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ISKOLÁNKRÓL 

 

- bevezető – 

 

Iskolánk, a Gyárvárosi Általános Iskola Győr város egyik legrégibb iskolája. 

1910 óta folyik a gyerekek nevelése, oktatása. 

 

Az iskola több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és 

oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet 

történetének, hagyományainak megismertetésére. 

 

Fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási 

körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének 

megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc 

évfolyamos általános iskola működik.  

 

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete 

egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a 

helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz 

körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor 

kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek 

fejlesztését is. 

 

Kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekközpontú, humánus iskola elvének 

betartását. Ennek érdekében az életkori sajátosságoknak és egyéni 

képességeknek megfelelően szervezzük pedagógiai tevékenységünket, 

törekszünk az egyenlő esélyek biztosítására. 

 

Intézményünk célul tűzte ki a tanulásközpontú, kompetenciaalapú és 

képességfejlesztő iskolai oktatást, így a tanítás-tanulás folyamatában elemi 

ismereteket közvetít, alapvető készségeket és képességeket fejleszt, 

továbbfejleszt, így képessé válik a különböző érdeklődésű, eltérő képességű 

tanulók nevelésére, oktatására.  

 

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges, sportot kedvelő felnövekvő 

nemzedék nevelésére. Ennek érdekében gondot fordítunk a mindennapos 

testnevelésre, a délutáni sportolási lehetőségek biztosítására, a versenyeken való 

részvételre.  
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Diákjaink első osztálytól tanulhatják a német vagy az angol nyelvet.  

 

Az intézményben a beilleszkedési, tanulási- és részképesség zavarral küzdő 

tanulók a tanórákon kívül egyéni és kiscsoportos fejlesztéseken vesznek részt. A 

foglalkozásokat képzett gyógypedagógus és fejlesztő pedagógusok végzik.  

 

Lelkes, munkáját szerető tantestületünk a hosszú évek során sajátos arculatot 

alakított ki intézményünknek. Tanítványaink jó helyezéseket érnek el a 

különféle tanulmányi és sportversenyeken. 

 

Intézményünk családias jellegű. Jó kapcsolatot tart a szülőkkel. Nyugodt 

légkörben dolgozhat gyermek és nevelő egyaránt. 

 

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

jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk 

hosszú múltja alatt többször változtak a nevelés és oktatás feltételei, de nem 

változott pedagógusaink fő célja: emberséget és tudást adni tanulóinknak! 
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1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

 

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

 

A nevelő – oktató munka alapelvei iskolánkban 

 

A gyermekközpontúság elve  

Intézményünk szellemét a gyermekközpontúság határozza meg, ami 

legfőképpen a gyerekekkel szemben tanúsított humánus, empatikus, egyéni 

bánásmódban nyilvánul meg. A gyermekekkel olyan kapcsolatot alakítunk ki, 

amely egymás tiszteletén, megbecsülésén, szeretetén alapszik.  

 

Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve  

A tanuló fejlődésének a maga fejlettségi szintjéhez történő igazítása. Az egyénre 

szabott nevelést, fejlesztést kívánjuk megteremteni az életkori és egyéni 

sajátosságok figyelembevételével. 

 

A nevelés szerepének elve  

A nevelés ellentmondásos folyamat, amelyben egyszerre vannak jelen pozitív és 

negatív tapasztalatok, igények, hajlamok, képességek és lehetőségek, a 

szabadság és a kényszer mozzanata, a közösség és az egyén érdekeinek 

ellentmondása. 

 

Komplexitás elve 

A biológiai, a fiziológiai, a pszichológiai és a társadalmi törvényszerűségek 

folyamatos figyelembe vétele és összehangolása a nevelés oktatás során. 

 

Egyenrangúság elve  

A nevelés-oktatás két alapvető tényezője, a pedagógus és a gyermek egyenrangú 

félként vesz részt a nevelés-oktatás folyamatában. A tanuló a nevelés-oktatásnak 

nem tárgya, hanem alanya. 

 

Esélyegyenlőség elve  

Biztosítjuk az esélyegyenlőséget, különös tekintettel a sajátos / speciális nevelési 

igényű, a hátrányos helyzetű, a tehetséges gyerekek számára.  
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A pedagógus vezető szerepe 

Az egyenrangúság elvével összhangban a pedagógusnak vezető szerepe van a 

pedagógiai légkör kialakításában,  a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, 

tevékenységének megszervezésében, személyiségük fejlődésének 

támogatásában. 

 

A különböző közösségekhez tartozás elve  

A tanulók mindig szűkebb (család osztály, iskola) és tágabb (környezet, 

társadalom) közösség tagjai. A nevelés oktatás az emberi viszonyokban gazdag 

közösségek hatásrendszerén át, a közösségekben, a közösségek életének, 

céljainak, érdekeinek figyelembevételével, a közösség aktív részvételével 

történik. A közösségek biztosítsanak terepet – a pedagógus vezető, irányító, 

kezdeményező szerepe mellett – a tanulók önállóságának, öntevékenységének, 

önkormányzó képességének kibontakoztatásához. 

 

A tapasztalatszerzés elve 

A lehetőség teremtése a nevelés-oktatás folyamatában a tanulók számára a saját 

tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosítására. 

 

A külső hatások elve  

Mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre történő támaszkodás, 

amelyeket a tanulók az iskolán kívül, mindennapi életükben szereznek be. 

 

Jogegyenlőség elve  

Az intézmény az ismeretek többoldalú bemutatása és közvetítése mellett 

világnézetileg semleges, a lelkiismereti és vallásszabadságot jogegyenlőség 

alapján biztosítja.  

 

A bizalom elve   

Bizalom, megértés, tisztelet a tanuló személyisége iránt, törekvés a személyes 

kapcsolatok kialakítására. 

 

A következetesség elve  

Igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, 

egyúttal lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményező készségének, 

kreativitásának kibontakoztatására. 

 

A motiváció elve  

A tanulók érdeklődésének felkeltése. 
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A koncentráció elve  

Adott tantárgy, műveltségi terület tanítása során alkalmazkodás és építés a 

korábban, illetve más tantárgyból elsajátított tudásra. 

 

A szemléletesség elve  

A befogadást, az elsajátítást előtérbe helyező tanulásszervezése és módszertani 

eljárások alkalmazása. 

 

Az aktivizálás elve  
A tanulói aktivitás kiváltása. 

 

A visszajelzés elve  

Folyamatos visszajelzés a tanulói teljesítményekről, ezek változásáról, javításuk 

akadályairól. 

 

Az intézmény nevelőtestülete által közvetítendő értékek 

 

A becsületesség, a kötelesség, a felelősség, a tolerancia, az együttműködési 

készség, a segítőkészség, a tisztelet, az önismeret, az önnevelés, az összetartozás 

a családban és nagyobb közösségekben, a tudás és a teljesítmény megbecsülése, 

a barátság, a tisztaság, a rend, az esztétikus környezet, a környezettudatosság, a 

jókedv – derű – természetszeretet, a munkafegyelem és tanulói fegyelem.  

 

 

A nevelő – oktató munka céljai, feladatai 

 

Testileg, lelkileg és szellemileg egészséges személyiségek nevelése, pozitív 

értékrend kialakítása.  

 

A gyermekek számára sokoldalú, harmonikus és érzelmi biztonságot adó, 

támogató, gondolkodtató környezet megteremtése.  

 

A magyar és az egyetemes kultúrában felhalmozódott értékek és tudás 

közvetítése.  

 

Az óvoda és az iskola átmenetének megkönnyítése, a beilleszkedés segítése. 

 

Szilárd, továbbépíthető alapműveltség, alkalmazásképes tudás átadása.  A 

pályaválasztás segítése. 
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A tanuláshoz, a munkához való helyes viszony; az önművelésre serkentő attitűd 

kialakítása. Olyan gyerekek nevelése, akikben kialakul az igény a művelődésre, 

továbbfejlődésre.   

 

Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítása. 

 

Az önálló alkotásra, kreativitásra ösztönzés és az ezekre való képesség 

kialakítása.  

 

A használható biztos idegennyelv-tudás elsajátítása.  

 

A tanulási esélyek, egyenlőségek biztosítása differenciálással. A szociális és 

más hátrányok leküzdésében való eredményes közreműködés.  

 

A segítőkészségre, a toleranciára és a szolidaritásra nevelés, a közösségbe való 

aktív beilleszkedés, az együttélés segítése.  

 

A család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére, szeretetére, 

udvariasságra, figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben 

tartására nevelés. 

 

Kulturált kapcsolattartási és kommunikációs tudás kialakítása.  

 

A viselkedési szokások, az érintkezéskultúra, a kulturált magatartás normáinak 

megismertetése, megtartása.  

 

A környezettudatos magatartás, a környezetvédelmi tudat és cselekvésre 

ösztönzés kialakítása.  

 

Az egészséges életvitelhez szükséges alapismeretek megtanulása, az egészséges 

életmód következetes gyakorlása. 

  

A szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése. A veszélyhelyzetek 

megelőzését szolgáló magatartásformák kialakítása. 

 

A lakókörnyezet, a lakóhely és a nemzet történelmének, hagyományainak, 

kulturális örökségének megismerése és ápolása.  

 

Az Európához tartozás tudatának erősítése, a Föld globális problémáinak 

megértése.    
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Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

 

A pedagógiai programunkban kitűzött nevelési céljainkat és feladatainkat a 

tevékenységközpontú ismeretszerzés, tanulásszervezés előtérbe helyezésével 

kívánjuk elérni.  

Nevelésünk egyik legfontosabb eleme a pedagógusok személyes példaadása a 

munkában.  

Az intézményben a nevelő – oktató munka akkor lehet eredményes, ha 

módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulócsoportok 

heterogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira, és kellő teret biztosít a 

tanulói aktivitásnak az ismeretszerzés folyamatában.  

 

 

Nevelési módszerek 

 

Közvetlen módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő 

közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. Ilyenek például: 

követelés, gyakoroltatás, szoktatás, segítségadás, ösztönzés, dicséret, bírálat – 

önbírálat, büntetés, példaadás, stb. 

 

Közvetett módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. Ilyenek például: közös tevékenységek 

megszervezése, közös célok kitűzése, hagyományok kialakítása, követendő 

minták kiemelése, ellenőrzés, ösztönzés, verseny, viták stb.  

 

Oktatási módszerek  

 

Alapmódszerek:          

o tanári magyarázat 

o munkáltatás  

o individuális (egyéni és önálló tanulás).  

 

Motiváló módszerek  

o csoportmunka, pármunka  

o játék, szerepjáték  

o vita  

o kutató – felfedező módszer  

o kooperatív technikák  

o projektmódszer  
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o az informatikai és elektronikus oktatási segédanyagok használata  

o külső szakember bevonása a tanítási – tanulási folyamatba. 

 

 

  „Követelek tőled, mert tisztellek” 

 

Nevelőmunkánk egyik legfontosabb eleme: a pedagógusok személyes 

példaadása a munkában, játékban, közös tevékenységben (pl. közös éneklés, 

játék). 

Elsőtől nyolcadikig élünk a meggyőzés eszközével.  

Az iskolai szokások kialakításához a gyakoroltatás szolgál eszközül. 

A pedagógust a jó szakmai felkészültség és a rendszeres önképzés kell, hogy 

jellemezze. 

Az európai tudáshoz, kultúrához nem elég az intézmény falain belül maradni, a 

világra is kitekintést kell nyerni. 

Ehhez elengedhetetlenül szükséges eszköz, hogy minél több pedagógus tanuljon 

idegen nyelvet és használja mindennapjaiban a digitális eszközöket. 

A gyermekek, szülők minél jobb megismerése érdekében a szoros szakmai, 

pedagógiai kapcsolat fejlesztése az óvodai egységgel kiemelt feladat. Ennek 

legfőbb színterei a gyereket, szülőt, pedagógust egyaránt bevonó közös 

rendezvények, foglalkozások. 

Tantestületünk az egységes nevelési eljárások kidolgozását, azok betartását, 

betartatását szükségesnek látja, s a napi munkában, a tanórán kívüli 

tevékenységben alkalmazza, mert fegyelmezett magatartású gyerekekkel lehet 

csak eredményes oktató munkát végezni. 

Az oktató-nevelő munka során alkalmazott különféle pedagógiai módszerek 

megválasztásakor kiemelt figyelmet kell fordítani a különleges bánásmódot 

igénylő tanulóink nevelésére-oktatására. 
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1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

 

A személyiségfejlesztés célja 

 

o a tanulók valamennyi személyiség összetevőjének – értelmi, érzelmi, testi, 

és társas – harmonikus és differenciált fejlesztése a pedagógiai 

programunkban megfogalmazott értékek alapján, 

o  lelkileg és testileg olyan egészséges, kiegyensúlyozott tanulók nevelése, 

akik bíznak önmagukban, képességeikben, tisztában vannak értékeikkel, 

törekszenek hibáik kijavítására, sikeresen beilleszkednek az osztály és az 

iskola közösségébe, igényesek iskolai munkájukban, törekednek a 

minőségi munkavégzésre, és felelősséget vállalnak az általuk okozott 

hibákért, károkért. 

 

 

A személyiségfejlesztés feladatai 

 

o a tanuló megismerése, 

o a mentálhigiénés feltételek kialakítása, 

o önismeretre, önértékelésre való igény és képesség kialakítása, 

o önbizalom, önkritika, rendszeresség, igényesség, koncentrációs készség 

kialakítása, 

o kulturált közéleti magatartásra nevelés, 

o a szabadidő hasznos eltöltése iránti igény felkeltése, 

o a szülőkkel való tartalmas együttműködés. 

 

 

A személyiségfejlesztés sikerkritériumai 

 

o önismereten alapul, 

o feltárja az egyéni lehetőségeket és gátakat, 

o megerősíti az egyén erényeit és képességeit, 

o a tanuló tudja hibáit korrigálni, 

o fejlődik a tanuló magatartási kultúrája, 

o a tanuló viselkedése megfelel iskolánk házi rendjének. 
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A személyiségfejlesztés sokszínű tevékenységrendszerének megszervezése 

 

A személyiségfejlesztés folyamatának szakszerű megszervezése: 

o személyiség megismerése 

o fejlesztő program készítése 

o  fejlesztés megszervezése 

o  értékelés, visszacsatolás. 

 

A személyiségfejlesztés korszerű módszereinek alkalmazása: 

o projekt módszer 

o irányított tanulás 

o utókövetés. 

 

 

Tanítási-tanulási folyamat 

 

Első osztálytól a nyolcadikig a tanítás-tanulás tervezésénél a tantervi 

követelményekből és intézményünk pedagógiai programjában meghatározott 

célokból kell kiindulnunk. Minden tantárgy tanításánál a tanulók motiválására 

kell nagy gondot fordítani. Az egyes tantárgyak megszerettetésénél óriási 

szerepe van a sikerélménynek. A tanórákat úgy kell megszervezni, hogy 

diákjaink minél jobban elsajátítsák az új anyagot az órán. Az életkori 

sajátosságaiknak megfelelően a játékos elemek tegyék színesebbé, érdekesebbé, 

könnyebben elsajátíthatóbbá a tananyagot. A napközis, tanulószobás és tanórán 

kívüli foglalkozások segítsék az ismeretanyag megtanulását, begyakorlását, a 

gyerekek együttműködési készségének fejlesztését. 

 

 

A szabadidő, mint iskolai tevékenység a személyiségfejlesztés szolgálatában 

 

Lényeges, hogy a szellemi megterhelés ellensúlyozására a szabadidőt hasznosan 

tölthessék el gyermekeink a mindennapok folyamán: játékkal, 

sportfoglalkozással, művelődéssel, manuális tevékenységgel, szórakozással. 

A felsorolt tevékenységi formák aktív szervezői a pedagógusok, de a szülők 

segítségét is kihasználjuk. 

Lehetőségeink bőségesek: 

o  sportolási, alkalmak, sportnapok, diákolimpiák, kupák, versenyek, túrák 

o  művelődési programok: színház, bábszínház, mozi, kiállítás, 

múzeumlátogatás 
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o  részvétel a Lázár Ervin programban 

o  szakkörök, tehetségműhelyek  

o  játékos, ünnepi megmozdulások: játékos versenyek, családi nap   

programjai, évszakokhoz köthető rendezvénysorozatok, „bütykölde”, 

játszóház, vetélkedők 

o  iskolán kívüli lehetőségek: túrák, kirándulások, táborok 

o  szórakoztató programok: játékos családi vetélkedők, klubdélutánok, 

farsangi bálokegészséges életmóddal kapcsolatos programok. 

 

 

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

1.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladata – testi-és lelki egészségre nevelés 
 

Az iskola egészségfejlesztési tevékenységének kiemelt feladatai: 

o a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és 

védelme érdekében; 

o tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód 

gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát 

viselkedésformákat; 

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének 

szempontjából legfontosabb ismeretekkel: a táplálkozás, az alkohol- és 

kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre, a családi és 

kortárskapcsolatok, a környezet védelme, az aktív életmód, a sport, a 

személyes higiénia, az elsősegély-nyújtás alapismeretei, a szexuális fejlődés 

területén. 

o Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata. 

 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

o A mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

- testnevelés órák  

- gyógytestnevelés 

- az iskolai sportkör foglalkozásai  
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- tömegsport foglalkozások 

- úszásoktatás. 

o A helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagai 

o Az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin 

feldolgozott ismeretek 

o Az egészségnevelést szolgáló egyéb tanórán kívüli foglalkozások  

o Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének 

igénybe vétele: 

- félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy 

osztályfőnöki óra megtartásában 

- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának 

megszervezésében  

- a tanulóknak évenként legalább kétszer fogászati és általános 

szűrővizsgálaton kell részt venniük. 

