakoztató, 

felzárkóztató egyéni és csoportos foglalkozásokat, csoportbontásokat, szakköröket. 

Az évfolyamonkénti pontos óraszámot a törvényi időkeretnek megfelelően az osztályok 

képességeinek figyelembe vételével minden tanév elején a nevelőtestület döntése értelmében 

határozzuk meg az éves munkatervben. 

A sajátos nevelési igényű tanulók részére a kötelező habilitációs rehabilitációs tanórai 

foglalkozásokat a Knt. 6. melléklete alapján határozzuk meg a tantárgyfelosztásban. 
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A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének 

ütemezése 

 

Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik a 

nevelés-oktatás: 

 

 H2004= a 2003-ban felülvizsgált és módosított NAT alapján, valamint az Oktatási 

Minisztérium által 2004-ben kiadott kerettanterv alapján elkészített 2004. 

szeptemberétől érvényes helyi tanterv 

 

 H2013=a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII.21.) EMMI rendelet alapján 

 

2013. szeptember 1-től: 

 az első, az ötödik évfolyamon az iskolai nevelés és oktatás a most felülvizsgált és 

módosított pedagógiai program és helyi tanterv szerint folyik majd, 

 míg a többi évfolyamon a jelenleg is hatályos pedagógiai program és helyi tanterv 

szerint kell majd megszerveznünk nevelő-oktató munkánkat 

 

 

TANÉV ÉVFOLYAM 

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

2013-

2014 

H2013 H2004 H2004 H2004 H2013 H2004 H2004 H2004 

2014-

2015 

H2013 H2013 H2004 H2004 H2013 H2013 H2004 H2004 

2015-

2016 

H2013 H2013 H2013 H2004 H2013 H2013 H2013 H2004 

2016-

2017 

H2013 H2013 H2013 H2013 H2013 H2013 H2013 H2013 

 

 

 

 



 
 

             PEDAGÓGIAI PROGRAM                          Törteli Szent István Király Általános Iskola 

52 

 

 

 

2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 
 

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

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

feldolgozásához, amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek. 

 Amennyiben a hivatalos tankönyvjegyzéken a matematika műveltségterület 

kivételével bármely tantárgy, műveltségterület vonatkozásában van olyan tankönyv, 

amelyet a tartós tankönyvre meghatározott szabályok alapján hagytak jóvá és az ilyen 

tantárgyhoz vagy műveltségterülethez az iskola tankönyvet rendel, az iskola a 

tankönyvrendelés során a tartós tankönyvek közül választ. 

 A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is 

szükségük van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika életvitel és 

gyakorlat. 

 Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola 

helyi tanterve alapján. 

 Az adott tantárgy eredményes elsajátításához az eszközöket részben az iskola 

biztosítja, részben a szülő vásárolja meg. Ebben olyan egyensúlyt kell teremteni, hogy 

megvásárlásuk a szülők számára anyagilag ne legyen megoldhatatlan feladat. A 

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

végén a bizonyítványosztásnál) tájékoztatjuk. 

 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. 

 Elégítse ki a didaktikai követelményeket. 

 Alkalmazkodjon a korosztály intellektuális fejlettségi szintjéhez. 
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2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 

helyi megvalósítása 
 

2.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

 az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős 

egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 

 a mozgásigény kielégítése a mindennapos testneveléssel 

 a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése  

 a koncentráció és a relaxáció képességének megalapozása 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe 

 fokozatosan kialakítjuk a kooperatív- és interaktív tanulási technikákat 

 a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés 

 a tanulók egészséges terhelése 

 személyre szóló fejlesztő értékelés 

 helyes magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása 

 önálló tanulás és önművelés megalapozása 

 biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat megalapozása 

 alapvető képességek, készségek elsajátítása 

 belső motivációk kialakítása változatos szervezési megoldásokkal 

 cselekvő tanulás előnyben részesítése 

 meglévő ismeretek felhasználása 

 differenciálás a tanulás minden területén 

 hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, tehetséges tanulók esetében egyéni 

bánásmód alkalmazása 

 tanulás esélyek egyenlőségének biztosítása, különböző tanulásszervezési 

megoldásokkal 

 a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémáik megoldásának segítése 

 a tanuló személyiségének, képességeinek, szociokulturális hátterének megismerése 

 

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

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

kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 a 3 – 4. évfolyamon erőteljesebbé válnak – a 4. évfolyam végére már meghatározóan – 

az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat-és problémamegoldáshoz, fejlesztjük a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 

 a mozgásigény kielégítése a mindennapos testneveléssel és a sportkörrel 

 a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás továbbfejlesztése 
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 a koncentráció és a relaxáció képességének fejlesztése 

 a kooperatív – interaktív tanulási technikák rendszeres alkalmazása 

 a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés 

 a tanulók egészséges terhelése 

 személyre szóló fejlesztő értékelés 

 helyes magatartásformák gyakoroltatása 

 önálló tanulás és önművelés szorgalmazása 

 biztonságos szóbeli és írásbeli szóhasználat továbbfejlesztése 

 alapvető képességek, készségek fejlesztése 

 belső motiváció változatos szervezési megoldásokkal 

 cselekvő tanulás alkalmazása 

 meglévő ismeretek beépítése az új tananyagba 

 differenciálás a tanítás minden területén 

 hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, tehetséges tanulók esetében egyéni 

bánásmód alkalmazása 

 tanulási esélyek egyenlőségének biztosítása különböző tanulásszervezési 

megoldásokkal 

 a feltárt tanulási nehézségek folyamatos figyelemmel kísérése (Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat, Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Szakértői Bizottság…) 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítése szituációs játékok alkalmazásával 