 

1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók: 

o ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát 

o ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb 

alapfogalmakat 

o ismerjék fel a vészhelyzeteket 

o tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit 

o sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat 

o ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével 

o sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt 

feladatok: 

 

o a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási 

alapismeretek területén 

o a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás 

alapismereteit 
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o 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: 

o tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán 

kívüli vetélkedőkbe; 

o támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási 

ismeretekkel foglalkozó továbbképzésen. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

o a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó 

ismeretek 

o az ötödik-nyolcadik évfolyamon 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 

félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy 

osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel 

kapcsolatosan. 

 

Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

o szakkörök  

o versenyek 

o évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-

nyújtással foglalkozó témanap szervezése az alsó és a felső tagozatos 

tanulók számára. 

 

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Minden tanuló a közösség tagja. Az egyén fejlődését nagyban befolyásolja a 

családi-, iskolai- és osztályközösség. Intézményünk pedagógusai a szülőkkel 

együttműködve fáradoznak azon, hogy kialakulásuk és fejlődésük folyamatos 

legyen. 
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Az iskola gyermekközösségét a diákönkormányzatban a választott 

tisztségviselők képviselik. Iskolánk Diákönkormányzata öntevékeny, elsősorban 

a szabadidős programok megszervezésében. Bekapcsolódnak az iskolai rend, 

fegyelem biztosításába, a házirend betartásába, védik a tanulók jogait. Javaslatot 

tesznek a közösségi programok kialakításához. 

 

Iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei: 

 

o tanórák, osztályfőnöki órák 

o tanórán kívüli foglalkozások  

o diák önkormányzati munka 

o szabadidős tevékenységek. 

 

 

1.4. 1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok 

 

o a tanulás segítése tanulópárok kialakításával, közösségi ellenőrzéssel 

o a tanulók kezdeményezésének támogatása 

o a közösségi cselekvések kialakításának fejlesztése (példamutatással, 

helyes cselekvések bemutatásával) 

o a tanulók önállóságának kialakítása, továbbfejlesztése 

o változatos munkaformák alkalmazása (differenciálás, csoportmunka, 

egyéni munka, frontális munka, kísérlet…) 

o osztályfőnök, mint közösségformáló tényező 

o osztályfőnöki órák a közösségformálás fő színterei lehetnek 

o minden tanulóra közösségformáló, de a tanár észrevétlen irányító szerepe 

hangsúlyos 

o a tanár-diák viszony, a diák-diák viszony, a tanár-tanár viszony a 

közösségformálás legfőbb tényezői 

o a közösségfejlesztés szempontjából rendkívül fontosak a tanórákban 

megtalálható moduláris elemek, pl. a tánc- és drámapedagógia. 

 

1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai 
 

o az önellenőrzés megtanítása 

o a tanulók egymás ellenőrzésébe való bevonása 

o a közös játékok segítsék a közösséghez való tartozás érzését 

o a társas együttélés alapvető szabályainak kialakítása, elfogadtatása 

o az osztálykirándulások mélyítsék el a természet iránti felelősségérzetet 
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o táborok, sportkörök, sportversenyek (az összetartás érzése leginkább 

versenyeken nyilvánul meg) 

o szakkörök, foglalkozások 

o iskolai rendezvények 

o fesztiválokon való részvétel. 

 

1.4.3  A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

 

o az iskolai hagyományokon alapuló közösségi tevékenységek fejlesztése 

o új hagyományok kialakítása 

o a közösség iránti felelősségérzet fejlesztése 

o a diákok ötleteinek felhasználása az évi munkatervi feladatok 

kialakításához. 

 

1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai 

 

o olyan közösségek létrehozása, amelyek erősítik az adott ismereti-

gyakorlati anyag elsajátítás 

o a csoporton belüli kapcsolatok fontosságának hangsúlyozása 

o az egymás iránti érdeklődés felkeltése 

o pozitív értékek (megértés, türelem, együttérzés…) erősítése. 

 

 

1.5 Az intézmény belső elvárási rendje   

 

1.5.1 Elvárások a pedagógusokkal szemben 

 

Módszertani felkészültség 

 

o Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással 

rendelkezik. 

o A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási 

módszereket, taneszközöket alkalmaz. 

o Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. 

o Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, 

feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. 

o Az alkalmazott pedagógiai módszerek a kompetenciafejlesztést 

támogatják. 
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o Felméri a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát. 

Hatékony tanuló-megismerési technikákat alkalmaz. 

o A differenciálás megfelelő módja, formája jellemző. 

o Az elméleti ismeretek mellett a tanultak gyakorlati alkalmazását is 

lehetővé teszi. 

o Alkalmazza a tanulócsoportoknak, különleges bánásmódot igénylőknek 

megfelelő, változatos módszereket. 

o A pedagógus az életkori sajátosságok figyelembe vételével választja meg 

az órán alkalmazott módszereket. 

o Felhasználja a mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai 

gyakorlatában. 

o Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segíthetik 

o A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és 

eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. 

o Fogalomhasználata pontos, következetes. 

o Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket 

(a szaktárgyi koncentrációt). 

o Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és 

szakmódszertani tudással. 

o Pedagógiai munkája során képes építeni a tanulók más forrásokból 

szerzett tudására. 

 

Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

szükséges önreflexiók 

 

o Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) 

egységekre és órákra bontva is megtervezi. 

o Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden 

lényeges elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, 

életkori sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb. 

o Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket. 

o Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. 

o Az órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel. 

o A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt. 

o Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására. 

o Terveit az óra eredményességének függvényében felülvizsgálja. 

o A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe 

veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját. 
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o Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. 

o Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. 

o Alkalmazza a differenciálás elvét. 

 

A tanulás támogatása 

 

o Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség 

esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. 

o Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani 

érdeklődésüket. 

o Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai 

segítséget kínál számukra. 

o Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák 

elsajátítására, gyakorlására. 

o Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakít ki, ahol 

minden tanuló hibázhat, ahol mindenkinek lehetősége van a javításra. 

o A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével, 

a taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. 

o Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás 

igényét. Ösztönzi a tanulókat az  IKT - eszközök hatékony használatára a 

tanulás folyamatában. 

o Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási 

eszközöket biztosít a tanulók számára, például webes felületeket 

működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó 

útmutatók és a letölthető anyagok. 

 

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, 

tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges 

megfelelő módszertani felkészültség 

 

o A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel, 

sokoldalúan tárja fel. 

o Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. 

o A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli. 

o A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának 

kibontakoztatására törekszik. 



22 

 

o Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és 

képes számukra segítséget nyújtani - vagy a megfelelő szakembertől 

segítséget kérni. 

o Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni 

bánásmód megvalósítását. 

o Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók 

egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. 

o A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási folyamat részét kezeli, az 

egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. 

o Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára 

hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is 

valósítja. 

o Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez 

igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli. 

 

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, 

integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

 

o Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. 

o Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt. 

o Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli. 

o Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő 

kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait 

o A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a 

tanulók vitakultúráját.  

o Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, 

nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi. 

o Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a 

szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során. 

o Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz 

létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a 

digitális eszközök funkcionális használatának terén. 

o Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például 

megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, 

következetes és kiszámítható értékeléssel. 

o A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és 

hatékonyan kezeli. 
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A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 

 

o Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját 

követelményeit ezek figyelembe vételével és saját tanulócsoportjának 

ismeretében pontosan körülhatárolni, következetesen alkalmazni. 

o A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket 

(kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít. 

o Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a 

különböző értékelési módszereket, eszközöket. 

o Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek. 

o A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos 

visszajelzésre. 

o Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, 

az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség 

esetén gyakorlatát módosítani. 

o Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. 

o Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására 

törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének 

kialakulását, fejlesztését. 

 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

o Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően 

kommunikál. 

o A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, 

feltételeket alakít ki. 

o Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás 

jellemzi. 

o Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti 

kommunikációjának fejlődését. 

o A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az 

infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. 

o A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően 

együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, 

szervezetekkel. 

o A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt 

vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és 

tanulásszervezési eljárások (pl. Projektoktatás, témanap, ünnepség, 

kirándulás) megvalósításában. 
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o A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti 

szakmai álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is 

meggyőzhető. 

o Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó 

visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 

o Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit 

önállóan, a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, 

intézi. 

 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

o Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. 

o Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. 

o Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének 

sajátosságaival, és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 

o Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára 

vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési 

lehetőségeket. 

o Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az 

oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, 

konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. 

o Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. 

o Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. 

o Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. 

o Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban. 

 

 

1.5.2 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  
 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri 

leírásuk tartalmazza. 

 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatai 

 

o a tanítási órákra való felkészülés, 

o a tanulók dolgozatainak javítása, 

o a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

órák vezetése, 

o különbözeti, osztályozó-és javítóvizsgák lebonyolítása, 
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o kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és 

értékelése, 

o a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

o tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

o felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

o iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

o osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő 

feladatok ellátása, 

o az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

o szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

o részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

o részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

o a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

o tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények 

megszervezése, 

o iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

o részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

o tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

o iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való 

közreműködés, 

o szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

o osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítás 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg, elsősorban a felmenő rendszer elvét 

figyelembe véve. 

o Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának 

tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés 

jegyeire. 

o Segíti a tanulóközösség kialakulását. 

o Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. 

Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével.  

o Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét. 

o Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a 

nevelőtestület elé terjeszti.  

o Szülői értekezletet tart. 
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o Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: osztálynapló 

vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, 

bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció 

elvégzése, hiányzások igazolása. 

o Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

o Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi 

feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

o Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében. 

o Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

o Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

 

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenység 

 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet 

igénylő tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, 

fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint 

különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási 

folyamatban. 

Munkánk során kiemelten kezeljük:  

o a kiemelten tehetséges 

o a sajátos nevelési igényű 

o a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

o a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni 

fejlesztését. 

 

1.6.1  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  
 

 

o az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

o a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások 

o egyéni foglalkozások 

o képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés 

o iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, 

sport, kulturális stb.) 
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o az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, 

eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

o a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;ó 

o iskolai sportkör, szakkörök, énekkar 

o a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, 

szabadidős tevékenységek, szünidei programok) 

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

kézműves foglalkozások 

o háziversenyek, vetélkedők 

o pályázatokon való részvétel. 

 

 

Iskolánk 2011 májusa óta akkreditált kiváló tehetségpontként működik. 

 

A tanórán kívüli tehetséggondozás iskolánkban a következő területeket öleli fel. 

Anyanyelvi nevelés, drámapedagógia, matematikai-logikai, színjátszás, zene, 

népi gyermekjáték. 

A tehetséggondozó műhelyeink a részt vevő tanulók kreativitásának 

köszönhetően találó neveket kaptak: 

 

o Okoskodó – matematika 

o Kéz a kézben – matematika-magyar komplex képességfejlesztő műhely 

o Tudorka klub – anyanyelv  

o Fújjuk együtt – furulya  

o NéMa  – német és magyar nyelv 

o Kézműves műhely 

 

Kollégáink és tanulóink egyre nagyobb érdeklődéssel és lelkesedéssel vesznek 

részt a műhelyek munkájában, a sok jó ötletnek köszönhetően a jövőben 

bővíteni kívánjuk a tehetséggondozó műhelyeink számát.  
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1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 
 

Tevékenység – terület 
Módszer, eszköz, tevékenység, 

tevékenységi forma, program 

A tanulási kudarcnak kitett 

tanulók felismerése 
képességek felmérése iskolába lépéskor 

képességek felmérése az iskoláztatás 

folyamán, megfigyelés 

  

dokumentum-elemzés (a tanuló iskolai 

dokumentumainak célirányos áttekintése) 

  

a tanulók tanulási szokásainak felmérése, 

beszélgetés gyerekkel, szülővel 

A tanulási kudarcnak kitett 

tanulók fejlesztése 
egyéni (képesség) fejlesztés 

  differenciált tanóravezetés 

  korrepetálás 

  napközi, tanulószoba 

  

előkészítő évfolyam (az első osztály 

sikertelen elvégzése estén az első osztály 

megismétlése 

  

mentesítés bizonyos tantárgyak, illetve 

értékelési módszerek alól 

  tanulásmódszertan, tanulás tanítása 

  logopédiai fejlesztőprogram 

 

A tanulási kudarcnak kitett 

tanulók fejlesztése (iskolán 

kívül) 

a tanulási zavarokkal küzdő tanulók 

speciális szakemberekhez történő 

irányítása  

 A fejlesztés hatékonysága, 

értékelése 
tesztek újrafelvétele 

  megfigyelés 

  
tanulmányi eredmények elemzése 

  beszélgetés (gyerekkel, szülővel) 

  

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

figyelemmel kísérése 
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Nevelőtestületünk fontos feladatának tekinti, hogy a tanulási kudarcnak kitett 

tanulók fejlődéséhez a lehetőségekhez mérten hozzájáruljon. 

 

1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 
 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 

tevékenységek: 

o szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és 

gyermekjóléti szolgálattal, 

o az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

o felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

o egyéni foglalkozások; 

o képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

o nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

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

egyéni vagy csoportos használata; 

o a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

o iskolai sportkör, szakkörök; 

o a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, 

szabadidős tevékenységek, szünidei programok); 

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

o a szülőkkel való együttműködés; 

o családlátogatások; 

o szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei   

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

tanulóval együtt, integrált formában folyik. 

o 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. 

o A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

- gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása 

- 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 

- speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai 

eszközök 

- képességfejlesztő játékok, eszközök 

- számítógépek fejlesztő programokkal. 

o  A fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon 

meg. 

o  Az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges 

üteméhez.   

o A tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

 

 Ennek érvényesítése érdekében meghatározza: 

o a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának 

vagy egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit, 

o a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának 

területeit, 

o a nevelés, oktatás és fejlesztés, szokásosnál nagyobb mértékű időbeli 

kiterjesztésére vonatkozó javaslatokat. 

Az irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem 

sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt (integráltan) történő nevelésére, 

oktatására. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól 

eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, 

illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint 

terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 

 

1.6.4 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása  

 

A gyermekek életük jelentős részét töltik különböző nevelő, oktató intézmé-

nyekben. Testi tünetekben, hangulatukban, viselkedésükben történő változás, 

fejlődésük minden hibája, zavara megjelenik az iskolában. Először, mint tünet, 

ami a pedagógusnak észre kell venni és keresni a tünet mögött meghúzódó 

okokat. Ha ez nem történik meg időben, a tünetek súlyosbodnak és megjelennek 

az iskolában, mint teljesítményzavar, viselkedészavara, vagy/és kapcsolatzavar. 

Így válik az iskolai munka szerves részévé a gyermekvédelmi tevékenység. 

Az oktató-nevelő intézményekben olyan gyermekvédelmi szemléletet kell 

kialakítani és fejleszteni, amelyet az iskola valamennyi dolgozója (pedagógusok 
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és egyéb alkalmazottak) – illetőségükön belül részfeladatának tekinti a rászoruló 

gyermek segítségét, sajátos problémák humánus kezelését. 

A gyermek- és ifjúságvédelem szorosan kapcsolódik a nevelési-oktatási 

intézmények pedagógiai tevékenységéhez. Az iskolákban olyan légkört, olyan 

igazgatási, pedagógiai tevékenységeket kell kialakítani, amely eleve kizárja 

annak lehetőségét, hogy bármelyik gyermek, bármilyen oknál fogva hátrányos, 

kitaszított helyzetbe kerüljön. 

Az iskola igazgatója felel az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

megszervezéséért, ellátásáért. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus munkáján 

keresztül koordinálja és ellenőrzi annak megvalósítását. 

Intézményünk gyermek- és ifjúságvédelmi feladatai 

 

A pedagógiai tevékenységgel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy 

minden gyermek részére biztosítsa a fejlődéséhez szükséges 

- feltételeket, 

- lehetőségeket – a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakoztatásá-

hoz, hogy 

- szükség esetén leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek születésénél, 

családi, vagyoni helyzeténél vagy bármely más oknál fogva fennáll. 

A nevelési-oktatási intézmény gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos 

feladatai: 

- felderíteni a gyermek fejlődését veszélyeztető okokat, 

- pedagógiai eszközökkel törekedni a káros hatások megelőzésére, illetve 

ellensúlyozására, 

- szükség esetén – a gyermek érdekeit figyelembe véve – intézkedések 

kezdeményezése. 

A pedagógus számára megfogalmazott gyermek- és ifjúságvédelemmel 

kapcsolatos kötelezettségek: 

-  Közre kell működnie a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában és megszüntetésében. 

- Biztosítani kell, bármely oknál fogva hátrányos helyzetben lévő tanuló 

felzárkóztatását. 

- A pedagógusnak észre kell vennie, ha a tanuló tanulmányi eredménye 

látszólag indokolatlanul leromlik. Fel kell figyelnie a családban jelentkező 
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gondokra, problémákra.(pl. szülők gazdasági helyzetének romlása, családi 

élet megromlása, stb.) 

- Jelezniük kell az iskola gyermekvédelmi felelősének. 

Az iskolai gyermekvédelem három területe 

A gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, feltárása és 

megszüntetése. 

Megelőzés 

Célja, hogy megelőzze, elhárítsa, illetve enyhítse azokat a gyermekre ható 

károsodásokat, amelyek egészséges személyiségfejlődését megzavarják, vagy 

meggátolják. Segítse azokat a pozitív hatásoknak az érvényesülését, amelyek 

hozzájárulnak a gyermek társadalmilag is értékes képességeinek 

kibontakozásához és kifejlesztéséhez. 

o Egyetlen tanuló sem kerülhet hátrányos helyzetbe származása, színe, neme, 

vallása, nemzeti vagy etnikai hovatartozása, illetve bármely más oknál 

fogva. 

o Minden tanuló számára biztosítani kell a fejlődéséhez szükséges feltételeket, 

biztosítani kell a családi, vagyoni helyzetből fakadó hátrányok leküzdését, a 

tanuló képességeinek, tehetségének kibontakoztatását. 

o Az iskolának rendszeres kapcsolatot kell tartania a szülőkkel, családokkal. 

o A tanuló számára biztosítani kell, hogy nevelése és oktatása biztonságos és 

egészséges környezetben folyjon, az iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, 

szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

o A tanuló személyiségi jogait tiszteletben kell tartani. 

o A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok közé tartozik a szenvedélybeteg-

ségek megelőzésére irányuló tevékenység/ifjúságot érintő preventív 

programokhoz (AIDS, drog, életmód) való csatlakozás. 