 önismeret, önértékelés képességének fejlesztése 

 az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a közösségekben 

 

 

2.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

 a felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai 

tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-

együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása 

 kreativitás fejlesztése, írásbeliség és szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a tanulók 

egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló fejlesztő értékelésük 

 szövegértelmező és szövegalkotó értelmezés fejlesztése, 

 pozitív motiváció kialakítása 

 kommunikációs készség fejlesztése 

 valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése 

 a nyelv logikai elemeinek helyes használata 

 tervezés, ellenőrzés igényének kialakítása 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani 

 önismeret, önértékelés képességének fejlesztése 

 az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a közösségekben, a baráti 

kapcsolatokban, csoporton belül 
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2.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

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

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása, és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása 

 fokozatos kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat 

 fejlesztjük az igényes szóbeli és írásbeli közlést, a tanult ismeretek közötti 

összefüggések felismerését, azok értő alkalmazását 

 fejlesztjük kombinatorikus gondolkodást  

 megismertetjük és gyakoroltatjuk a helyes magatartási formákat, a személyiség 

erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi megalapozásával 

 

 

2.5 Mindennapos testnevelés 
 

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

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

Minden osztályban (felmenő rendszerben) megszervezzük 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 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterület oktatással, a következő tanórai vagy 

tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétellel: 

Pl.:  

sportági foglalkozások (úszás, labdarúgás, kézilabda…) 

közösségi és más sportjátékok 

mozgásos és ügyességi játékok 

szabadtéri sportok 

természetjárás 

kirándulás 

modern tánc 

tánc-és mozgás 

klasszikus tánc 

kölyökatlétika 
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 iskolai sportkörben való sportolással, 

 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott 

igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett 

edzéseken való sportolással. 

 Biztosítjuk a könnyített testnevelést azoknak a tanulóknak akiknek szakorvosi 

vélemény alapján az egészségi állapota indokolja. A könnyített testnevelés órát – 

lehetőség szerint – a többi tanulóval együtt, azonos csoportban szervezzük meg. Külön 

foglalkozás keretében a könnyített testnevelés órát úgy biztosítjuk, hogy a 

mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon.  

 

 

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 

szabályai 
Iskolánk személyi feltételei nem teszik lehetővé a pedagógusválasztást. 

 

 ha a tanulót - kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a 

tanítási év végéig köteles azon részt venni. 

 a szabadon választott tanórai foglalkozást úgy kell tekinteni, mint a kötelező 

tanítási órát 

 az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérni, hogy a tanuló milyen 

szabadon választott tanítási órán, továbbá melyik egyház által szervezett 

hittanórán, vagy az iskola által szervezett erkölcstan órán kíván részt venni 

 a tanulónak vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha 

a tanuló a következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon 

választott tanítási órán, foglalkozáson, továbbá, ha jelentkezni kíván a 

szabadon választott tanítási órára, foglalkozásra. 

 

 

 

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 

Tanulóink 70 %-a hátrányos helyzetű, s közel 30 %-a halmozottan hátrányos helyzetű. 

Tanulócsoportjaink összetétele, a hátrányos helyzetű alulmotivált gyerekek magas száma 

különösen nagy jelentőséget ad az esélyegyenlőség érdekében végzett tevékenységeinknek.  

 

Az iskolában a sajátos nevelési igényű tanulók és a HHH tanulók nevelése-oktatása integrált 

keretek között folyik. Az évfolyamonkénti két-két osztály mindegyike normál tantervű. A 

párhuzamos osztályok közötti SNI tanulók elosztása arányos, a HHH arány a törvényi 

szabályozásnak megfelelő. 
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2.8.1 Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

 

Helyzetelemzés 

Az iskolába járó gyerekek egyre növekvő része jelentős szociális, kulturális, műveltségi 

hátránnyal érkezik iskolánkba. 

A hátrányos helyzet a szülők alacsony iskolázottságából, a megélhetési nehézségekből 

adódik. 

Új jelenség a nevelőszülői hálózat kiszélesedése, s az előrejelzések szerint egyre több ilyen 

tanulónk lesz. 