Feltárás 

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek 

problémáit az iskola és a Gyermekjóléti Szolgálat minél hatékonyabban tudja 

kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. 

A probléma súlyossága alapján különböztetjük meg a veszélyeztetett és a 

hátrányos helyzetű gyerekeket. 
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Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok azok, akiknek alapvető szükséglet 

kielégítési lehetőségeik korlátozottak. Családja, szűkebb társadalmi környezete 

az átlaghoz képest negatív eltérést mutat, elsősorban szociális, kulturális téren. 

o Kialakulásához vezető tényezők: alacsony jövedelmi, fogyasztási szint, 

rossz lakáskörülmények, a szülők alacsony iskolázottsági, műveltségi 

szintje, stb. 

o Következménye lehet: a tanuló esélyegyenlőtlensége 

o Segítséget jelent rövidebb, hosszabb ideig tartó támogatásuk, anyagi 

segélyezésük. Lehetőség szerint társadalmi integrációjuk. 

o Amennyiben a hátrányok halmozódnak és a család nem tud kiemelkedni 

helyzetéből, a gyermek halmozottan hátrányos helyzetűvé válik, ami 

gyakran veszélyeztetettséghez vezet. 

o Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, akik testi, lelki, értelmi, erkölcsi 

fejlődését a szülő vagy gondozó környezet nem biztosítja. 

o Kialakulásához vezető tényezők: a családjára, szűkebb társadalmi 

környezetére jellemző elhanyagoló nevelés, gondozás, valamint a családban 

a devianciák halmozott előfordulása (alkohol, drog, brutalitás, 

bűncselekmények, stb.) 

o Következménye lehet: a gyermeknél is megjelenő deviáns magatartási 

formák. Kialakulása, negatív társadalmi csoportokhoz való csatlakozás, 

alkoholizálás, kábítószer élvezet. 

o Segíteni tartós, szakemberek által nyújtott támogatással lehet, hogy 

életesélyeik, fejlődési lehetőségeik javuljanak. 

Megszüntetés 

Amennyiben az intézmény veszélyeztetettségre utaló jelet észlel, értesíteni kell a 

Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy az megtehesse a szükséges lépéseket a 

veszélyeztetettség megszűntetése érdekében. 

Az iskolának az is feladata, hogy a külső segítségen túl az iskola falain belül is 

segítse a veszélyeztetettség megszűntetését, vagy legalábbis ellensúlyozását. 

Pedagógiai munkán belül elsősorban az alábbi tevékenységek alkalmasak a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítására: 

o indulási hátrányok csökkentése, 

o differenciált oktatás, képességfejlesztés és tehetségnevelés, 

o személyes egyéni tanácsadás szülőknek, tanulóknak, 

o egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

o iskolai étkezési lehetőség, 
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o egészségügyi szűrővizsgálatok, 

o a tanulók szociális helyzetének javítása  

o tájékoztatás a segítő intézmények munkájáról, elérhetőségéről. 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus feladatai 

o Általános prevenciós tevékenységek az iskolát körülvevő szociális 

társadalmi környezet függvényében. 

o Szociális ellátások számbavétele. 

o Minden esetben a gyermekek érdekeinek képviselete. 

o Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók felmérése az osztályfőnökök 

közreműködésével, nyilvántartásba vétel, a veszélyeztetettség, hátrányos 

helyzet típusának és súlyosságának mérlegelése, ez alapján a további 

teendőkre javaslattétel, egyeztetés a Gyermekjóléti Szolgálattal, a 

gyermekvédelmi koordinátorral. 

o A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi előmene-

telének figyelemmel kísérése. 

o A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, intézkedések megtétele. 

o Tanácsadás szülőknek, tanulóknak, pedagógusoknak. 

 

Tanári közösségben végzett feladatok: 

o együttműködés, szemléletformálás 

o az igazgatóval és az osztályfőnökkel való kapcsolattartás 

o információ áramoltatás (titoktartási kötelezettség, illetve személyiségi jogok 

tiszteletben tartásának figyelembe vételével) 

o tanácsadás 

o nevelőtestületi értekezleten való részvétel. 

 

Szülők körében végzett feladatok: 

o együttműködés, szemléletformálás 

o tanácsadás (életvezetési, nevelési, stb.) 

o családlátogatás – esetenként 

o egyéni beszélgetések. 

 

Egyéb feladatok: 

o adminisztratív feladatok elvégzése 

o szakirodalom gyűjtése, tanulmányozása 

o továbbképzéseken, értekezleteken, szupervíziókon való részvétel 

o kapcsolattartás, együttműködés más intézményekkel 



35 

 

o drogprevenciós programok, előadások szervezése, lebonyolítása 

o egészségnevelési programok szervezése, lebonyolítása 

o prevenciós versenyeken való részvétel, tanulók felkészítése. 

 

1.6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
 

Intézményünkben a hátrányos helyzetű tanulók száma egyre növekszik. Az 

elmúlt 5-6 évben tetemesen megnőtt a munkanélküli, illetve az elvált, gyermekét 

egyedül nevelő szülők száma. Időben felfigyeltünk e jelenségre, és különböző 

programokkal igyekeztünk segíteni a hátrányos helyzetű tanulók folyamatos 

fejlődését. Minden tanév eleji tervezésnél számba kell venni a lehetőségeket, 

hogy a hátrányok enyhítésére sor kerülhessen. Segíteni akarjuk azokat a 

tanulókat, akik szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek. 

 

Jogszabályi lehetőségekből adódó tevékenység 

o Ingyenes tankönyv  

o Ingyenes, illetve kedvezményes étkezés. 

Felzárkóztató, fejlesztő tevékenységünk elsősorban hátrányos, illetve 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkat érinti 

o A napközis tábort Győrújbaráton nagy számban veszik igénybe a hátrányos 

helyzetű tanulóink. 

o Szoros kapcsolatot tartunk azokkal a külső szervekkel (Gyermekjóléti 

Szolgálat; Gyámhatóság), amelyekkel együttműködve hatékonyan tudunk 

segíteni a kompenzációban. 

 

1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 

o A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

o A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett 

tanulók érdekében eljárjon.  

o A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre 

kiterjed.  

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

– tanórán kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és 

lebonyolításában: 

- a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.) 
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- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer 

- túrák, kirándulások szervezése 

- kulturális, szabadidős programok, sportélet szervezése 

- a tanulók tájékoztatása. 

o Ezekben a kérdésekben  

- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének 

összeállítása előtt az osztályfőnököknek ki kell kérniük; 

- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves 

munkatervének összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie. 

o Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, 

a nevelőtestület és az igazgató felé. 

o A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell 

kérni: 

- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban 

meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

- a házirend elfogadása előtt. 

o A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve 

más külső szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének 

továbbításában) a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli.  

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

kiterjedő döntés előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik. Az iskola vezetőségének teljes jogú tagja az iskolai 

diákönkormányzat képviselője. 

 

1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

1.8.1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka 

iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata 

révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán 

keresztül érvényesül. 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének 

megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 
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A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink 

 

o A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli 

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek 

életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

o A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében. 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk 

kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm 

– a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú 

átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes – 

személyiséggé válásig. 

o Az önkormányzás képességének kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a 

közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt 

kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az 

elvégzett munkát értékelni tudják. 

o A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb 

feladata, a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos 

megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak 

akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett 

tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a 

közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz 

tapasztalatokat gyűjthetnek. 

o A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

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

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának 

kialakítása, ápolás 

 

 

1.8.2  A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

 

Iskolánk célja, hogy a tanulók személyiségét folyamatosan fejlesszük. Ennek 

feltétele, hogy az iskola-család (pedagógus-szülő) aktívan együttműködjön. A 

szülők: 

o segítik gyermekeiket beilleszkedni a családi közösségbe, 

o kialakítják a társas érintkezés szabályait, 
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o rámutatnak a környezetükben érzékelhető szépre, 

o felkeltik gyermekük érdeklődését. 

 

A tanulók érdeke megkívánja, hogy egységes elvek érvényesüljenek 

nevelésükben, tehát elengedhetetlen a szülők-nevelők együttműködése. Az 

együttműködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség, fontos, 

hogy őszinteség, kölcsönös bizalom jellemezze. 

 

Szervezeti formák 

o Szülői Szervezet: rendszeres fórum a szülők és az iskola érdekeinek 

egyeztetésére, együttműködésére. 

o Diákönkormányzat: az iskola tanulóinak érdekképviseleti, önszerveződési 

forma, ahol segítő tanár irányítása mellett vehetnek részt az iskola 

életében és szervezhetnek a diákság egészét érintő programokat. 

 

Kapcsolattartási formák a szülők és pedagógusok között 

o szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok 

o telefonos vagy írásos tájékoztatások, 

o alkalomszerű, személyes találkozások 

o farsangi bálok, családi nap  

o egyéb iskolai rendezvények. 

 

 Az iskola a szülők részéről elvárja: 

o az aktív részvételt és együttműködést az iskolai rendezvényeken 

o pozitív hozzáállást és 

o a jelentkező problémák esetén őszinte véleménynyilvánítást és közös 

megbeszélést. 

 

1.8.3 Iskolán kívüli együttműködési formák 
 

Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt 

kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: 

o rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

o igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, 

tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, 

valamint városunk érdeklődő polgárai, 
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o ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található 

iskolákkal és közművelődési intézményekkel, 

o nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi 

hagyományaihoz híven – továbbra is képviseltesse magát a különféle városi 

rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett városi szintű 

megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt vegyen. 

Az intézmény az alábbi partnerekkel áll mindennapi kapcsolatban:  

o az intézmény fenntartója és működtetője a Győri Tankerületi Központ 

o Gazdasági Működtető Központ Győr 

o Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

o Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

o Győr Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központ 

o Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

o helyi nevelési, oktatási intézmények vezetői, tantestületei 

o a katolikus, evangélikus és a református egyházak képviselői.  

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres 

munkakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel: 

o Gyárvárosi Iskoláért Alapítvány   

o Vaskakas Bábszínház  

o Városi Művészeti Múzeum  

o Generációk Háza  

o Mobilis Interaktív Kiállítási Központ 

o Győri Műjégpálya 

o Tehetség Talentum Műhely Győr 

o Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár  

o Gyárvárosi Fiókkönyvtár és Közösségi Ház  

o Xantus János Állatkert 

o Győri Műjégpálya 

o Aqua Sportcentrum 

o Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület  

o Gyárvárosért Egyesület  

o Gyárvárosiak Baráti Köre Idősek Otthona  

o Idősek Klubja. 

A munkakapcsolatok megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató, illetve az 

igazgatóhelyettesek a felelősek. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel 

kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres 

kapcsolatot tart fenn az iskola-egészségügy illetékes egészségügyi dolgozóival, és 

segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  
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1.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 

o osztályozó vizsga (törvényi előírások szerint az iskola Házirendjében 

található az osztályozó vizsga feltétel- és követelmény rendszere) 

o különbözeti vizsga 

o pótló vizsga 

o javítóvizsga. 

 

Különbözeti vizsga: iskolaváltoztatás, vagy külföldi tanulmányok 

magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az intézmény a különbözeti 

vizsga letételét. Különbözeti vizsgát kell tenni a tanulónak akkor, ha a helyi 

tantervünkben szereplő, a beiratkozás tanévéig tanult tantárgyak éves 

óraszámainak összege kevesebb mint az iskolánk helyi tantervében szereplő 

összeg. Ugyancsak különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból is. 

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig 

egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló 

ügyében. 

 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból 

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

a válaszadást befejezné. 

 

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

adott tantárgyból. 

 

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

előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 

 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel:  

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

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

Az osztályozó, különbözeti-és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi 

tantervében (a kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők 

szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – 

a szaktanárok állapítják meg.  
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Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti 

vizsgákra, azaz: 

o osztályozó vizsgákra, 

o különbözeti vizsgákra 

o pótló vizsgákra 

o javító vizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

o aki osztályozó, különbözeti vagy pótló vizsgára jelentkezik, 

o akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

o akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

o  akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az 

intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság 

megbízott tagjaira. 

 

 

1.10  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

Más iskolából érkező tanulók felvétele esetében – év végén vagy év közben – 

az alábbiakat tartjuk fontosnak: 

 

o elbeszélgetés a szülővel, tanulóval 

o a tanulmányi előmenetel ismerete dokumentumok alapján 

o az iskola speciális osztályába való felvétel (emelt szintű német) 

szintfelmérés után kerül elbírálásra 

o bizonyítvány, távozási igazolás 

 

Más országból érkező tanulók felvételénél feltétel: 

 

o a hatóságilag lefordított bizonyítvány 

o szintfelmérési vizsga az adott osztályban 

o megfelelő szintű magyar nyelvi tudás. 
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1.11  A felvételi eljárás különös szabályai 

 

Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet a kormányhivatal 

határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

 

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

naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

o a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

o a szülő személyi igazolványát; 

o a gyermek lakcímkártyáját; 

o az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai 

igazolást; 

o szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

o a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

o a gyermek lakcímkártyáját; 

o a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját; 

o az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

 

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. 

 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi 

tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – 

szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző 

iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a 

tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt 

követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon 

belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem 

megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző 

évfolyamra beiratkozni. 
 

Az első osztályok elosztásánál figyelembe vesszük a szülő kérését 

(amennyiben az nem vezet osztálylétszámok közötti nagy különbséghez). 

Speciális feltételek nincsenek. 

 

Ugyanazon évfolyamon belül fegyelmi vétség miatt kerülhet át tanuló az 

egyik osztályból a másikba. Kivételes esetben szülő kérésére is átkerülhet a 

tanuló az évfolyam másik osztályába. 
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1.12 Az iskola hagyományrendszere 

 

Az intézmények múltjából adódóan hagyományok születtek, haltak el, újak 

vették át a helyüket, majd azok is cserélődtek. A megújulásra való törekvés, de a 

régiből a jót megtartó erő iskolánkban is érvényesült. 

 

Hagyományaink az alábbi területek köré csoportosulnak. 

 

A tanítás-tanulás folyamatához kapcsolódók: 

 

o bemutatók iskolán belül 

o bemutatók az óvodásoknak, a leendő elsősök szüleinek 

o az óvoda és az iskola együttműködése (óvónők, tanítók) 

o „Manó Tanoda” – a leendő elsősöknek 

o nyílt napok a szülőknek 1-8. osztályig 

o helyi szervezésű iskolai tanulmányi versenyek: 

            komplex anyanyelvi verseny 5-8. osztály (megyei) 

            német szépkiejtési verseny (megyei) 

            matematika verseny 5-8. osztály (megyei) 

            EU-s vetélkedő 5-8. osztály 

            SNI-s verseny 

o „Akikre büszkék vagyunk” tabló rendszeres újítása. 

 

 

Ünnepélyek, műsorok 

 

o Mikulás műsor az óvodásoknak ajándékozással (3-4-5-6. osztály) 

o az elsőosztályosok köszöntése az évnyitó ünnepélyen 

o ünnepélyes tanévnyitó 

o nemzeti ünnepeink: március 15. (iskolai ünnepély), koszorúzás, 

október 23. (rádiós műsor), október 6. (iskolai ünnepély) 

o tanévzáró ünnepély 

o 8. osztályosok ballagási ünnepélye 

o évszakhoz köthető rendezvénysorozatok:  

1. karácsonyi rendezvénysorozat 

2. tavaszi rendezvénysorozat 

 

Az ünnepélyek, műsorok nyitottak, a szülők látogathatják őket. 
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Szórakoztató programok 

 

o alsósok, felsősök farsangja 

o gyermeknap 

o sportnap 

o Mikulás 

o diszkó 

o családi nap 

o játszóházak 

o adventi vásár 

 

Kulturális programok 

 

o színház-, múzeum-, bábszínház,- kiállítás-látogatás 

o tanulmányi kirándulások 

o anyák napi műsorok 1-6. osztály 

o vetélkedők (évenkénti aktuális témákhoz, évfordulókhoz) 

o hét végi buszos kirándulások a szülőkkel 

                

Testedzés – egészséges életmóddal kapcsolatos programok 

 

o őszi természetjárás 

o sport- és egészségnap 

o sportkupák 

o hulladékgyűjtés 

o 9 hónap – 9 túra 

 

Táborok 

 

o pályázati táborok 

o napközis tábor Győrújbaráton 

o nyelvi tábor. 

 

Felnőttek programjai 

 

o szülők-nevelők farsangja 

o nyugdíjba vonulók búcsúztatása 

o tanévbúcsúztató  

o karácsonyi közös vacsora. 
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1.13 Lázár Ervin program 

 

A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. 

(II.18.) sz. Kormány határozat alapján Magyarország Kormánya egyetért 

azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő 

nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint 

Magyarország kulturális fennmaradása szempontjától fundamentális 

jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége. 

A Kormány fenti határozata alapján a Lázár Ervin program szociális 

helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló 

általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal 

ingyenesen biztosítja a színházi- tánc- és cirkuszi előadások, komoly 

zenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei 

látogatásának élményét. 

A kiíró Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős 

Államtitkársága meghatározta az egyes évfolyamok esetében az egyes 

programelemek körét: 

1. évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben. 

2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási 

intézményekben. 

3. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen. 