 

Feladatok 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: 

A gyermek fejlődését veszélyeztető okok: 

 megelőzésére 

 feltárására 

 megszüntetésére 

 

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek –és ifjúságvédelem területén: 

 fel kell ismerni és fel kell tárni a tanulók problémáit 

 jelezni kell a felmerült problémákat a Gyermekjóléti-és a Családsegítő Szolgálat 

szakembereinek 

 meg kell keresni a problémák okait 

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához 

 

Tevékenységek 

 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem 

céljainak megvalósulását: 

 

 integrált nevelés-oktatás 

 felzárkóztató foglalkozások 

 tehetséggondozó foglalkozások 

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés 

 a pályaválasztás segítése 

 a személyes, egyéni tanácsadás szülőknek, tanulóknak 

 napközis foglalkozások 
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 iskolai étkezési lehetőség 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok 

 a tanulók szabadidejének szervezése 

 szociális hátrányok enyhítése pályázati forrásból 

 a szülőkkel való együttműködés 

 együttműködés a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálattal 

 élő kapcsolat kialakítása a nevelőszülői felügyeletet ellátó szervekkel 

A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésben, feltárásában, megszüntetésében a tantestület minden tagja 

közreműködik. 

Ezen feladatok koordinálására, segítésére gyermek-és ifjúságvédelmi felelős működik 

iskolánkban. 

 

A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős feladatai: 

 

 a pedagógusok gyermek-és ifjúságvédelmi feladatainak segítése 

 elkészíti az éves munkatervet 

 nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos körülmények között élő gyermekeket 

 nyilvántartja a HHH tanulókat 

 nyilvántartja az állami gondozott tanulókat 

 szorgalmazza a rászoruló tanulók támogatását 

 figyelemmel kíséri tanulmányi előmenetelüket, hiányzásaikat 

 fejlődésük érdekében összehangolja a nevelőtestület munkáját 

 beszámolót készít az iskola ifjúságvédelmi helyzetéről 

 javaslatot tesz ennek fejlesztésére 

 szükség esetén kezdeményezheti az osztályfőnöki munkaközösség összehívását 

 az osztályfőnökökkel, a családsegítő szolgálat munkatársaival együttműködik a 

veszélyeztető okok feltárása érdekében 

 az osztályfőnökökkel és a családsegítő szolgálat munkatársaival családlátogatásokat 

tesz a problémás tanulóknál 

 jelzőrendszert működtet a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat felé 

 a félévi és év égi értekezleten beszámol munkájáról 
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2.8.2 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A szociális hátrányok enyhítését, az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi tevékenységek 

szolgálják: 

 képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, mely „Intézményi integrációs 

program” alapján folyik 

 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 egyéni foglalkozások 

 a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen 

 a tanulók helyzetének, problémáinak felismerése érdekében családlátogatásokat 

végzünk 

 tájékoztatjuk a szülőket a családlátogatások alkalmával, a szülői értekezleteken, 

fogadóórákon a szociális juttatások lehetőségeiről 

 maradéktalanul biztosítjuk mindazokat a jogokat amelyeket a törvények e területen 

meghatároznak (étkeztetési támogatás, tankönyvtámogatás, stb) 

 napközis illetve tanulószobai ellátást biztosítunk, ami szociális funkciót is betölt 

(helyes mentálhigiénés –és viselkedési szokások kialakítása) 

 iskolai étkeztetés révén napi háromszori étkezést biztosítunk 

 felzárkóztató illetve tehetséggondozó programokat szervezünk 

 különös figyelemmel segítjük hátrányos helyzetű tanulóink pályaválasztását 

 táborozásokhoz támogatást biztosítunk pályázati, alapítványi forrásból 

 drog-és bűnmegelőző programokat szervezünk 

 kapcsolatot tartunk a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekvédelmi-és Családsegítő 

Szolgálattal 

 színházlátogatásokat, kirándulásokat szervezünk, melyek anyagi hátterét 

pályázatokkal teremtjük meg 

 biztosítjuk az iskolai könyvtár, sportcsarnok egyéni vagy csoportos használatát 

A fenti tevékenységet az iskola gyermek-és ifjúságvédelmi felelőse koordinálja. 

 

Útravaló ösztöndíjprogramban való részvétel  

 

A 2005 óta működő Útravaló Ösztöndíjprogram célja a HH tanulók esélyegyenlőségének 

elősegítése. 

Az Út a középiskolába alprogram keretében 7-8. osztályos tanulót egy mentori feladatokat 

ellátó tanár segíti tanulmányai során, és felkészíti érettségit adó középiskolában való 

továbbtanulásra. 
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2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 
 

 Az iskola nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók 

tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak 

jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy 

gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult 

tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

 A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, 

földrajz, ellenőrzésénél: 

 A nevelők a tanulók munkáját egy – egy témakörön belül szóban és írásban is 

ellenőrizhetik; 

 Az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő 

követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

 A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször 

ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében 

egy –egy tantárgy esetében egy témakörön belül a témazáró dolgozaton kívül csak 

egyszer kerülhet sor írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer 

kell felelnie szóban. 

 

 Az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, 

valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

 A többi tantárgy esetében pedig egy – egy témakörön belül. 

 

 

Az értékelés szempontjai 
 

 A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, 

minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan 

viszonyul a követelményekhez; emellett azonban azt is figyelembe veszik, hogy a 

tanulói teljesítmény hogyan változott, fejlődött-e vagy hanyatlott az előző értékeléshez 

képest. 

 

 Az első évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

 

 Második évfolyamon félévtől, a harmadik - nyolcadik évfolyamon a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel 

minősítjük. 

 

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

teljesítményét szöveges minősítéssel értékeljük.  
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A szöveges minősítés: 
 

 KIVÁLLÓAN TELJESÍTETT 

(Az 5-ös érdemjegynek felel meg) 

 JÓL TELJESÍTETT 

(A 4-es érdemjegynek felel meg) 

 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

(A 3-as érdemjegynek felel meg) 

 FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL 

(Az 1-es vagy 2-es érdemjegynek felel meg) 

 

 

Az érdemjeggyel történő minősítés 
 

 A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon 

félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

 

 A negyedik-nyolcadik évfolyamon a félévi és év végi osztályzatot az adott félév során 

szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell 

meghatározni. 

 

 Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következő 

 

 Jeles /5/ 

 Jó /4/ 

 Közepes /3/ 

 Elégséges /2/ 

 Elégtelen /1 

 

 A tanulók előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

témakörönként, de legalább havonta egy érdemjeggyel kell értékelni munkáját. 

 A kapott érdemjegyekről a szülőt a tájékoztató füzeten keresztül értesíteni kell. 
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Az osztályzatoknak megfelelő követelmények 

 
A tanuló tudása jeles /5/, ha: 

 

 a helyi tantervben optimumként meghatározott ismereteket 

maradéktalanul elsajátította, 

 felismeri ezek összefüggéseit, képes azokat a gyakorlatban 

alkalmazni, 

 továbbá elsajátított kiegészítő ismereteket is, 

 az ellenőrzések során tudásáról életkorának megfelelő szinten 

önállóan tud számot adni. 

 

A tanuló tudása jó /4/, ha: 

 

 a tantervi optimumot elsajátította, 

  képes a tanult ismeretek közötti összefüggések megértésére és 

az ismeretek gyakorlati alkalmazására 

 az ellenőrzések során tudásáról kevés segítséggel (néhány segítő 

kérdés) képes számot adni. 

 

A tanuló tudása közepes /3/, ha: 

 

 a tantervi optimumot csak részben sajátította el, 

 ismeretei felszínesek vagy hiányosak, 

 az összefüggéseket nem minden esetben érti meg és ismereteit 

csak részben vagy nevelői segítséggel tudja alkalmazni.  

 az ellenőrzések során tudásáról csak elemenként, kérdések 

segítségével képes számot adni. 

 

A tanuló tudása elégséges /2/, ha: 

 

 csak a tantervi minimumot sajátította el, 

 az ismeretek közötti összefüggéseket nem érti meg, 

 ismeretei alkalmazására még nem képes 

 az ellenőrzések során tudásáról csak a tantervi minimum 

elemeire vonatkozó kérdések alapján tud számot adni. 
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A tanuló tudása elégtelen /1/, ha: 

 

 a tantervi minimumot sem volt képes elsajátítani 

 az ellenőrzések során még segítő kérdések alapján sem képes az 

alapismereteket visszaadni. 

 

 

A tanulói teljesítmények értékelése, ellenőrzése egységes rendszer alapján 

Az értékelés rendszeressége 
 

 

 Minden hónapban minimum 1 osztályzat 

 Félévkor és év végén összesítő jellegű 

 Figyelembe vesszük a fejlődést ill. hanyatlást 

 A témazáró és felmérő érdemjegyek meghatározó jellegűek az 

összesítő értékeléskor. 

 

 

Százalékos értékelés 

A témazárók és felmérők százalékos értékelése: 

 
 91-100 % jeles 

 76-90 % jó 

 55-75 % közepes 

 31-54 % elégséges 

 0-30 % elégtelen 

 

Az alapműveletek százalékos értékelése: 

 

 91-100 % jeles 

 80-90 % jó 

 60-79 % közepes 

 40-59 % elégséges 

 0-39 % elégtelen 
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Értékelő szimbólumok 
 

Érdemjegyek 

 

A naplóba különböző színű jegyek kerülhetnek, amelyek jelentése a következő: 

 

 Piros színű témazáró, felmérő 

 Kék színű felelet (írásbeli vagy szóbeli) 

 Zöld színű egyéb jegyek 

 Fekete színű  vers 

 

Pontozás 
 

Az órai munka során a következő színű pontok adhatók 

 

 Piros pont (órai munka, sikeres feladat gyűjtő munka, 

szorgalmi feladat, írásbeli munka) 

 Zöld pont (az 1. és 2. évfolyamon, ahol szóbeli értékelés van, 

ott lehet zöld pont) 

 100 %-os teljesítménynél, piros csillag jelölést is használunk az 

osztályzat mellett. 

 Fekete pont (felszerelés hiánya, házi feladat hiánya, csúnya 

külalak, gondatlan munka, órai munka hiánya) 

 

Pontok összesítése 

 

 5db piros pont ér egy ötöst. 

 5db fekete pont ér egy elégtelent. 

 

 

Az értékelés és ellenőrzés egyéb szabályai iskolánkban 
 

Miért adunk elégtelent? 