4. évfolyam: Komolyzenei, vagy népzenei koncert bemutatása oktatási 

intézményekben, vagy koncerttermekben. 

5. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen. 

6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás bemutatása (Fővárosi 

Nagycirkusz). 

7. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása intézményekben. 

8. évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten. 

 

Intézményünk feladatai: 

 

o Tanulók előadásokra történő jelentkeztetése, amely minden esetben a 

KRÉTA felületen történik 

o Hiányzó tanulók színházlátogatásának pótlólagos megszervezése 

o A létszámok meghatározásakor kiemelt figyelmet kell fordítani a kísérő 

pedagógusok/szülők létszámára 

o Az iskolában kijelölt koordinátor választja ki a kínálatból az előadást és 

jelentkezteti az osztályt, tanulókat 

o Kapcsolattartás a fenntartóval. 
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2. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 

 

2.1 A 2012-es NAT-hoz illeszkedő kerettantervek  

 

o Iskolánk helyi tantervét az Emberi Erőforrások Minisztere által 

jóváhagyott és kiadott kerettantervek alapján készítettük el. 

o 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. 

 

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

népismeret tantárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja. 

 

o A jelenlegi központi kerettanterv-változatok a korábbi OM 

kerettantervektől eltérően két évfolyamra határozzák meg a tananyagot és 

a követelményeket. Így a legfontosabb feladatnak tartottuk a tananyagok 

évfolyamonkénti bontására és az egyes tematikai egységekhez tartozó 

órakeret meghatározására.  

 

Iskolánk a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A 

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

tanít: 

 

Tantárgy 

megnevezése      

Változat 

Magyar nyelv és 

irodalom 

A 

Matematika A 

Fizika B 

Kémia B 

Biológia-egészségtan A 

Ének-zene felső 

tagozat 

A 

Ének-zene alsó tagozat B 
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A választott kerettanterv feletti óraszám  

 

A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető 

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

e tárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson: 

 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy 

óraszáma lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

Hány órával lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

1. évfolyam Magyar nyelv és 

irodalom 
0,5 óra 

1. évfolyam Matematika 0,5 óra 

1. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

2. évfolyam Magyar nyelv és 

irodalom 
0,5 óra 

2. évfolyam Matematika 0,5 óra 

2. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

3. évfolyam Magyar nyelv és 

irodalom 
0,5 óra 

3. évfolyam Matematika 0,5 óra 

3. évfolyam Idegen nyelv 2 óra 

4. évfolyam Magyar nyelv és 

irodalom 
0,5 óra 

4. évfolyam Matematika 0,5 óra 

4. évfolyam Környezetismeret 1 óra 

4. évfolyam Informatika 1 óra 

5. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

5. évfolyam Informatika 1 óra 

6. évfolyam Matematika 1 óra 

6. évfolyam Magyar nyelv és 

irodalom 

1 óra 

6. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

7. évfolyam Magyar nyelv és 

irodalom 

1 óra 

7. évfolyam Matematika 1 óra 

7. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

8. évfolyam Matematika 1 óra 

8. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

8. évfolyam Technika 1 óra 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

Tantárgyak 
5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 5 4 4 

Idegen nyelvek 4 4 4 4 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit-és 

erkölcstan 
1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 -  -  

Fizika -  -  1,5 1,5 

Kémia -  -  1,5 1,5 

Biológia -  -  1,5 1,5 

Földrajz -  -  1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és 

népismeret 
1 -  -  -  

Rajz 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika 1 1 1 1 

Testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Összes heti óra 28 28 31 31 

Tantárgyak 
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7,5 7,5 6,5 6,5 

Idegen nyelv 1  1  2 2 

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

Etika/Hit-és 

erkölcstan 
1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 2 

Ének-zene 2 2 2 2 

Rajz 2 2 2 2 

Technika 1 1 1 1 

Testnevelés  5 5 5 5 

Informatika    1 

Összes heti óra 25 25 25 27 
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2.2 A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók 

 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I.31.) Korm. 

rendelet alapján (a továbbiakban: Nat) átdolgozott kerettantervek alapján 

átdolgozott helyi tantervet 2020. szeptember 1-jén kell bevezetni általában az 

első, az ötödik és a kilencedik évfolyamokon. A továbbiakban a bevezetés 

tanévenként felmenő rendben történik. 

Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyamára 

Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyamára 

 

 

Heti óraszám/évfolyam

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

Matematika 4 1 4 1 4 4 1 4 4 3 1 3 1

Történelem 2 2 2 2

Állampolgári ismeretek 1

Hon- és népismeret 1

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

Környezetismeret 1 1

Természettudomány 2 2 0 0

Kémia 1,5 1,5

Fizika 1,5 1,5

Biológia 1,5 1,5

Földrajz 1,5 1,5

Első élő idegen nyelv 1 1 2 3 3 1 3 3

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1

Dráma és színház 1

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1

Digitális kultúra 1 1 1 1 1 1

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5

Osztályfőnöki 1 1 1 1

Hittan egyházi intézményben

Kötelező alapóraszám

Szabadon tervezhető óra 2 2 2 2 1 2 2 2

Összes tervezett óraszám 22 2 22 2 22 2 23 2 27 1 26 2 28 2 28 2

Összesített óraszám

Maximális órakeret

28 30 30

24 24 24 25 28 28 30 30

24 24 24 25 28

26 28 2822 22 22 23 27

Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai 2020. szeptember 1-jétől                             

felmenő rendszerben

Gyárvárosi Általános Iskola

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 
kiválasztásának elvei 

 

o 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.  

 

o 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. 

 

o Az iskola arra törekszik, hogy alapítványi, illetve más támogatásokból 

egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár 

számára. 

 

 

2.4 A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok  

 

2.4.1 A nevelés-oktatás szakaszai 

 

A nevelés-oktatás 12 évfolyama egységes folyamat, amely három képzési 

szakaszra oszlik. A Nat-ban meghatározott fejlesztési feladatok az egyes képzési 

szakaszokhoz kapcsolódnak. Ezek a következők: 

 

    az alapfokú nevelés-oktatás szakasza: 

o 1–4. évfolyam 

o 5–8. évfolyam 

 

   a középfokú nevelés-oktatás szakasza: 

o 9–12. évfolyam 

 

 

 



51 

 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen 

jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése, valamint a 

pszichikus funkciók fejlesztése a kiemelt feladat. Fontos szerepe van a 

tanulmányi sétáknak, a környezetünk tudatos megfigyelésének. 

 

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 környezethez való alkalmazkodás kerül előtérbe.  

 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, 

képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása. Mintákat 

adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk 

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív, 

interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

feladata - a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - 

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

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

pályaválasztásra, pályaorientációra. 

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

egyensúlyára való törekvés, a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk 

követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük ezeken az évfolyamokon 

hangsúlyosabban jelenik meg. 
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2.4.2 Kulcskompetenciák fejlesztése a Nemzeti Alaptanterv alapján  

 

Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét széles körűen 

fejlessze. Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré 

csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket. Az értelmi 

nevelés területén nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére.  

 

 A tanulás kompetenciái 

 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. 

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

egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és 

csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony 

gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és 

beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony 

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

élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában 

használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.  

 

 

Célok, alapelvek 

 

Az érdeklődés felkeltése az iránt, amit tanítunk, és útbaigazítást adjunk a 

tananyag elsajátításával kapcsolatban. 

Meg kell tanítanunk, hogyan alkalmazhatók a tanulási módszerek, hogyan 

használhatók a különféle információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes 

ismeretek és tapasztalatok.  

Meg kell határozni, hogy melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként 

működhetnek együtt a tanulók csoportban. 

 Hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, 

meghatározások.  

Olyan tudást kell kialakítanunk, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek 

alkalmazni. 

A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a 

tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás 

minőségének értékelése.  

A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák 

kialakításának egyik feltétele a megfelelő tanítási-tanulási folyamat. 
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A differenciált tanítás-tanulás megvalósításához a következő szempontokat 

vesszük figyelembe:  

o olyan szervezési megoldásokat alkalmazunk, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációját; a tanulást úgy szervezzük meg, hogy a tanulók 

cselekvő módon vegyenek részt benne;  

o támaszkodunk a tanulók előzetes ismereteire, tudására; az iskolai tanítás - 

tanulás különböző szervezeti formáiban alkalmazzuk az együttműködő 

(kooperatív) tanulás technikáit és formáit;  

o a tanítás során alapvető elvünk a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás 

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

ellenőrzésben, az értékelésben;  

o a hátrányos helyzetű, különleges bánásmódot igénylő tanulók egyéni 

képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz 

illeszkedő tanulásszervezési technikákat; egyénre szabott tanítási-tanulási 

helyzeteket, tanulásszervezési módokat alkalmazunk a tehetséges tanulók 

fejlesztésében. 

 

Az eredményes tanulás segítésének elvei 

 

Minden tanulónak joga, hogy a neki megfelelő nevelésben-oktatásban 

részesüljön.  

A következő elvek szerint kell biztosítani a nevelő-oktató munka feltételeit: 

o az alapozó szakaszon a képességek megismerése és fejlesztése, a 

készségek, ismeretek, tudástartalmak megalapozása,  

o folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása 

az iskolázás további szakaszaiban; 

o az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése 

pedagógiai eszközökkel; 

o a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának 

segítése az iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és annak 

valamennyi területén; 

o a tanulást érintő lemaradás, illetve a tanulói leszakadás 

megakadályozásának érdekében a tanuló személyiségének, 

szociokulturális hátterének megismerése, 

o a tanulás eredményességét növelő pedagógiai módszerek alkalmazása; 

o a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő 

teljesítményeinek, tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, 
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más iskolai foglalkozásokon, és e tevékenység támogatása az iskolán 

kívül is; 

o motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár 

játékok segítségével (pl. sakk, logikai játékok); 

o egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési 

eljárások alkalmazása. 

 

A tanulás tanításának formái, módszerei 

 

Iskolánk pedagógiai gyakorlatában az alábbi oktatási és szervezési módszerek 

kapnak kiemelt szerepet: 

o aktív tanulás elősegítése: mozgásos, hallásra, látásra épülő, olvasási, 

számolási, manuális feladatok, ének-zene, kommunikáció, gondolkodási 

műveletek, írás, alkotás, szerepjátékok.   Ehhez szükséges vagy ajánlott 

eszközök, tárgyak, képek stb. körülírása/képe.    

Tankönyvek, feladatlapok, auditív, vizuális eszközök, applikációs képek, 

szókártyák, mondatkártyák, babzsák, labda, számítógépes programok, 

könyvtár, magnókazetták, környezetben található apró tárgyak.  

Megfigyeltetés, tevékenykedtetés, nevelői magyarázat, szerepjátszás, 

tanulási képességek működtetése. Valamennyi érzékszervvel való tanulás 

(hallja, lássa, mondja, csinálja).    

o az egyénre szabott tanulási lehetőségek térnyerése, 

o a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, amelyben az eddiginél 

nagyobb hangsúlyt kapnak a differenciált tanulásszervezési eljárások, 

o multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások szervezése, amelyek 

megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel 

foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg, 

o a teamtanításnak olyan alkalmazása, amely a több tantárgy ismereteit 

integráló témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás keretében 

valósítja meg, tehát arra is van elvi lehetőség, hogy egy-egy órát több 

pedagógus egyidejűleg tarthasson, 

o a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres 

alkalmazása iránti igény. 

 

Elvárható eredmények 

 

o Az eredményes tanulást segítő külső körülményeket tanulóink 

megismerjék, s kialakuljanak helyes szokásaik. 
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o A tanulók szerezzenek élményt, az eredményes tanulást segítő és/vagy 

gátló külső körülményekről!  

o Ismerjék meg a tanulási eszközök elhelyezési rendjét!  

o Legyenek képesek megteremteni és megtartani táskájuk rendjét.  

o Tapasztalják meg, hogy milyen jelentősége van a helyes időbeosztásnak, a 

tanulási sorrendnek és a pihenőidők beiktatásának.  

o A tanulóink szerezzenek élményt az eredményes tanulást segítő és/vagy 

gátló belső feltételekről.  

o Tapasztalják meg, hogy milyen jelentősége van az akaraterőnek az 

eredmények elérésében. Legyenek képesek mozgósítani akaratukat céljaik 

elérése érdekében.  

o Szembesüljenek képességeikkel, tudjanak róla, hogy képességeik 

fejleszthetők. Tapasztalják meg, hogy a kíváncsiságnak, érdeklődésnek 

milyen szerepe van a tanulásban.  

o Tudjanak megfogalmazni - elemi szinten - közelebbi és távolabbi célokat.  

Egyre nagyobb önállósággal tudjanak tájékozódni a korosztálynak 

megfelelő segédkönyvekben (gyermeklexikonok, zsebkönyvek, 

Helyesírási szótár stb.)  

o Próbálják a kudarcokat is elviselni.  

o Legyenek képesek nevelői segítséggel adott ismeretet elsajátítani 

(nyelvtani fogalom, olvasmány feldolgozása, környezetismeret anyag).  

o Legyenek képesek a közös munka során az önálló tanulásban is 

eszközként használni a tankönyvet s a vázlatot.   Tudják alkalmazni 

önálló tanulásban a megismert tanulási technikákat. 

o Alakuljon ki a tanulókban egy reális kép önmagukról, tanulási 

szokásaikról.  

o Ismerjék azokat a tanulási technikákat, melyek segítségével a legrövidebb 

idő alatt a leghatékonyabban tudnak tanulni. 

o Ismerjék tanulóink a tanórai figyelem fontosságát (értelmét, 

szükségességét), az otthoni tanulást megkönnyítő technikákat, a 

rendszeres tanulás hatékonyságát.  

o Tudják alkalmazni, típusuknak megfelelően, a szaktárgyak tanulására 

vonatkozó technikákat. 
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 Kommunikációs kompetenciák 

 

Anyanyelvi kommunikáció  

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és 

érzelmek kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a 

helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, 

iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során.  

Idegen nyelvi kommunikáció  

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel 

jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, 

kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, 

szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein 

belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az 

egyén szükségleteinek megfelelően.  

 

 

 Digitális kompetenciák  

 

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak 

magabiztos és kritikus használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését 

és feldolgozását, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését.  

 

Médiatudatosságra nevelés 

 

Az utóbbi években általánossá vált a médiumok túlzott és ellenőrizetlen 

használata.  

Tevékenységek, melyek a médiatudatosságot elősegítik: 

- tanórai, ill. tanórán kívüli keretek közt beszélgetés a médiában megjelenő 

ártalmakról, azok lehetséges kivédéséről 

- újságcikkek, illetve egyéb fórumokon megjelenő írások értelmező, elemző, 

lényegkiemelő olvasása 

- szituációs-, szerepjátékok (pl. riport készítése adott témában) 

- véleménynyilvánítás kulturált formáinak elsajátítása, vélemények ütköztetése 

(pl. vitafórumokon) 

- informatika órán beszélgetés az internet káros és hasznos tartalmairól (pl. a 

közösségi oldalakon megjelenő visszaélések; valós-valótlan hírek; információk 

gyors elérése érdeklődési körükben, stb.) 

- szabadidejükben az egyes médiumok optimálisan arányos használatának 

megtanítása. 
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 Matematikai, gonolkodási kompetenciák  

 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és 

alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok 

problémáinak megoldására is. E kompetenciában és annak alakulásában a 

folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A 

matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz 

kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek 

alkalmazását (képletek, modellek, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést 

az alkalmazásra.  

 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek 

tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati 

kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, 

készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre 

jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, 

hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe 

történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös 

elfogadásra. 

Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az 

elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a 

tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy 

tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk 

tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és 

közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi 

kapcsolatok kialakításához. 

 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 

A Nemzeti Alaptanterv ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását 

segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő 

emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban 

úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a 

csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. 
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 A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal 

(együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és 

megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős 

állampolgári léthez. 

 

 

Erkölcsi nevelés 

 

Az erkölcsi nevelés a minden emberben jelen lévő erkölcsi érzék kiművelését 

jelenti. Megvilágítja azokat az értékelveket, amelyeken a társadalmi együttélés 

bevett normái alapulnak és segíti a kulturális sokszínűség értékének 

felismerését. A tanulók számára az erkölcsöt a család, az iskola és az egész 

társadalom közvetíti. 

Az erkölcsi nevelés terén elvégzendő fő nevelési feladatok: 

o A cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudat 

elmélyítése.  

o Közösségi beilleszkedésük elősegítése. Önmaguk megismerésén keresztül 

tudjanak kapcsolatokat létesíteni társaikkal, felnőttekkel.  

o Az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő 

felkészülésük segítése. 

o Felkészíteni őket az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, tudjon 

különbséget tenni jó és rossz döntés között. 

o Segítségnyújtás az erkölcsi, életvezetési problémák megoldásában. 

o A kötelességtudat, a munka megbecsülésének megalapozása. 

o Tartsák fontosnak az együttérzést, segítőkészséget. Ismerjék fel, ha valaki 

segítségre szorul, s ennek megfelelően járjanak el. 

 

Iskolánkban az erkölcsi nevelés fő területei: 

o etikaórák  

o osztályfőnöki órák és egyéb tanórák  

o napközis és tanulószobai foglalkozások 

o séták, kirándulások 

o iskolai és iskolán kívüli rendezvények. 

Fontosnak tartjuk, hogy az erkölcsi értékek a mindennapi cselekvéseken 

keresztül az értékek tudatosításával a hétköznapi élet irányítására alkalmas 

jellemformáló erővé váljanak.  Az erkölcsi nevelés terén nem csupán a 

pedagógusoknak, hanem az iskola valamennyi dolgozójának fontos szerepe van. 
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Családi életre nevelés 

 

A családoknak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek, fiatalok erkölcsi 

érzékének, önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi életének 

alakításában. Ezért társadalmi elvárásként fogalmazódik meg a nevelési-oktatási 

intézményeknek a gyermekek nevelésében, az erkölcsi normák, a megfelelő 

családi minták közvetítésében való fokozott részvétele. A szűkebb és tágabb 

környezet változásai, az értékrendben történő átrendeződések, a családok nagy 

részében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelést az 

iskolában. 