 

 Értékeléskor, amennyiben a felszerelés feltétele a szóbeli ill. írásbeli 

feleletnek vagy témazáró ill. felmérő dolgozatnak. 

 Testnevelés órán, amennyiben a felszerelés feltétele a teljesítmény 

mérésének. 

 Büntető jelleggel nem adható elégtelen (pl.: felszerelés hiánya, 

magatartási problémák megoldására). 

 

A tájékoztató füzetek fontossága 

 

 Amennyiben 3-szor hiányzik a tájékoztató füzet, akkor a szorgalom havi 

értékelésekor az érdemjegybe beleszámít. 

 A fenti dokumentum hiányát az értékelő naplóban található beíró 

füzetbe vezetjük. 
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A füzetek javításának színei 

 

 A füzetek ellenőrzése folyamatosan történik, amelyet a szaktanár 

aláírásával és láttam jellel hitelesít. 

 Piros: Ezzel a színnel csak a pedagógusok javítanak. 

 Zöld: Ezzel a színnel a tanulók javítanak. 

 

Helyesírási javítókulcs: 

A füzetek helyesírásának javítása minden tantárgyból egységes 

javítókulccsal történik. 

 

 

 

 

2.10 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának 

értékelési elvei  

2.10.1 A magatartás értékelésének elvei 

 

A magatartás érdemjegyei 

 

A következő érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk: 

 

 Példás /5/ 

 Jó /4/  

 Változó /3/ 

 Rossz /2/ 

 A tanuló magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év 

végén az osztályfőnök osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, 

illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

 A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az 

osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. 

 A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az 

érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. 

Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt 

az osztályzatról. 

 

Iskolánkban a magatartás értékelésének követelményei 

 

Példás /5/ az a tanuló, aki: 

 

 a házirendet betartja 

 a tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik 

 kötelességtudó, feladatait tejesíti 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti 
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 tisztelettudó 

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, 

előzékenyen, segítőkészen viselkedik 

 az osztály és az iskolaközösség életében aktívan részt vesz 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője, megrovása 

 

Jó /4/ az a tanuló aki: 

 

 a házirendet betartja; 

 tanórán vagy 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. 

 

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; 

 igazolatlanul mulasztott; 

 osztályfőnöki intője van; 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik. 

 

 

Rossz /2/ az a tanuló, aki: 

 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, 

durván viselkedik; 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást 

akadályozza; 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki 

megrovása, vagy ennél magasabb fokú büntetése. 
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2.10.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

 

A szorgalom érdemjegyei 

 

A következő érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk: 

 

 Példás /5/ 

 Jó /4/ 

 Változó /3/ 

 Hanyag /2/ 

 

Iskolánkban a szorgalom értékelésének követelményei 

 

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 órűkra mindig 

elhozza. 

 

Jó /4/ az a tanuló, aki: 

 

 Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi 

teljesítményt nyújt; 

 Rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

 A tanórákon többnyire aktív; 

 Többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken 

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

megbízatást teljesíti; 

 Taneszközei tiszták, rendezettek. 

 

Változó /3/ az a tanuló, akinek: 

 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. 
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Hanyag /2/ az a tanuló aki: 

 

 Képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése 

érdekében; 

 Az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

 Tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

 Feladatait többnyire nem végzi el; 

 Felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

 A tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem 

fogadja el, annak ellenszegül; 

 Félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 

 

2.10.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 

Jutalmazás 

 

Az a tanuló, aki képességeihez mérten 

 

 Példamutató magatartást tanúsít, 

 Folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

 Közösségi munkát végez, 

 Tanulmányi, sport, kulturális versenyeken vesz részt, 

 Hozzájárul az iskola jó hírnevének növeléséhet 

 Az iskola jutalomba részesíti. 

 

Formái 

 

 Szaktanári dicséret 

 Osztályfőnöki dicséret 

 Igazgatói dicséret 

 Nevelőtestületi dicséret 

 Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő 

eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, 

melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt 

vehetnek át. 

 Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve 

előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók 

osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve 

előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók 

igazgatói dicséretben részesülnek. 

 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. 
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Büntetés 

 

Az a tanuló, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti 

büntetésben részesül. 

 

 Házirend előírásait megszegi 

 Igazolatlanul mulaszt  

 Bármely módon árt az iskola jó hírnevének 

 

 

Formái: 

 

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás 

 nevelőtestületi figyelmeztetés, megrovás 

 

 

 

 

2.11 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 
 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 

 

 a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz 

kapcsolódó ismeretek megszilárdítása; 

 

 a tanítási napokra szóbeli-és írásbeli házi feladatot adunk, figyelembe véve a tanulók 

életkorát és terhelhetőségét, 

 

 hétvégére nem adunk házi feladatot azokból a tantárgyakból, amelyek a hétfői 

órarendben szerepelnek, 

 

 az első-negyedik évfolyamon a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem 

írásbeli házi feladatot, 

 

 az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos 

(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem 

írásbeli házi feladatot, 

 

 a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy 

osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot 

lehet íratni.  
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 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

 

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

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 

 

2.12 Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 
 

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

léphet, ha a tantárgyi követelményeket az adott évfolyamon a tanév végén minden 

tantárgyból sikeresen teljesítette.  