A családi életre nevelés összetett nevelési feladat, amelyben fel kell készíteni a 

gyerekeket a tudatos párválasztásra, felelős házaséletre, a család életének és 

tevékenységének szervezésére, a családon belüli mindennapi teendők ellátására, 

konfliktuskezelésre, illetve a gyermekneveléssel kapcsolatos teendők 

elvégzésére. 

 

 

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái 

 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az 

esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív 

kifejezése fontosságának elismerését, amely minden műveltségterületen 

jelentkezik. Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, 

műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások 

véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek 

felismerése és kiaknázása.  

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

 

Az iskolai oktató - nevelő munkánkban kiemelt szerepe van az esztétikai 

nevelésnek. A tevékenységek, az alkotások széleskörű kínálata lehetőséget 

teremt az egyéni adottságok kibontakoztatására, a differenciálás 

megvalósítására, az esztétikai élmények átélésére. 

Az esztétikai - művészeti tudatosság és kifejezőképesség lényege a kreativitás 

fejlesztése. Az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a 

kíváncsiság és az alkotókedv nem csak az intellektuális tényezők függvénye, 

nagy szerepe van benne a motivációnak és az érzelmeknek is. Fontos a sok 

érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő tapasztalatszerzés. 
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Kiemelt jelentőségűnek tartjuk a gyermekek személyiségének kibontakoztatását, 

önkifejezésük kiteljesítését, az érzelmi élet gazdagítását esztétikai nevelésük 

során. 

 

 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

A munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a 

mindennapi életben – így a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb 

környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a 

kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint 

azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját 

képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a 

gazdasági tevékenységek során van szükség.  

 

Pályaorientáció és munkára nevelés 

 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – 

átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan 

feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok 

kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő 

területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő 

foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 

szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az 

együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos 

magatartásmódokat és azok kezelését.  

Feladataink a pályaorientáció területén: 

o Szakmák és a hozzájuk szükséges képességek megismertetése. Lehetőséget 

biztosítani önmaguk kipróbálására. 

o Családból hozott szakmai ismereteik rendezése, motivációs tevékenységek 

tervezése. 

o Pályaalkalmassági vizsgálatokon való részvétel biztosítása. 

o Magatartásformák, attitűdök kialakítása (pontosság, munkafegyelem, 

segítségkérés és elfogadás…) 

o A helyi és régiós lehetőségek feltárása. 

o Önérvényesítő technikák, eljárások alkalmazása. 
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Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 

A gazdasági és pénzügyi nevelés folyamatában a felnövekvő nemzedéknek 

hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-

pénzügyi intézményekről és folyamatokról 

Célunk, hogy a tanulóink ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő 

munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Tudjanak döntéseket hozni, vállalják azok közvetlen és közvetett 

következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, 

valamint az erőforrásaik kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek 

összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében intézményünk igyekszik a 

tanulók képességeihez igazított pénzügyi, banki és fogyasztóvédelmi 

alapismereteket nyújtani. 

 

 További releváns kompetenciaterületek  

 

Természettudományos és technikai kompetencia  

 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy 

ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és 

előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli 

természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal 

kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk 

cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése 

érdekében való alkalmazását tekintjük műszaki kompetenciának. E kompetencia 

magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az 

ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi 

felelősséget.  

 

Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség 

 

A tanórai és az egyéb foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti 

nevelési programmal (benne a komplex intézményi mozgásprogrammal) 

koherensen jelenik meg a gyakorlatban a fizikailag aktív, egészségtudatos 

életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a 

tehetséggondozásra épül, továbbá az egészségmegőrzést is szervesen magában 

foglalja.  
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Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt tartva és a 

nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt célok elérése érdekében a NAT 

alapvetően a nemzeti műveltségben, a hazai nemzetiségek kultúrájának 

átadásában, megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi 

érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. Feladatunk 

sajátos nevelési igényű tanulóinkban a tanuláshoz és a munkához szükséges 

képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és 

csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a 

nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése.”  

Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának, az 

állampolgári jogoknak és kötelességeknek az ismeretén alapul.  

Célunk, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljünk 

az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlesszünk a harmonikus 

személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas 

képességeket.   

                                                      

Nemzeti azonosságtudatra, hazafiasságra nevelés 

 

Kiemelt célunk a magyar nemzeti hagyományok ápolása, a nemzeti öntudat 

fejlesztése, beleértve a magyarországi nemzetiségekhez tartozók öntudatának 

ápolását is.  A nemzetiségekre vonatkozó tudástartalmak főbb tartalmi jellemzői 

(illeszkedve a regionális és lokális sajátosságainkhoz) az iskoláztatás minden 

szakaszában arányosan megjelennek. 

A hon - és népismeret tartalmazza nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a 

magyar néphagyományt, valamint a hazánkban élő nemzetiségek kulturális 

emlékeit, szokásait, kulturális jelenét. Feladatunk ezek megismertetése 

élményszerűen, helyi sajátosságainknak és tanulóink képességeinek megfelelő 

szinteken. Nemzeti múltunk emléknapjai fontos szerepet töltenek be: 

 

o Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja – Február 25. 

o Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja – Március 15.   

o A holocaust magyarországi áldozatainak emléknapja – Április 16. 

o A nemzeti összetartozás emléknapja – Június 4. 

o Az aradi vértanúk emléknapja – Október 6. 

o Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja – Október 23. 
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A szakrális ünnepeket műsorokkal, szabadidős programokkal, komplex 

múzeumpedagógiai foglalkozásokkal tesszük élményszerűvé, emlékezetessé 

(karácsony, húsvét, pünkösd). 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 

A fenntarthatóság megértéséhez integrált rendszerszemlélet, a fenntarthatóság 

pedagógiai gyakorlatához egész életen át tartó tanulási folyamat szükséges. 

Tájékozott és tevékeny állampolgárokat nevel, akik kreatív, problémamegoldó 

gondolkodással rendelkeznek, eligazodnak a természet és környezet, a 

társadalom, a jog és a gazdaság terén, és etikusan felelős elkötelezettséget 

vállalnak egyéni és közös tettekben.  

Tanulóink érdeklődését a természet jelenségei felé irányítjuk, egyfajta 

környezeti érzékenységet, természetre való rácsodálkoztatást alakíthatunk ki.  

A fenntarthatóság pedagógiája egy olyan tanítási, nevelési törekvés, amelyben 

az alternatív jövőképeknek sokkal határozottabb szerepe van azáltal, hogy a 

tanulók a napi cselekedeteik és életvitelük megítélését a jövő felől végezhetik el. 

Figyelmüket a várható jövőbeli következményekre fordítjuk.  

A tanulók szokásait és szemléletmódját formáljuk a fogyasztással, energiával, 

levegővel, vízzel, hulladékkal kapcsolatban. 

Ezért fontos feladatunk a természeti, a társadalmi, a gazdasági és a politikai 

rendszerek megismertetése és az ezekről alkotott nézet- és attitűdrendszer 

formálása; a környezeti ismeretek és szakértelem, az értékrend és az etikai 

ítélőképesség fejlesztése, a részvételi demokráciára való alkalmasság, 

képességek és indítékok kialakítása; a kritikai gondolkodás, a konfliktusok 

kezelése, a személyes életviteli szokások alakulását meghatározó döntési 

mechanizmus formálása. 

 

2.5 Mindennapos testnevelés 

 

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

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

meg. 
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o Ennek alapján az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos 

testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb 

heti két órát az alábbi módok valamelyikével teljesíthet: 

o a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben 

meghatározott tanórán való részvétellel, 

o kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás 

alapján kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület 

keretei között szervezett edzéseken való sportolással, 

o a tanuló a két óra mentesítést csak a szabadtéri testnevelés órákról kaphat, 

mivel a heti 5 testnevelés órából általában csak 2 tornatermi óra áll egy-

egy osztály rendelkezésére. 

 

 

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a 
pedagógusválasztás szabályai 

 

o Intézményünk helyi tanterve további tantárgyak választását nem teszi 

lehetővé. 

o Lehetőség nyílik azonban a szakkörökön és egyéb szabadidős 

tevékenységeken, valamint napközi- és tanulószobai 

csoportfoglalkozásokon való részvételre. A választásukat a tanulók és a 

szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy a 

foglalkozásokat egész tanév során látogatni kötelesek, így azokat a 

választást követően mulasztás tekintetében úgy kell tekinteni, mintha 

kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

o Első osztályban a létszám, a fiú-lány arány figyelembe vételével 

lehetőséget biztosítunk, hogy a beiratkozásnál a szülők kérésnek 

megfelelően a gyermekek a kiválasztott tanítóhoz kerüljenek. 

o Az idegen nyelv választására első osztályban van lehetőség, a német és az 

angol nyelv között. 

o A kötelező és tanórán kívüli foglalkozásokon pedagógus választására 

nincs lehetőség. 
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2.7 Projektoktatás 

 

 

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

származó téma kerül feldolgozásra. A projektmódszer egy sajátos tanulási 

egység, amelynek középpontjában egy probléma áll.  A feladat a probléma 

megválasztásán és megoldásán túl a lehető legtöbb vonatkozásnak és 

összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához 

kapcsolódnak. 

 A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való 

hozzájárulás sokféleségét. Minden külön módszertani erőfeszítés nélkül lehetővé 

teszi, hogy a résztvevők a korábbi élményeik, tapasztalataik, tehetségük és 

ambícióik szerint válasszanak részfeladatot.  

 A projektmódszer átlép a hagyományos oktatáson, az iskola hagyományos 

időkeretein, falain, élet közeli problémákból indít, és minden résztvevő 

mindenféle tapasztalataira épít. 

 A projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényli. A 

tervezés két fő szinten történik: Az egyik az egész folyamatra vonatkozik, amely 

során meghatározott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a 

tanulókat. A másik szint az egyes projektek megtervezését jelenti, amelyhez a 

tanári motiváció és segítség tudatos jelenléte szükséges.  

A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való 

hozzájárulás sokféleségét.  A feladatválasztás történhet osztályközösségi 

szinten, munkaközösségi szinten, több tanulócsoport bevonásával. A 

témaválasztás lehet tanulói, vagy pedagógus kezdeményezésére. A projekt 

időtartama 1-6 hétre tervezhető.  

 

A projektek kivitelezésének menete: 

o a pedagógusok kihirdetik az adott havi projekt címszavait, hívószavait, és 

a projektekhez bevezető bemutatókat tartanak a tanulóknak; 

o a projektben fellelhető főbb kapcsolódási pontok, általános gondolattérkép 

         elkészítése tervezési fázisként; 

o tanulók ötletelési fázisa a lehetséges megvalósításról 

o egyeztetés a választott témáról a tanárral; 

o  a tanulói tervek véglegesítése és ütemterv elkészítése; 

o a projekt megvalósítása; 

o  a portfólió összeállítása; 

o a projekt előadása, bemutatása közönség előtt; 

o a projekt megvitatása; 
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o a tanuló önreflexiója a tanulási folyamatra, önértékelés; 

o a produktumok, a munkafolyamat, előadásmód értékelése (tanulók 

önértékelése); 

o  a résztvevők visszajelzései. 

 

Értékelési szempontok a projektek megvalósulásánál: 

o előzetes anyag és információgyűjtés; 

o a projekt megvalósulásának dokumentálása, az eredmények 

összehasonlítása a kitűzött célokkal; 

o kitartás, ráfordított idő; 

o előadásmód, önbizalom; 

o új ismeretek elsajátítása; 

o együttműködés, csapatmunka foka; 

o saját ötletek megvalósítása; 

o vitakészség. 

 

Tanulói önértékeléshez segítő kérdések: 

o Milyen feladatokat vállaltál? Ha csapatban dolgoztál, milyen 

részfeladataid voltak? 

o Megfelelő volt-e ezek kijelölése, elvégzése? Egyenlően volt-e elosztva a 

csapatban a munka?  

o Milyen volt a tagok közötti együttműködés, hogyan valósult ez meg? 

o Mely lépéseknél érezted magad bizonytalanul és miért? 

o  Mennyi időt szántál a projektre, ebből mennyi volt tanulási időn kívüli, 

otthoni? 

o Mely lépések voltak a tervezettnél időigényesebbek? 

o Mennyire vagy elégedett a saját teljesítményeddel? 

o Szükség volt-e további lépések beiktatására? 

o Módosult-e az időterv? 

o Melyek voltak a legfőbb várt és váratlan nehézségek? 

o Mi volt számodra a projekt elkészítésének haszna? Mit tanultál meg általa 

magadról? 
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2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

o Az intézményben a hátrányos megkülönböztetés tilos. Nem alkalmazunk 

különbségtételt hozzátartozói, bőrszín, nem, vallási hovatartozás alapján. 

Kizárjuk a megkülönböztetést a nemzeti-etnikai hovatartozás, politikai 

vagy más vélemény, társadalmi származás, vagyoni és jövedelmi helyzet, 

életkor, a cselekvőképesség hiánya, születési helyzet, az intézmény 

fenntartója alapján. 

o Hátrányos megkülönböztetésnek tartjuk és tiltjuk a közvetlen vagy 

közvetett kizárást, korlátozást vagy indokolatlan kedvezményezettséget, 

melyek az egyenlő bánásmód megszüntetését vagy megakadályozását 

jelentik. 

o A gyerekek jogellenes elkülönítése tilos, ügyeikben méltányosan, 

humánusan, legkedvezőbbet választva kell dönteni. 

Az oktatásban, a nevelésben úgy járunk el, hogy a gyermek az 

esélyegyenlőséget természetes állapotként élje meg. 

o Az esélyegyenlőség biztosítását az intézmény által készített 

esélyegyenlőségi program is segíti. 

 

 

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 
követelményei és formái 

 

 

2.9.1 A tanulók értékelése, minősítése az 1-8. osztályban 

 

Célja:  A tanulók minősítése, visszajelzés a szülőknek a tanulók tudásáról, 

hiányosságairól. 

Módja: Az első évfolyamon félévkor és év végén, második évfolyamon 

félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni a tanulók 

teljesítményét minden tantárgyból.  

 

A szöveges értékelés elbírálásának szempontjai: 

 

Kiválóan megfelelt  - önállóan, nagy biztonsággal végzi el a feladatokat 

Jól megfelelt  - kis nevelői segítséggel végzi el a feladatokat 

Megfelelt  - csak nevelői segítséggel képes a feladatok megoldására 
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Felzárkóztatásra szorul  - nevelői segítséggel csak nehezen, vagy nem tudja 

elvégezni a feladatokat 

Az elbírálásában segítenek:  

 

- a tanév során elvégzett % -os mérések,  

 

- az évfolyamokra és tantárgyakra lebontott tantárgyi követelmények. 

 

 

A félévi és az év végi szöveges értékelés mellett pontokkal, %-os 

eredményekkel és 1-5-ig osztályzatokkal tájékoztatjuk a tanulókat és szülőket 

az évközi eredményekről a tájékoztató füzetben, illetve az e-naplóban. 

A 2. évfolyam végétől, 3 - 8. évfolyamokon félévkor és év végén iskolánk 

megőrzi a hagyományos értékelési kategóriákat minden tantárgyra 

vonatkozóan: 

 

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

 

o Az értékelésnél figyelembe vesszük a szóbeli, írásbeli ellenőrzést, felmérést, 

órai aktivitást, versenyeken való szereplést, tanórán kívüli tevékenységet, 

tananyaghoz készített kiselőadásokat, a pályázatokon elért eredményeket. Az 

értékelések rendszeresek, az egyes tantárgyaknál a tananyagrészek 

szakaszhatáraihoz igazodnak.  

o A kiemelkedő tantárgyi teljesítmény esetén, félévkor és év végén a jeles 

osztályzat mellett dicséret is adható, ennek minősítése kitűnő. 

o A magyar nyelv-és irodalom tantárgyon belül az első évfolyam 

kivételével valamennyi évfolyamon a magyar nyelv és az irodalom külön 

kerül értékelésre. 

o Az év végi értékelés a teljes tanév teljesítménye alapján történik. 

o A tanítók, tanárok a heti kétórás tantárgyaknál félévente legalább 4, heti 

egyórás tantárgyaknál legalább 3 osztályzatot adnak. 

 

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók esetében az értékelés a szakértői vélemény 

figyelembe vételével történik.  

A sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé  

teszi, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató mentesíti 
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o  az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, 

és helyette szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, vagy 

o egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. 

 

2.9.2  A beszámoltatás, számonkérés  

Alapelvei, céljai 

o irányítsa és értékelje a tanulók, pedagógusok munkáját, 

o feleljen meg a tanuló életkori sajátosságainak, 

o feleljen meg a tantárgy jellegének, 

o határozza meg, hogy a szóbeli, írásbeli vagy egyéb (pl. testnevelés) 

beszámoltatási forma-e a legmegfelelőbb, 

o legyen objektív és alkalmas az értékelésre, minősítésre. 

A beszámoltatás, számonkérés formái 

 

o feladatlap: önállóan összeállított (egy lecke, egy témakör, félévi, év végi), 

felmérő füzet   

o fogalmazás (magyar irodalom és nyelvtan) 

o szövegértés (magyar irodalom és nyelvtan, idegen nyelv) 

o teszt  

o önálló szövegalkotás (fordítás), angol – német 

o feladatlap – rajzos, színezős 1-2. osztály (életkornak megfelelő). 

 

Rendje 

o írásbeli felelet – 1 óra anyaga vagy egy része 

o témazárók száma: naponta maximum 1 lehet 

o év eleji felmérés: hiányosságok felmérése 

o félévi és év végi felmérés: évfolyamonként azonos közösen összeállított 

o 4. 6. 8. év végén központi kompetenciamérés. 

 

Heti 

óraszám 

Témazárók száma 

min. – max. 

2 2 – 4 

3 2 – 5 

4 3 – 6 
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A beszámoltatás, számonkérés korlátai: 

o írásbeli felelet (1 óra anyaga) – nem kell előre bejelenteni – 1 osztályzat  

o témazáró – a tanulókat 1 héttel előtte tájékoztatni kell (első négy 

osztályban beírják az üzenő füzetbe, felső tagozaton a nevelő beírja a 

haladási naplóba – 1 napon írható dolgozatok száma 1, 7-8. osztályban 

estenként 2). 

 

 

Az írásbeli beszámoltatás szerepe, súlya 

 A témazáró dolgozatok – kétszeres súllyal való értékeléséről a szaktanár dönt a 

munkaközösség véleményének figyelembevételével. A szaktanár a tanév elején 

tájékoztatja a tanulókat arról, hogy melyek azok a tanulói teljesítmények, 

amelyeket a félévi és a tanítási év végi osztályzatok kialakításánál kétszeres 

súllyal fog figyelembe venni. Ilyen teljesítmény értékelésekor a naplóba és a 

tanuló ellenőrzőjébe piros színnel megkülönböztetett érdemjegy kerül. Az 

osztályzatok kialakításánál más súlyozást nem alkalmazunk. 

 

Osztályozó értekezlet szerepe 

Nevelőtestület figyelmet fordít arra, hogy az egyes kollégák betartják-e az egyes 

rendelkezéseket. Az osztályfőnök feladata jelentős. Évközben folyamatosan 

figyelemmel kíséri a naplóban és az ellenőrzőben a jegyek pontos beírását. 

 

A napközi szerepe 

Célja: szervezett keretek között biztosítja a felkészülést. Figyelmet fordítanak a 

kulturális- és sporttevékenységre. 

Tevékenység: tanulás, sport, kézműves foglalkozások 

Módszerek: egyéni, csoportos, differenciált tanulás 

Várható eredmény: A követelmények biztos elsajátítása. 

 

A tanulószoba szerepe 

Célja: szervezett keretek között a tanulási tevékenység biztosítása. 

Szakkorrepetálás. 

Tevékenység: tanulás, testmozgás 

Módszerek: egyéni, csoportos felkészítés 

Várható eredmény: a bukások számának csökkentése. 
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2.9.3 A magasabb évfolyamra lépés feltételei 
 

o A tanuló teljesítse az adott évfolyam minden tantárgyának minimum-

követelményeit. A követelmények teljesítését – nem teljesítését az évközi 

érdemjegyek alapján, év végén osztályzattal minősítjük az alább 

meghatározott kivételektől eltekintve. A követelmények teljesítését a 2, 3, 4, 

5 osztályzatok valamelyike fejezi ki, a nem teljesítést az 1 osztályzat. 

o Ha egy vagy több tantárgyból a tanuló 1 (elégtelen) osztályzatot kapott év 

végén, akkor javítóvizsgát köteles tenni. 

o Amennyiben a tanuló a javítóvizsga követelményeit nem teljesíti és 1 

(elégtelen) osztályzatot kap, akkor évet kell ismételnie. 

o A tanuló a 250 órát meghaladó hiányzásai miatt sem köteles feltétlenül évet 

ismételni, a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 
meghatározása 

 

A tanulói terhelés csökkentése 

A tanulás olykor fáradságos, kemény munka, törekednünk kell az életkornak 

megfelelő mennyiségű és tartalmú feladatok elvárására, a sok feladattól ne 

menjen el a gyerek kedve idő előtt a tanulástól, ismeretek szerzésétől. 

Célja: 

o informálódni a tanuló tananyagban való előrehaladásáról, 

o hiteles visszajelzést adni a számára a mindenkori teljesítményéről, 

o reális önértékelés kialakítása. 

Egyaránt használjuk diagnosztizálásra, folyamatjellemzésre és összegzésre. 

 

A házi feladatok célja 

A tanítási órán tanultak gyakoroltatása, rögzítése, elmélyítése. Készségek 

fejlesztése, ismeretek alkalmazása. 

Szóbeli házi feladatok elvei 

Az ismeretek elsajátítása és alkalmazása szempontjából szükséges és tanulók és 

a tanulók felkészültségének, életkorának megfelelő tevékenységgel egészítse ki 

az órán végzett munkát. 

Ismeretek megszilárdítása, elmélyítése, szavak tanulása. Memória fejlesztése. 

Szóbeli kifejező készség fejlesztése 
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Szóbeli házi feladatok korlátai 

 

Időtartam figyelembevétele: tartalom, egy óra anyaga következő órára. 

Verstanulás 1-2 hét. 

Házi olvasmányok feldolgozása részekre osztva 2-3-4 hét. 

Mindenképpen a gyerekek életkori sajátosságainak, az adott osztály 

képességeinek figyelembe vételével. 

        

Írásbeli házi feladatok elvei 

Egység legyen az órai munka és az írásbeli házi feladat között. Változatos 

legyen. (rajzos, színezős, differenciált is lehet) 

Életkorának, felkészültségének megfelelő, önállóan elvégezhető legyen. 

 

 

Írásbeli házi feladatok korlátai 

 

Mennyiségi korlátok 

 

o napköziben teljes mértékben elvégezhető legyen, 

o hétvége - korlátozottan - kis óraszám, ill. nyelvtanulás esetén nem 

nélkülözhető (pénteken elvégezhető legyen),  

o szünetre kötelező házi feladat ne legyen, 

o kutatómunka: szorgalmi feladat, házi olvasmányok adhatók. 

 

Tartalmi korlátok  

 

o feldolgozatlan anyagot ne tartalmazzon 

o A házi feladatokat a tanulók nagy százaléka az iskolában dolgozza fel. Alsós 

tanulóink 90 % - a napközis. 

 

 

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Az elsőbe iratkozó kisgyermekek osztályba sorolásának szempontjait a szülői 

elvárásokhoz igazítjuk. 

Ennek megfelelően figyelembe vesszük, hogy: 

o az egy óvodából érkezők lehetőleg egy osztályba kerüljenek 

o a kérésnek megfelelően a kiválasztott tanítóhoz kerüljenek 



73 

 

o az osztályok számát a jelentkezők létszáma határozza meg 

o idegen nyelv választására első osztályban van lehetőség, a német és az angol 

nyelv között. 

 

Az idegen nyelvek oktatásában 1-2. évfolyamon nincs csoportbontás. Tanulóink 

3. évfolyamtól csoportbontásban tanulhatják az idegen nyelvet. A csoportok 

kialakítása minden esetben az adott évfolyam létszámától függ. 

Az évközi csoportváltás csak indokolt esetben a szaktanár javaslatára, igazgatói 

engedéllyel lehetséges. 

A nem kötelező tanórai foglalkozásokon részben a tanulók érdeklődésének, 

részben a képességeiknek figyelembevételével vehetnek részt diákjaink. 

A választható foglalkozásokat a tanulók érdeklődési köre, képessége határozza 

meg. 

 

2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez 
szükséges módszerek 

 

A testmagasság és a testsúly mérése tanévenként egyszer, szeptemberben 

történik. Az egyes próbákat minden tanévben kétszer, szeptember-október, 

illetve április-május hónapokban végezzük. A kétszeri mérés célja munkánk 

ellenőrzése, a fejlődés, ill. az esetleges visszaesés mértékének a megállapítása.  

 

5. évfolyamtól a felmérés a Magyar Diáksport Szövetség által összeállított 

Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) alapján történik a tanév 

rendjében meghatározott időszakban, kiértékelése pedig a NETFIT szoftver 

segítségével. A mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a 

mérésben érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az 

eredményeket elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából 

szükséges intézkedéseket. 

 

 

2.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

 

A környezet- és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A 

természetkörnyezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi 

életről sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természeti-
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környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete 

működésére. 

Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket és 

programjaikkal a szülők és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos 

magatartását is fejleszteni kívánjuk. 

 

Helyzetelemzés 

 

o Iskolánk forgalmas útvonal mellett helyezkedik el. Nagy az utcai zaj kevés 

az udvaron a zöld, a fa, a bokor 

o Az iskola épülete, az anyagi lehetőségeket figyelembe véve folyamatosan 

kerül felújításra. A termek festése, a bútorzat cseréje elsődleges feladat. A 

vizesblokkok a higiéniai feltételeknek megfelelnek. 

o Tanulóink nagy része szereti a mozgást, a sportot, a kirándulást, a 

természetet. De egyre több a mozgást kerülő, a tévé előtt fekvő, a több órán 

át számítógép előtt játszó, a szünetekben a levegőzés elől elbujdosó, a 

fizikai megterhelést elkerülő tanulónk. Ezek állóképessége gyenge. 

o Az iskolai szűrővizsgálatok legújabb adatai szerint a fogszuvasodás okozza 

a legtöbb gondot – 84 főnél, 65-en szorulnak szemüveg hordására, 

lúdtalpbetétre 22-en, s túlsúlyos gyermekünk is 22 van. Figyelemre méltó a 

12 halláscsökkent is. A gyermekek tisztasága többségében megfelelő. 

o Iskolaorvos, védőnő heti rendszerességgel látja el feladatát iskolánkban. 

 

Alapelvek, célok 

 

Általános célok, értékek a környezeti-és egészségügyi nevelésben: 

 

o Az egyetemes természetnek mint létező értéknek tisztelete és megőrzése, 

beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak 

környezetével, kultúrájával együtt. 

o A Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés  

o A bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése 

o A testi, lelki egészség megőrzése 

 

Hosszú távú pedagógiai célok: 

 

o az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, 

esztétikai és erkölcsi megalapozása 

o az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 
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o elkötelezettség a fenntarthatóság alapeszméi mellett 

o holisztikus szemléletmód kialakítása 

o tolerancia kialakítása 

o környezettudatos magatartás és életvitel segítése 

o példaadás 

o környezetkímélő intézményműködés 

o a környezet értékeinek megóvása 

o az iskola legyen a környezet egészségi nevelés központja 

o törekvés a helyi problémák megoldására 

o együttműködés a környezettel 

o létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák 

kialakítása 

o a családi életre nevelés fejlesztése. 

 

 

Tartalomra vonatkozóan: 

 

o a problémák feltárása a környezet és egészség összefüggésében 

o prevenciós célú környezetegészség-nevelés folytatása 

 

Módszerkiválasztás tekintetében: 

 

o tevékenységközpontú, élmény- és tapasztalatszerző metodika követése 

o ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek 

lesznek megelőzni az egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok 

súlyosságát. 

 

Konkrét célok és feladatok 

 

Célok: 

o a környezeti érzékenység és tudatosság fejlesztése. 

o felelős állampolgári magatartás kialakítása 

o tapasztalatok szerzése az együttműködés, környezeti konfliktusok kezelésére 

o egészséges életszemlélet formálása 

o az iskola partneri körének szemléletváltása 

o mindennapos testedzés 

o szeretetteljes, segítőkész légkör megteremtése 

o egészséget támogató életmód gyakorlása (környezetismeret-, testnevelés-, 

biológia-, osztályfőnöki órákon, napköziben, szabadidőben) 
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o személyes példamutatás 

o egészségtudatos intézményműködtetés (pl. nyugodt, higiénikus étkeztetés 

biztosítása, büfé kínálat …) 

o hatékonyabb fogorvosi ellátás elérése. 

 

Fejlesztésre váró feladatok: 

o az iskola alaposabb, igényesebb tisztán tartása 

o a tisztaság és rend megőrzésének követelménye felnőttektől és gyermekektől 

o a bútorzat folyamatos cseréje 

o fertőtlenítő meszelések, felújítások 

o a higiéniai igények kialakítása, elmélyítése (tisztaság, fogápolás, zsebkendő 

használatának illemtana, a serdülő kori problémák stb.) 

o a felvilágosító munka kiterjesztése szülőkre is 

o a gyógytorna lehetőségének bővítése 

o a környezet esztétikusabbá tétele 

o a sportot nem kedvelők meggyőzése, bevonása 

o a kulturált étkeztetés feltételeinek nagyobb biztosítása (esztétikus terítés, az 

étkezési szabályok betartásának lehetősége) 

o allergiát okozó, ártalmak kiküszöbölése, (portalanítás, locsolás, parlagfű 

irtása…) 

o folyamatos motiváció egészséges táplálkozásra és étrendre (büfé 

befolyásolása) 

o a védőnő nagyobb bevonása az egészségnevelési programba 

o a lelki zavarokkal küszködő gyermekek segítése 

o egyén- és közösségfejlesztés 

o a szülők ítéletmentes, hiteles, toleráns, empatikus segítése 

o rendszeres szűrővizsgálat biztosítása 

o a mozgásigény sokoldalú kielégítése 

o változatos, vonzó programok szervezése a mozgásigény felkeltésére 

o a kirándulások átszervezése 

o a felvilágosító program továbbfejlesztése (dohányzás, drog …) 

o a tanulók fizikai állóképességének fokozása. 

 

A környezet – egészségnevelési program megvalósítását szolgáló 

tevékenységek 

 

Tanórai keretek: 

o tantárgyakba beépítve 

o tanulmányi kirándulás 
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o sportnap 

o az egészségtan modul 

o osztályfőnöki órákon környezet- és egészségvédelmi témák 

o testnevelés 

o környezetismeret. 

A bevezető szakaszban környezetismeret, testnevelés és a mindennapi 

nevelőmunka keretében történik az egészséges életmódra nevelés. 

 

Mindennapi nevelőmunka keretében: 

 

o helyes ülésmód – gerincferdülés elkerülése, a szem épségének megóvása 

érdekében 

o tanszerek, felszerelések helye, rendje 

o rendszeres kézmosás étkezés előtt, után, WC használat után – ehhez 

tisztasági felszerelés biztosítása (törülköző, folyékony szappan) 

o kulturált étkezés, tízóraizás (ruhaszalvéta) 

o a tanterem és az udvaron hőmérsékletnek ill. időjárásnak megfelelő 

öltözködés – a réteges öltözködés fontosságának tudatosítása 

o télen cserecipő alkalmazása 

o tanórán – főleg első osztályban – amennyiben szükséges nyitott ablaknál – 

mozgásos gyakorlatok, utánzó játékok alkalmazása, végzése a figyelem 

tartósságának növelése érdekében 

o rendszeres szellőztetés tízpercben, ha szükséges órán is 

o sok zöld növénnyel díszített tanterem kialakítása. 

 

Ellenőrzés, értékelés módja: 

 

Ezen teendőket, dolgokat naponta rendszeresen figyelemmel ellenőrizzük, 

kísérjük, ahol kell, lehet, rendszeresen értékeljük. 

 

Környezetismeret órán 

o a napirend fogalmának megismertetése, fontossága a mindennapi életben 

o a helyes tanulási mód megismertetése – a minél több szabadidő érdekében 

o a szabadidő jó kihasználása – főleg levegőn töltött játék, mozgás, sport 

o az egészséges fejlődés feltételeinek megismertetése 

o az alvás fontossága – napi 10 óra legalább 

o az otthoni tisztálkodás módja, fogápolás, haj, körömápolás 

o Mit tehet 6-7-8 éves gyermek annak érdekében, hogy környezete tiszta, 

egészséges legyen? 
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Módszerek  

o napirend összeállítása nevelői és szülői segítséggel 

o szabadidő helyes felhasználásával kapcsolatban rajz készítése 

o alvásidővel kapcsolatban – 1 hetes megfigyelés végzése 

o plakát az egészséges ételekről (fehérje, zöldség, gyümölcs, magvak, teljes 

kiőrlésű kenyér) 

o egészséges étrend összeállítása – nevelői  és szülői segédlettel 

o egészséges tízórai önálló elkészítése tanórán. 

Ellenőrzés, értékelés 

 

Összegyűjteni a lehetséges módokat, amit egy gyermek tehet az egészséges 

környezet, életmód érdekében. 

A témákra rendszeresen tudatosítani, visszatérni, ha van mód értékelni, a helyes 

életmódot mintaként bemutatni.  

A mindennapi életben a tanultakat felhasználni. 

 

Testnevelés órán 

 

A bevezető szakaszban a testnevelés nem teljesítmény centrikus. Játékos módon 

kell megszerettetni a mozgást, sportot. Futó-fogó játékok, labdajátékok, 

ugrókötelezés, játékos sorversenyek, utánzó mozgások, kötélmászás stb. segítik 

céljainkat. Az úszásoktatás fontos lépés az egészséges életmód felé. Délután 

különböző foglalkozások segítik a sportolásra nevelést.  

        

Osztályfőnöki órákon 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési követelmények 

 

Beszélgetés az egészséges életmódról. 

Gyűjtő munka: kedvenc ételek receptjeinek összegyűjtése és egymásnak való 

bemutatása. 

Tervezés: napi terv készítése. 

Beszélgetés a sportokról. 

Közös sportolás (korcsolyázás, kerékpározás, futás …) majd a közös élmények 

együttes megbeszélése. 
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Tartalom 

 

A kedvenc ételek megbeszélésén keresztül annak tudatosítása, hogy minden étel 

fontos, és bizonyos ételek kiiktatása hiánybetegségekhez vezethet. 

Táplálkozási szokások.  

Kitekintés más országok étkezési szokásaira, étkezés kultúrájára. 

Mi a napirend? Hogyan lehet kialakítani a helyes napirendet? 

A sportolás örömei. 

A sportolás eredményei: edzettség, fittség, jobb közérzet, fejlődő akaraterő, 

kitartás stb. 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési követelmények 

Irányított beszélgetéssel annak tudatosítása, hogy a serdülés nem szégyen, hogy 

a változásokra fel lehet és fel is kell készülni. 