 

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

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Minden tantárgyból legalább az „elégséges” 

osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 
 

 Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon tanév végén legfeljebb 3 tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát 

tehet.  

 

 Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon tanév végén 3 vagy több tantárgyból szerez elégtelen 

osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles. 

 

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

végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a 

tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott 

 hiányzása valamely tantárgy esetén túllépi az adott tantárgy éves óraszámának 

30%-át, 

 magántanuló volt. 
 

 Az igazgató a tanulót mentesítheti a „készségtárgyak” tanulása alól, ha azt a tanuló 

egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. Ebben az esetben az iskola 

magasabb évfolyamára történő lépés döntés meghozatalakor a mentesítésben 

foglaltakat figyelembe kell venni. 
 

 A magántanulói státust kérelmezni, a kérést indokolni kell a szülőnek.  

A magántanulók felkészüléséhez az iskola útmutatást nyújt szülői kérés esetén.  

Szakértői vagy orvosi javaslat alapján a magántanuló az előírt heti órakeretben iskolai 

felkészítésben részesül. 
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 Az első évfolyamot ismételi a tanuló, ha a tanulmányi követelményeket igazolt 

és/vagy igazolatlan mulasztás miatt nem tudja teljesíteni. 

 

 A tantestület egyedi esetekben, sajátos nevelési igényű tanulóknál, egyéni fejlesztési 

program készítése mellett engedélyezheti a magasabb évfolyamba lépést. 

 

 Amennyiben a tanulónak a szakértői vélemény méltányos, egyéni elbírálást javasol, az 

adott ismeretkörben az átlagnál kevesebbet teljesítő tanulónak differenciált 

követelménytámasztással biztosítjuk a magasabb évfolyamba lépést. 

 

 Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt követelményeket, a tanulmányokat az 

évfolyam megismétlésével folytathatja. 
 

 A tanulónak lehetősége van az évfolyam megismétlésére abban az esetben is, ha 

egyébként a felsőbb évfolyamba léphetne. Az engedély megadásáról kérésre az iskola 

igazgatója dönt. A szülő kérésére az első-negyedik évfolyamon engedélyezni kell az 

évfolyam megismétlését. 

 

 

 

2.12 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 
 

Az eredményes oktatás szempontjából szükség van a csoportbontásra. A pedagógus munkája 

hatékonyabb azáltal, hogy kisebb létszámú csoportokkal dolgozhat. 

A csoportok a gyermekek teljesítményétől függően átjárhatók, törekedve a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók létszámának arányos elosztására. 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk a matematikát, magyar nyelv és irodalom tantárgyat, 

idegen nyelvet, az informatikát, rajzot, idegen nyelvet. 

 

 

A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésekor a következő elveket tartjuk 

fontosnak: 

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek 

fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. Az informatika és rajz tantárgy jellegéből 

illetve a tárgyi feltételek miatt az informatikát és a rajzot 5. osztálytól csoportbontásban oktatjuk. 

A csoportbontással biztosítani tudjuk, hogy minden tanulónk önállóan, számítógép mellett 

sajátíthassa el az ismereteket. Csak így biztosítható a gyakorlatközpontú, a készségfejlesztést 

célzó informatikaoktatás. A rajz csoportbontással a magasabb színvonalú művészeti nevelés 

megvalósítása a célunk. 

 

 egy csoportba lehetőség szerint a közel azonos képességű és tanulási szemléletű 

diákok kerüljenek, megteremtve a folyamatos tanítási és tanulási lehetőségeket a 

csoport minden tanulója számára 

 törekszünk arra, hogy a tanuló minél többféle foglalkozáson részt vehessen 

 szakmai szempontok 

 a tantárgyból elért eredmény 
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 a tanuló szellemi képességei 

 

 szülői igény 

 létszám 

 a testnevelés órákon 7-8. évfolyamon fiú-lány bontás 
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2.13 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez 

szükséges módszerek 
 

Az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa – az adott tanév rendjéről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott mérési időszakban – az országosan meghatározott egységes mérési 

módszer és az annak alkalmazásához kifejlesztett eszközök alkalmazásával a nappali 

rendszerű iskolai oktatás rendje szerinti tanulók részvételével ellátja a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének (a továbbiakban együtt: fizikai fittség) mérésével kapcsolatos 

feladatokat. A tanulók fizikai fittségi mérésének célja a tanulók egészsége megőrzésének, 

javításának, fenntartásának előmozdítása, és a tanulók egészségi állapotának nyomon 

követése a tanulók fizikai fittségi szintjének feltárásával. 

A felső tagozatos tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők 

végzik el a testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal, tavasszal, majd a fizikai fittségi 

mérés eredményeit a mérést végző pedagógus az előírt határidőig- a mérésben érintett 

tanulónként- rögzíti és feltölti az informatikai rendszerbe.  

 

A fizikai fittségi mérések iskolai évfolyamokra vonatkozó tartalmi kerete 

 

A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT) 

 

A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (a továbbiakban: NETFIT) a tanulók fizikai 

fittségi mérésének adatai rögzítő, meghatározott tartalmi keret szerinti informatikai alapú 

diagnosztikus értékelő rendszer.  

 

1. A NETFIT célja 

 

A NETFIT elsősorban diagnosztikai jelleggel méri és követi nyomon a tanulók fizikai 

fittségét, a köznevelési intézmények rendelkezésre bocsátott útmutató szerint [,,Kézikönyv a 

Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) alkalmazásához”]. 

Célja az egészséghez szükséges fittségi állapot elérése, megőrzése, javítása (fejlesztése) a 

tanulók fizikai aktivitási szintjének növelésén keresztül.  

 

2. A NETFIT tartalmi területei 

 

A NETFIT a fizikai fittségi mérés során három tartalmi területet, azokhoz kapcsolódóan pedig 

négy fittségi profilt különböztet meg az alábbiak szerint. 

 

A NETFIT tartalmi területei és a kapcsolódó fittségi profilok. 

 

                            Tartalmi területek                           Fittségi profilok               Leírás   

 

2.1. A tanulók testösszetételére vonatkozó 

mérések – az antropometriai paraméterek 

mérése és a testösszetétel becslése 

 

 

 

 

2.1.1. 

Testösszetétel és  

tápláltsági profil 

A NETFIT 

testösszetétel és 

tápláltsági profilja 

tartalmazza a testtömeg 

és testmagasság 

értékekből számított 

testtömegindexet (BMI) 
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és a testzsírszázalék 

értéket.  

2.2. A tanulók vázizomzatának fittségére 

Vonatkozó (pálya)tesztek 

2.1.1 Vázizomzat 

fittségi profil 

A NETFIT tesztek 

közül a vázizomzat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fittségével az ütemezett 

hasizom teszt, a 

törzsemelés teszt, az 

ütemezett fekvőtámasz 

teszt, a kézi szorítóerő 

mérés és a helyből 

távolugrás teszt 

foglalkozik. 

2.2.2 

Hajlékonysági 

profil 

A hajlékonysági teszt 

megbízható 

eredményekkel szolgál 

a térdhajlító izmok 

nyújthatóságáról.  

2.3. 

 

 

 

 

 

A tanulók aerob kapacitására vonatkozó 

(pálya)tesztek 

2.3.1. Aerob 

fittségi 

(állóképességi) 

profil 

Az aerob fittségi profil 

a 20, vagy 15 méteres 

állóképességi ingafutás 

teszt eredménye alapján 

becsült aerob kapacitás 

minősítését tartalmazza, 

vagyis a 

légzőszervrendszer és a 

keringési rendszer 

állapotának a szervezet 

oxigénszállító és 

oxigén-felhasználási 

képességének mutatója. 

 

3. A tanulók testösszetételére és tápláltsági állapotára vonatkozó mérések típusai 

 

3.1. Testtömeg mérése 

3.2. Testmagasság mérése 

3.3 BMI (az előző két érték alapján számítva) 

3.4. Testzsírszázalék mérése 

  

4. A tanulók aerob kapacitására és vázizomzatának fittségére vonatkozó mérések, 

tesztek 

 

 A B 

1. Mérés megnevezése Mérés célja 

2. Ütemezett hasizom teszt Hasizomzat erejének és erő-

állóképességének mérése. 

3. Törzsemelés teszt A törzsfeszítő izmok erejének 

mérése. 

4. Ütemezett fekvőtámasz teszt A felsőtest izomerejének és 

erő-állóképességének mérése. 
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5. Kézi szorítóerő mérés Az alkar izmainak maximális 

izometrikus erőkifejtő 

képességének mérése. 

6. Helyből távolugrás teszt Alsó végtag dinamikus 

erőkifejtési képességének 

mérése.  

7. Hajlékonysági teszt A térdhajlító izmok 

nyújthatóságának mérése. 

8. Állóképességi ingafutás teszt 15 m, ill. 20 m Maximális oxigénfelvevő-

képesség becslése. 

 

 

2.14 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 
 

2.14.1 Az iskola egészségnevelési elvei 

 

 A tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. 

 Ismerjék fel a tanulók azt, hogy milyen összefüggés van az életmód, viselkedés, 

környezet és az egészségi állapot között. 

 Az egészségnevelés során megszerzett ismeretek, tapasztalatok ösztönözzék a 

diákokat arra, hogy kialakuljon bennük az önmagukkal szembeni felelősségérzet, 

segítsen nekik a további életük során az életmódbeli döntések meghozatalára, ezzel is 

segítve, hogy az egészséget támogató magatartásformák, megoldási módok 

alternatívaként jelenjenek meg mindennapi éltünkben. 

 Az egészségnevelési munkánk eredményeként váljon érthetővé és élményszerűvé a 

tanulók számára az „egészséges" - „kevésbé egészséges" tevékenységi formák közti 

különbség és a pozitív életszemlélet. 