Beszélgetés arról, hogy hogyan lehet tompítani ezeket a kellemetlenségeket, ill. 

hogy lehet megelőzni. 

Játékos értelemfejlesztés annak igazolására, hogy az értelmi fejlesztés is része  

a testi egészség fejlesztésének.  

Gyűjtőmunka: érdekes logikai problémák, 

feladatok gyűjtése, és közös megoldása Videofilm bemutatása a dohányzás 

ártalmairól és ennek megbeszélése. 

Tartalom 

 

A serdülők biológiai változásairól. 

Higiéniai problémákról, a tisztálkodás fokozott szerepéről. 

A betegségről és beteglátogatásról. 

A beteglátogatás illemtana. 

Az apróbb kellemetlenségekről: tüsszentés,ásítás, gyomorkorgás,köhögés. 

A testi és lelki egészség megkülönböztetése és összefüggései. 

Az értelem fejlesztésének szükségessége. 

Gondolkodási hibák és a logikai készség fejlesztése. 

A lelki egészség fogalma. 

Mentálhigiénés zavarok és következményeik. 

A dohányzás, mint szenvedély. 

Egyéb szenvedélybetegségek. 
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7. évfolyam 

Fejlesztési követelmények 

 

Irányított beszélgetés a tömegsportról, azok egészségügyi hatásairól. 

Osztálykirándulás. 

A nomád és félnomád élet lehetőségeinek megismerése.  

Játékok tanulása. 

Szekták és azok veszélyei. 

Videofilm megtekintése kábítószert fogyasztó fiatalok életéről, ill. 

alkoholistákról és a dohányzásról. 

Tartalom 

 

Újra a testedzésről, a sportról. 

A sportjátékokról. 

Felkészülés a kirándulásra, a kirándulás egészségügyi és környezetvédelmi 

szabályai. 

Szabadtéri játékok. 

A lelki egészség megbomlása. A fiatalkori bűnözés és egyéb devianciák. 

A kábítószer, mint mentálhigiénés zavar tünete. 

A lelki kábítószerek: a szekták. 

Az egyik magyar népbetegség: az alkoholizmus. 

 

8. évfolyam 

Fejlesztési követelmények 

 

Beszélgetés az ember és az állat együttélésekor felmerülő egészségügyi 

gondokról. 

Orvosi előadás és beszélgetés. 

Drogokról, drogveszélyekről bővebben. 

Kozmetikus bemutatója. 

Gyűjtőmunka: a közvetlen környezetünk feltérképezése. 

Az osztályfőnökök által, vagy meghívott szakember által vezetett konzultációk. 

Tartalom 

 

Az állattartás egészségügyi problémái. 

Tájékoztató az ismertebb betegségekről és a prevencióról. 
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A testápolás és a szépségápolás. 

A nyaralás, a kirándulások baleseti veszélyei, ezek elhárítása. 

A környezetvédelem ránk eső részének megtétele. 

Közvetlen környezetünk tisztántartása, a fertőzések megelőzése. 

Lelki egészségvédelem. 

A szenvedélybetegségekről. 

A játékszenvedélyről. 

A személyiségzavarok. 

Az egészséges személyiségfejlődés. 

 

Biológia órákon  

 

 7. osztály 

 

Hetedik osztályban a tanulók megismerik a bioszférát mint változó és működő 

nyitott rendszert. 

Tanulják az életközösségek legjellemzőbb táplálékláncot alkotó fajainak nevét, 

testfelépítését, környezettel szembeni igényét, életmódját. 

Megfelelő jártasságot szereznek az élőlények rendszerezésében. Megismerik a 

táplálkozási szintek összefüggéseit, anyag és energia fogalmát a természetes és 

mesterséges életközösségekben lévő törvényszerűségeket. 

Értékeljék a természet és az élet szépségét. 

Alakuljon ki bennük a környezetszennyezés és az egészséget károsító hatások 

megelőzésében, elhárításában való aktív részvétel igénye. 

Legyenek képesek a környezetükben végzett megfigyelések, vizsgálódások és 

kísérletek során nyert tapasztalatok értelmezésére. 

 

Fejlesztési követelmények a környezet- és egészségnevelési program keretében: 

 

Ismerjék fel, hogy a hazai és a más tájak természetes életközösségeinek védelme 

az egész földi élet számára létfontosságú. 

Észlelje, ha környezete állapota romlik és legyen igénye annak 

megakadályozására. 

Ismerjék lakóhelyük környékén a leggyakoribb gyógynövények nevét és 

felhasználási módjaikat. 

Ismerjék fel az élőlények nagymértékű alkalmazkodásának szükségességét, a 

környezet – szervezet – életmód összefüggéseit. 

Tekintsék értéknek környezetünk tisztasását, váljon belső szükségletükké a 

környezet védelme. 
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 8. osztály 

 

Nyolcadik osztályban a biológia tantárgy keretében a tanulók megismerik az élő 

és élettelen természet szoros kapcsolatát. 

Az élőlények testfelépítése és életmódja közötti összefüggéseket az élővilág 

egységét és fejlődését. 

A biológiai anyag feldolgozása során: alakítja a tanulókban a természet 

ismeretén és szeretetén alapuló, tudatos aktív természetvédelem igényét. 

Bemutatja, hogy milyen szoros a kapcsolat az ember és a környezete között, 

melyek az ember egészségére kedvező és ártalmas tényezők. Az emberi 

szervezet felépítésének, működésének megismerésével tudatosan alkalmazhatják 

a tanulók az egészséges életmóddal kapcsolatos szabályokat. 

 

Fejlesztési követelmények a környezet- és egészségnevelési program keretében: 

 

Tanúsítson a tanuló érdeklődést a természet jelenségei folyamatai iránt. Legyen 

képes a szerzett ismereteit egymással összehasonlítani, csoportosítani és 

rendszerezni. Legyen áttekintése a Föld és a földi életváltozásairól, fejlődéséről, 

tudja, hogy az idő múlásával az élőlények változnak. Tanulják meg, hogy az 

egészség érték, s törekedjenek megőrzésére. Ne vegyenek fel rossz szokásokat. 

Ne csak megszokásból, hanem tudatosan alkalmazza az egészséget megőrző 

szabályokat, legyen igénye környezete tisztaságára. Alakuljon ki benne az 

élvezeti és kábítószereket elutasító magatartás. Tudják mikor kell orvoshoz 

fordulni és a betegség milyen orvosi területhez tartozik. 

Becsüljék meg a hazai és a külföldi kutatók, orvosok munkáját. 

 

Tanórán kívüli lehetőségek 

 

A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével az 

összefüggések feltárásával meg kell alapozni, hogy lehetővé váljon a 

környezetért, a jövő generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség 

formálása. 

 

Célkitűzések 

  

A választott programok és az alkalmazott módszerek 

o adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére 

o rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő ismereteket 
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o szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta ismereteket 

o tanítsanak rendszerszemléletre 

o alakítsanak ki kritikus gondolkodás 

o fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos 

képességeket 

o ösztönözzenek az egészséges környezetbarát életmód elsajátítására  

o alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési 

o normákat 

o neveljenek a hagyományok tiszteletére 

o mutassanak követendő mintákat 

o ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre. 

 

Szakkörök 

o környezetvédelmi 

o tantárgyakkal megegyező szakkörök 

o elsősegélynyújtó 

Tanulói pályázatok 

o a céloknak megfelelően, alkalomszerűen 

Iskolai környezetvédelmi programok 

- saját rendezésű, több iskola számára környezetvédelmi vetélkedő 

- szemétszüret 

Környezet- és egészségvédelem jeles napjai 

- a nap jellegének megfelelő vetélkedő, akció, kirándulás 

Kiállítások 

- környezetvédelmi kiállítás megtekintése 

- fotókiállítás 

- drogkiállítás 

Tanulmányi versenyek 

- rendszeresen részt veszünk környezetvédelmi versenyeken. 

Kapcsolattartás 

- külső segítő partnerekkel 

- természetvédő civil szervezetekkel 

- fogyasztóvédelmi tájékoztató 
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Kézműves foglalkozás 

- természet adta anyagok, újrahasznosítható anyagok felhasználásával 

Látogatások 

- állatkert 

- múzeum 

- nemzeti park 

- szeméttelep 

Szülői fórum 

- egészséges táplálkozás 

- drogprevenció 

Szempontok a módszerek kiválasztásához 

- alkalmazkodjanak az életkori sajátosságokhoz 

- vonjanak be minél több tanulót 

- az iskola keretein túl is legyenek hatással 

- a természetbe szervezett tevékenységek száma a lehető legtöbb legyen 

- alapvetően pozitív szemléletet tükrözzenek, kerüljük a 

katasztrófapedagógiát 

- a lakóhelyi vagy közeli konkrét példára alapozzanak, kötődjenek a napi 

élethez 

- nyújtsanak sok élményt a tanulónak, legyen bennük sok játékos elem 

- az érzelmeken át hassanak 

- a személyes megtapasztaláson alapuljanak 

- együttműködésen alapuljanak (teljes tantestület, egyéb iskola dolgozók, 

külső szövetségek, szülők stb.) 

- alapozzanak a korosztály kíváncsiságára, versenyszellemére, 

öntevékenységére, megismerési vágyára, korszerű technikai ismeretére 

Együttműködő partnerek 

- pedagógusok 

- diákok 

- szülők 

- technikai dolgozók 

- iskolaorvos 

- védőnő 

- fogorvos 
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Ellenőrzés, mérés, értékelés 

 

A környezeti nevelés pedagógiai céljai, feladatai illetve előírt követelményei 

határozzák meg azokat a tartalmakat, melyek értékelése a feladatunk. Nevelő 

tevékenységünk során az értékmegőrzésre, az értékteremetésre és értékátadásra 

vállalkoztunk, a gyermek teljes személyiségét fejlesztjük. 

 

 

 

Ellenőrző, értékelő tevékenységünk szempontjai: 

 

- Az ellenőrzés bizalomra épüljön, és az elért tudásszint megismerésére 

irányuljon. Ennek alapján lehetséges a további célmeghatározás. 

- Mindig biztosítsuk a javítás lehetőségét, mely tükrözze a következetes 

igényességet 

- A környezet- és egészségvédelmi nevelés eredménye nem mérhető olyan 

egzakt módon mint a tantárgyi tudás. 

 

Eredményvizsgálatunk egyes tanulók esetében:      

- az iskolai cél és értékrendszer megvalósulására        

- a szociális képességek alakulására   

- a beállítódások és értékorientáció fejlődésére 

- a csoporthelyzet megismerésére 

- a konfliktuskezelés módjára irányul 

 

Eredményvizsgálatunk osztályközösségek esetében: 

- a csoportviszonyok alakulásának  

- a közvéleménynek, morális gondolkodásnak 

- az informális kapcsolatrendszernek 

- a tevékenységrendszernek a megismerésére irányul 

 

Az eredményvizsgálati módszereink 

 

- folyamatkövető megfigyelés 

- célzott megfigyelés 

- helyzetfelmérés 

- tevékenységelemzés 

- egyéni és csoportos megbeszélés. 
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Ellenőrzés 

 

Az intézmény környezetbarát működésének ellenőrzése (tisztaság, konyha, 

vegyszerek, tisztítószerek tárolása, balesetveszélyek stb.) – az iskola bejárása 

hetente. 

Felelősök: iskola igazgatója, helyettesek, balesetvédelmi felelős 

Tantermek esztétikuma (berendezés, tisztaság, baleset-elhárítás, díszítés). 

Felelősök: iskola igazgatója, osztályfőnökök 

 

Értékelés 

 

o a tanórai anyag, a tantárgyi követelmények alapján 

o eredményvizsgálat alapján. 

 

A kapott eredmények határozzák meg az új célokat és feladatokat. 

A program felelőse minden osztályfőnök, szaktanár és az egészséges életmód 

munkacsoport. 

 
 

2.13.1 Drogprevenciós-stratégia  

 

A drogstratégia a célirányos és konkrét pedagógiai és egészségfejlesztési 

feladatoknak a tervezési, szervezési, megvalósítási folyamata a drogmegelőzési 

programban. 

Célmeghatározás 

o biztonságot nyújtó, jó osztályközösség kialakítása az osztályfőnökök 

segítségével 

o egészséges önértékelés, önismeret kialakítása; fontos, hogy a tanuló 

meggyőződjön arról, hogy képes akarata, vágyai megvalósítására 

o problémamegoldó képességek fejlesztése, a konfliktushelyzetek 

sikeres kezelése, megoldása; merjenek segítséget kérni, ne a 

drogokhoz nyúljanak 

o biztonságos és támogató kapcsolatrendszer kiépítése a tanulók és az 

őket körülvevő személyek között. 

 

Előkészítő szakasz 
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Iskolánkban a drogügyi-koordinátor feladatot a gyermek-és ifjúságvédelmi 

feladatokkal megbízott pedagógus látja el. Kapcsolatunk folyamatos a város 

valamennyi drogügyi koordinátorával és az illetékes szervekkel. 

A prevenciós munka sikerének érdekében a pedagógusok, az iskolaorvos, az 

ifjúsági védőnő, a szülők és a kortárs-segítők tevékenységének összehangolása 

szükséges. 

 

 

A segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok 

 

Szülők 

A szülő a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett megelőző munkában. A 

mai átlagos család nem mindig tud eleget tenni, vagy nem fordít elég figyelmet 

egészségfejlesztési feladatának ellátására. Az ilyen esetekben jelentősen 

megváltozik a nevelési intézmények szerepe. (Az iskola reszocializációs és 

korrekciós funkciója megnőtt.) 

 

Iskolaorvos 

Az orvos folyamatos kapcsolatot tart a drogkoordinátorral és a pedagógusokkal. 

A rendszeresen végzett szűrővizsgálatok során a drogfogyasztás tüneteire, 

jeleire is figyel. Témaorientált biológiaórák levezetésében is segédkezik. 

 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Figyelemmel kíséri a segítségre szoruló gyerekeket, családokat, képviseli a 

gyermek jogait, tájékoztatást ad. Az iskola és a Gyermekjóléti Szolgálatok 

között rendszeres a kapcsolat, kölcsönös a tájékoztatás. 

 

Védőnő 

Együttműködik az iskolaorvossal a szűrővizsgálatokon, felvilágosító 

tevékenységével segíti az osztályfőnökök munkáját. Fontos szerepe van az 

iskolán belül működő jelzőrendszerben. 

 

Rendészeti szervek 

A megyei és városi rendőrkapitánysággal eddig is szoros kapcsolatunk volt. A 

rendőrség alkalmazottai bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági tájékoztatást 
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nyújtottak a diákoknak, és drogmegelőzés céljából ismeretterjesztő előadásokat 

tartottak. Ezt a segítséget szeretnénk a jövőben is használni. 

 

Az állapotfelmérés szakaszai, területei 

A drog-prevenciós célkitűzéshez elengedhetetlenül szükséges a pontos és 

szakmailag korrekt állapot-felmérés. A szűrő és célvizsgálatokon alapuló 

szondázás forrásait ki kell terjeszteni az alább felsorolt iskolán kívüli 

intézményekre, szervezetekre. 

Szülők véleményének megismerése kérdőíves felmérések alapján, melyeket a 

későbbiekben a szülői értekezleteken tartott tájékoztatón tudunk használni. Az 

iskolaszintű témaorientált szülői értekezleteken a direkt vélemények kaphatnak 

hangot. 

Diákok ismereteinek felmérése kérdőívekkel, külső szakértővel, totókkal és 

szöveges felmérő lapokkal osztályfőnöki, illetve biológia órákon. Az értékelés 

szakemberek bevonásával történik, majd az eredmények alapján célirányos 

képzéseket tartanak a segítők, illetve azok a kollégák, akik rendelkeznek a 

program vezetésére jogosító képzettséggel. A diákoktól közvetlen módon 

szerzett információk a konkrét probléma felvetését jelentik, a közvetett módon 

szerzett információk alapja vizsgálatok és felmérések. 

Tanárok képzése szakemberek bevonásával (pszichológus, rendőr, iskolaorvos, 

védőnő) történik nevelési értekezlet keretén belül és egyéni továbbképzéseken 

való részvétellel. Feltétlenül tisztázni kell, kik azok, akikre számítani lehet a 

későbbiek során a részprogramok szervezésében és végrehajtásában. A 

munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, illetve szaktanárok bevonása az 

előkészítő munkába kiemelkedő jelentőséggel bír.  

A végrehajtás színterei, módszerei 

A drog-prevenciós feladatok nem csak az iskola területéhez kötöttek, erre 

utaltak a segítő kapcsolatok színterei, valamint az iskolák közös rendezvényei 

illetve egyéb programok. A Nemzeti Stratégia is különválasztja az órai munkára 

tervezett és ahhoz kötött módszereket az egyéb hatásrendszerektől, így az 

iskolához kötött programok további két csoportra oszthatók: 
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Iskolai programok: 

Tanórai foglalkozások 

Szaktárgyi- és osztályfőnöki órák keretében a tantervbe építve egészségfejlesztő 

tréningek levezetése, konkrét témakörök feldolgozása, mint ismeretátadás, 

interaktív gyakorlatok és esetelemzések. 

Tanórán kívüli foglalkozások 

Sportprogramok: 

Aktívan részt veszünk a városi-, a megyei-, az országos és nemzetközi 

sportrendezvényeken. 

Sportprogramjainkba az iskola tanárait, a szülőket, volt tanítványokat és a 

lakókörnyezet fiataljait is rendszeresen bevonjuk.  

Iskola-napi rendezvények: 

Iskolanapi programjaink között minden évben szerepelt és a továbbiakban is 

tervezzük a jeles napokhoz, évfordulókhoz kapcsolódó alábbi programok 

megvalósítását.  