 Ismerkedjenek meg a tanulók az aktív életmód által kínált előnyökkel, elsősorban a 

mindennapi mozgás kedvező élettani hatásaival, ezáltal a saját fizikai képességeik 

megőrzésében játszott szerepével. 

 Feladatunk segíteni a diákokat, hogy átéljék a szűkebb és tágabb környezetért vállalt 

felelősség érzését, ismerjük fel egyéni lehetőségeiket a természetvédelem területén. 

 

A nevelésben résztvevő személyek: 

 Az iskola minden pedagógusa az erre alkalmas tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 

során. 

 Iskolai egészségügyi szolgálat: iskolaorvos, védőnő 

 Iskolán kívüli meghívott szakemberek, mentősök, rendőrök, katasztrófavédelem 
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2.14.2 Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

 A tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

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

szokásrendszer megalapozása. 

 

 A tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához 

szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és társadalmi környezet 

megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel: 

 

 a környezet fogalmával, 

 a földi rendszer egységével, 

 a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 

 a környezetvédelem lehetőségeivel, 

 lakóhelyünk természeti értékeivel, 

 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosak. 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és 

tanórán kívüli foglalkozás feladata. 

 

 

Az iskolánk környezeti nevelését szolgáló tevékenységformák 

 

 A környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika, technika, rajz, 

etika tantárgyak, valamint a negyedik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák 

tanóráin feldolgozott ismeretek. 

 

 A környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások 

 

 „Zöld-béka” környezet-és természetvédelmi program 

 Évente osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre a környezeti 

értékek felfedezésére 

 Minden évben a „Madarak és fák napja” alkalmából történő megemlékezés a 

környezetvédelemmel kapcsolatos játékos feladatokkal 

 Szárazelemgyűjtés megszervezése az iskolában 

 Papír- és pett-palack gyűjtés évente két alkalommal 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

 Évente látogatás a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, a Budapesti Mezőgazdasági 

Múzeumba vagy az abonyi Vadas parkba. 

 



 
 

             PEDAGÓGIAI PROGRAM                          Törteli Szent István Király Általános Iskola 

77 

 

 

 

 Az iskola közvetlen környezetének szépítése társadalmi munkában a szülők 

bevonásával, virágosítás, az osztályok számára kijelölt udvari terület tisztán tartása 

 Aktuális pályázatokon való részvétel 

  A környezeti neveléssel kapcsolatos versenyek szervezése, ill. részvétel 

 Hagyományőrzés, a népi mesterségek megismertetése (Csodaszarvas tábor) 

 Táborok szervezése 
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A Pedagógiai Program érvényességével, módosításával, 

nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések 
 

I. A Pedagógiai Program érvényességi ideje 

1. Az iskola 2013. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg 

először nevelő és oktató munkáját e pedagógiai program alapján. 

2. A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

3. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje: a kihirdetés napjától 2013.09.01.-től 

visszavonásig szól. 

 

II. A Pedagógiai Program értékelése, felülvizsgálata 

 

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. 

 

III. A Pedagógiai Program módosítása 

 

1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 

o az iskola igazgatója 

o a nevelőtestület bármely tagja 

o a nevelők szakmai munkaközösségei 

o a szülői munkaközösség 

o az iskola fenntartója 

 

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

jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni 

a Szülői Munkaközösség véleményét. 

3. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni 

a fenntartó egyetértését. 

4. A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első 

napjától az első és az ötödik évfolyamtól  
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IV. A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala 

 

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

2. Elolvasható az iskola honlapján: www.tortelsuli.hu 

3. 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. 

o A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél illetve 

intézményeknél tekinthető meg: 

o az iskola honlapján 

o az iskola nevelői szobájában 

o az igazgatói irodában 

http://www.tortelsuli.hu/
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A Pedagógiai Program módosítása, jóváhagyása 
A Pedagógiai Program és Helyi tanterv módosításait az iskola nevelőtestülete a 

2017. augusztus 31 ülésén megtárgyalta és a 8/1/2017 (VIII.31.) sz. 

határozatában elfogadta.  

 

Törtel, 2017. augusztus 31.    

 

……………………………………………  ……………………………………………

 a nevelőtestület nevében    a nevelőtestület nevében 

 

Az iskolai diákönkormányzat képviseletében és felhatalmazása alapján 

aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program módosításához a 

véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

Törtel, 2017. augusztus 29.    …………………………………….. 

        Diákönkormányzat vezető 

 

A Szülői Munkaközösség képviseletében és felhatalmazása alapján 

aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program módosításához a 

véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 
 

Törtel, 2017. augusztus 29.    …………………………………………… 

        Szülői Munkaközösség elnöke 

 

Az Intézményi Tanács képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal 

tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program módosításához a véleményezési jogunkat 

gyakoroltuk. 
 

Törtel, 2017. augusztus 29.    …………………………………………… 

        Intézményi Tanács elnöke 

 

A Törteli Szent István Király Általános Iskola Pedagógiai Programját a mai 

napon jóváhagytam. 

 

Törtel, 2017. augusztus 31. 

 

 

       …………………………………………… 

        Radicsné Sáfrán Erika 

         igazgató 