- Őszi természetjárás 

- Szelektív hulladékgyűjtés 

-  Madarak és fák napja  

-  Karácsonyi műsorok 

- Táborok szervezése: életmód-és sporttáborok 

- Teljesítménytúrák (gyalogos, kerékpáros, táborok, erdei iskola)  

 

Könyvtár 

Könyvtárunkat bővítjük videó-, könyv-, valamint hanganyaggal. Ezeket az 

anyagokat felvilágosító munkájuk során a tanárok kölcsönözhetik, a diákok 

pedig helyben használhatják. 

 

Értékelés 

Tanév végén a programban közreműködő külső szakértők, tanárok, szülők, 

tanulók bevonásával értékeljük az elmúlt tanév munkáját, és meghatározzuk az 

új tanév feladatait, figyelembe véve a diákok, a tanárok és a szülők igényét. 
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2.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának 
értékelési elvei  

 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az 

osztályfőnökök – az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – 

végzik. Az osztályban tanuló diákok javaslatait is figyelembe veszik a 

havonkénti, illetve kéthavonkénti magatartás-szorgalom jegy megállapításánál.  

A félévi, év végi magatartás, szorgalom jegyekről az osztályfőnök javaslata 

alapján az osztályban tanító pedagógusok közössége dönt az osztályozó 

értekezleten. 

A kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók jutalomkönyvben 

részesülhetnek, melyek a tanévzáró ünnepélyen kerülnek átadásra.



Magatartás 

Részterületek példás jó változó rossz 

Házirend Betartja a házirendet és 

annak betartására 

ösztönzi társait 

Önmaga betartja a 

házirendet 

Időnként vét a házirend 

szabályai ellen 

Általában nem tartja be 

a házirendet 

Tanórai viselkedés Segíti az óra menetét, 

fegyelmezett minden 

esetben 

Órai magatartása jó Időnként zavarja az 

órát 

Társai és tanárai 

munkáját zavarja 

Viszony a társakhoz Segítőkész, udvarias, 

kulturáltan viselkedik 

Társaival segítőkész, 

udvarias 

Alkalmanként 

kulturálatlanul 

viselkedik 

Negatív hatást gyakorol 

társaira 

Közösségi magatartás Pozitív, előremutató 

hatása van a közösségre 

Részt vesz a közösségi 

életben pozitív hatással 

Bevonható a pozitív 

irányú közösségi 

munkába, esetenként 

vét a közösségi 

szabályok ellen 

Szándékosan vét a 

közösségi szabályok 

ellen 

Viselkedés Példamutató tanórán és 

tanórán kívül 

Jó a tanórákon Esetenként udvariatlan Durva, agresszív 

társaival 

Környezet rendben 

tartása 

Rendezett, esztétikus, 

erre ösztönzi társait 

Saját környezetét 

rendben tartja 

Felszólításra rendben 

tartja 

Felszólítás után is 

rendezetlen környezete 

Felnőttekhez való 

viszonya 

Mindig tiszteletteljesen 

viselkedik 

Rendszerint 

tiszteletteljesen 

viselkedik 

Esetenként 

tiszteletlenül viselkedik 

Tiszteletlenül 

viselkedik a 

felnőttekkel 



 

Szorgalom  

 

Részterületek Példás Jó Változó Hanyag 

Tanulmányi munka Képességeihez 

igazodó, kiváló 

tanulmányi munka 

Képességeihez 

igazodva jól teljesíti a 

tantervi követelményt 

Változóan teljesíti a 

követelményt 

Megbízhatatlan a 

tanulmányi munkában 

Önállóság  Önállóan végzi a 

tanulmányi munkát 

Ösztönzésre végzi el a 

munkát 

Többszöri kérésre 

végzi el a munkát 

Nem végzi el a munkát 

Önellenőrzés  Becsületes, 

lelkiismeretes, 

rendszeres 

Nem rendszeres az 

önellenőrzése 

Esetenként 

figyelmetlen az 

önellenőrzés során 

Egyáltalán nem végez 

önellenőrzést 

Feladatok Önállóan, 

kezdeményezően végzi 

Jól végzi Közömbös, ösztönözni 

kell a feladatok 

befejezésére 

Érdektelen, nem oldja 

meg a feladatokat 

Felszerelés Minden esetben 

hiánytalan, esztétikus 

Hiánytalan általában Gyakran hiányos Rendszeresen hiányos, 

rendezetlen 

Többletfeladatok  Szívesen vállal önként 

többletfeladatokat 

(verseny, kiselőadás, 

szorgalmi feladatok) 

Tanítói kérésre vállal 

többletfeladatokat 

Nem vállal 

többletfeladatokat 

Érdektelen  
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A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 

A jutalmazás és a büntetés formái alsó és felső tagozatban egyaránt fontosak. 

Lényeges, hogy jutalmazzunk, ha a gyerek megérdemli, mert a jutalmazásnak 

óriási motiváló ereje lehet. 

 

Jutalmazási formák: 

 

alsó tagozatban: piros pont, nyomda, matrica, osztály előtti szóbeli dicséret, 

írásbeli osztályfőnöki dicséret, iskolai hangos bemondón elhangzó szóbeli, név 

szerinti kiemelés, igazgatói dicséret, iskolai ünnepélyeken név szerinti kiemelés, 

jutalomkönyv átadás, „Akikre büszkék vagyunk” táblán a tanuló fényképének 

elhelyezése, 

 

felső tagozatban: osztály előtti szóbeli dicséret; írásbeli osztályfőnöki, 

szaktanári, igazgatói dicséret; iskolai hangos bemondón elhangzó szóbeli név 

szerinti kiemelés, iskolai ünnepélyeken név szerinti kiemelés; jutalomkönyv, 

oklevél átadása; „Akikre büszkék vagyunk” táblán a tanuló fényképének 

elhelyezése. 

 

Büntetési formák: 

 

alsó-felső tagozatban: fekete pont, üzenő füzetbe beírás, beírás a naplóban 

található magatartási-szorgalmi füzetbe, szóbeli-írásbeli osztályfőnöki 

figyelmeztető, intő, rovó; igazgatói figyelmeztető, intő, rovó; szaktanári 

figyelmeztetés, nevelőtestület elé idézés, szigorú megrovás, párhuzamos 

osztályba való áthelyezés, áthelyezés másik iskolába (más iskolával való 

egyeztetés, csere esetén). 

 

A diákok, pedagógusok kapcsolata harmonikus, őszinte. Nevelőink arra 

törekednek, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, a véleményüket 

- megfelelő hangnemben - elmondhassák. A pedagógusok, iskolavezetők 

kapcsolata kollegiális, segítőkész, előremutató. A szülők kérései előtt az 

intézmény dolgozói nyitottak. A volt tanítványok rendszeresen visszajárnak, 

(beszámolót tartanak a középfokú intézményükről, diszkóba jönnek, 

ünnepélyeinket látogatják). A volt tanítványok közül sokan íratják gyermeküket 

iskolánkba. 

Az intézmény szabályzatainak elkészítését a nevelők-diákok elképzeléseinek, 

ötleteinek, javaslatainak mérlegelése előzi meg. 
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A környezetünk állapota iránti érzékenység javítása érdekében a tantermek, 

udvarok szépítésébe, tisztán tartásába bevonjuk ifjúságunkat. 

 

2.15 A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése 
és oktatására szolgáló fejlesztő program 

 

Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulóink fejlesztését Az emberi 

erőforrások miniszterének 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete (Sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelve) alapján végezzük. Az SNI tanulókra 

vonatkozó (tanulásban akadályozott tanulók tanterve) helyi tanterv elektronikus 

formában az iskola könyvtárában található. SNI tanulóinkat a fogyatékosság 

típusához és fokához igazodó egyéni fejlesztési tervek alapján fejlesztik az 

iskola állományába tartozó gyógypedagógusok és utazó gyógypedagógusok. A 

fejlesztést a Szakértői Bizottság szakvéleményében meghatározott óraszámban 

és a köznevelési törvény által előírt létszámú csoportokba sorolva 8-16 óráig 

valósítjuk meg. Az oktatás lehetséges rendje: gyermek tanórai fejlesztése, 

tanóráról való kiemelése gyógypedagógus által.  

 

Sajátos nevelési igényű gyerek  

a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, valamint a pszichés 

fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, kóros hiperkinetikus 

vagy kóros aktivitászavar).  

 

A sajátos nevelés igényű tanulók neveléséhez és oktatásához szükséges 

feltételek   

o a tanuló integrált neveléséhez és oktatásához az illetékes szakértői 

bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szükséges a 

sajátos nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus alkalmazása 

o a neveléshez és oktatáshoz szükséges eszközök, a tanuló részére a 

szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai 

szolgáltatások biztosítása  

 

Iskolánkban az integrált nevelés a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

pályafutását elősegíti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő 

oktatásuk.  
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Az iskolai képzés teljes időtartama alatt törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési 

igényű gyermekek személyisége minél harmonikusabban, teljesebben 

kibontakozzon, képesek legyenek a társadalom által elfogadott normák szerint, 

saját igényeiket megvalósítva kiegyensúlyozott, boldog életet élni. Célunk a 

tanulók beilleszkedése, önmagukhoz mért fejlődése, a többi tanulóval való 

együtt haladása.  

Ennek érdekében:  

o A tananyag feldolgozásánál figyelembe vesszük a tantárgyi tartalmak – 

egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - 

módosulásait. 

o Az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkezzenek 

pedagógusaink – mint elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség. 

Együttműködünk a speciális szakemberekkel; a gyógypedagógussal 

folyamatos napi kapcsolattartással, tapasztalatcseré- vel segítjük egymás 

munkáját.  

 

A gyógypedagógus feladatai 

o Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, javaslatot tesz a fogyatékosság 

típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására. 

o Figyelemmel kíséri a tanulók haladását, javaslatot tesz az egyéni 

fejlesztési szükségletekhez igazodó módszerváltásokra. 

o Együttműködik a pedagógusokkal, figyelembe veszi tapasztalataikat.  

o Terápiás fejlesztő foglalkozást vezet az illetékes szakértői bizottság 

szakvéleményében meghatározott fejlesztési területekre vonatkozó egyéni 

fejlesztési terv alapján.  

 

Intézményünkben az alábbi területeken folyik a sajátos nevelési igényű tanulók 

fejlesztése: hallássérült (nagyothalló) tanulók, gyengénlátó tanuló, autizmus 

spektrum zavarral küzdő tanulók, pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók. A 

hallássérült (nagyothalló) tanulók iskolai fejlesztésének elvei.  

 

A hallássérült tanulók iskolai együttnevelésének alapja az illetékes szakértői 

bizottság szakvéleménye. A hallássérült gyermekek fejlesztése az általános 

pedagógiai tevékenységen kívüli pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs 

eljárások folyamatában valósul meg.  

A fejlesztés feladatai:  

o a szociális kapcsolatrendszer nyelvi formáinak elsajátítása 

o a magyar nyelvnek megfelelő beszédmód folyamatos fejlesztése 
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o a beszédhallás, az érthető artikuláció fejlesztése az oktatás valamennyi 

szakaszában  

o a szövegértés és mondanivaló kifejezésének fejlesztése 

o a hallókészülék használatára szoktatás  

o a meglévő beszédállapot fejlesztése  

o a harmonikus személyiség erősítése.  

 

 

A látássérült tanulók iskolai együttnevelésének alapja az illetékes szakértői 

bizottság szakvéleménye. A hallássérült gyermekek fejlesztése az általános 

pedagógiai tevékenységen kívüli pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs 

eljárások folyamatában valósul meg.  

A fejlesztés feladatai: 

o a szociális kapcsolatrendszerben a nem nyelvi kommunikáció fejlesztése 

o kompenzatorikus (nagyító, laptop, tablet, feladatlapok nagyítása) 

használatának elsajátítása 

o tíz ujjas gépelés gyakorlása 

o vizuális figyelem fejlesztése 

o kötelező olvasmányok hangos könyvként való megismerése, egyéb 

hanganyagokkal ismereteinek további bővítése 

o harmonikus, önmagát elfogadó személyiség kialakítása  

 

Iskolánkban utazó tiflopedagógus végzi a tanulók fejlesztését. 

 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei  

 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő gyerekekre legjellemzőbb a 

kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható 

gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest 

károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedésszervezés és 

kivitelezés képességének minőségi sérülése és az egyetlen képességprofil. Az 

autizmus spektrum zavarral küzdő gyerek integrációja csak akkor indokolt, ha 

egyértelműen a gyermek javát szolgálja. A gyermek részéről átlagos vagy átlag 

feletti intelligencia, enyhe fokú autisztikus fogyatékosság, jól kompenzált, 

minimális viselkedésproblémák. A családtagok részéről egyértelmű szándék a 

szakemberekkel való szoros együttműködésre és a gyermek intenzív 

támogatására. Az iskola részéről fontos a speciális módszerek alkalmazása a 

pedagógusok részéről pedig a befogadó gyerekcsoport felkészítése a pozitív 

hozzáállásra, és a szakértői csoporttal való intenzív kapcsolattartás. Az autizmus 
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spektrum zavarral küzdő tanuló fejlesztése egyéni és kiscsoportos formában 

valósul meg. A fejlesztések alapja az illetékes szakértői bizottság 

szakvéleményében foglalt fejlesztési területekre irányuló egyéni fejlesztési terv 

alapján iskolánk gyógypedagógusa végzi.  

A fejlesztés célja: 

o az elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság 

feltételeinek megteremtése 

o a fogyatékos készségek kompenzálása, a tanulási, szociális és 

munkahelyzetekbe való beilleszkedés 

o az iskolai tananyag speciális módszerekkel történő elsajátíttatása 

o a jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt az 

elsajátított ismeretek alkalmazásának, általánosításának tanítása.  

 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló iskolai fejlesztésének elvei  

 

A súlyos tanulási, beilleszkedési zavarok hátterében részképesség-zavarok, 

aktivitás vagy figyelemzavarok, az iskolai teljesítmények eléréséhez szükséges 

pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége áll fenn.  

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók 

tartoznak, akik az iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a 

kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése, a kialakult 

képességzavarok halmozott előfordulása miatt fokozott pedagógiai, 

pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek.  

Tanulási és viselkedésproblémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz:  

o diszlexia 

o diszgráfia 

o diszkalkulia 

o a fentiek együtt járása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok 

o hiperaktivitás és figyelemzavar 

o a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll gyengeségét 

mutató magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos 

viselkedés eltérő fejlődésében mutatkozik meg  

A normalitás övezetébe tartozó értelmi teljesítményük mellett megjelenő 

teljesítmény- és viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyetlen 

fejlődésének következtében alakulnak ki. Mivel gyakran élnek át 

kudarchelyzetet, az iskolai elvárások iránti közömbösség, elutasítás, illetve 

önértékelési zavarok, beilleszkedési problémák alakulhatnak ki. Ezek a 

sajátosságok a társadalmi beilleszkedés szempontjából fokozott 

veszélyeztetettséget idézhetnek elő. 
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Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztése  

 

A fejlesztés alapelvei  

 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók fejlesztése a szakértői bizottság 

szakértői véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni 

szükségleteik, sajátosságaik figyelembe vételével történik.  

 

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat:  

o a pozitív énkép és önértékelés kialakítása 

o a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése  

o a kortársakra és a felnőttekre irányuló rendezett társas kapcsolatok 

kialakítása  

o a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés  

 

A speciális tanulási zavarok esetében a tanulók jó értelmi képességei ellenére az 

olvasással, írás-, helyesírással, számolással kapcsolatban nehézségek 

jelentkeznek, általános értelmi képességeik és tanulási teljesítményeik között 

lényeges különbség áll fenn. 

 

Diszlexia  

 

A diszlexia az intelligencia szinttől független, olvasási képesség zavara, a 

speciális tanulási zavarok leggyakoribb formája, amely önmagában és más 

jelenségekkel kombinálódva fordulhat elő.  

Jellemzői: a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége, nehezített a 

beszédhangok megkülönböztetése, a hangok, szótagok sorrendje, vizuális 

felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűk esetén, pontatlan a toldalékok 

olvasása, lassú az olvasási tempó, gyenge a szövegértés, mivel nehéz a figyelem 

megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között.  

A fejlesztés célja a tanulók osztályfokának megfelelő értő olvasás készségének 

kialakítása, segítse az olvasás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. 

Feladataink a fejlesztés során: 

o a betűbiztonság és összeolvasási készség kialakítása 

o az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai 

pályafutása alatt 

o az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése 

o kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során  
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Diszgráfia  

 

A diszgráfia az írás grafomotoros jellemzőinek zavara. Jellemzői: csúnya, 

torz, nehezen olvasható íráskép, szabálytalan betűalakítás és betűkötés, 

egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák, 

fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás).  

A fejlesztés célja a tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő írás 

készséggel rendelkezzen.  

A fejlesztés feladatai: 

o a mozgáskoordináció-vizuomotoros koordináció fejlesztése 

o az írásmozgás alapformáinak gyakorlása 

o sikertudat kialakítása. 

 

Diszkalkulia  

 

A diszkalkulia a számolási képesség zavara. A különböző számtani műveletek, 

matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép 

felismerésének, egyeztetésének, a számok sorrendiségének, a számneveket 

szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége.  

A fejlesztés célja a tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai 

készséggel rendelkezzen, képes legyen a matematikai kompetencia 

megszerzésére, a számolási, matematikai műveletek használatára, az 

ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein.  

 

Hiperaktivitás és figyelemzavarok  

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos 

nevelési igényű tanulók, akik impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem 

zavarával küzdenek. Jellemzői: szóródó, terelhető figyelem, impulzív, 

meggondolatlan viselkedés, düh, haragreakciók, motoros nyugtalanság, 

tevékenységek hibás kivitelezése, tantárgyi alulteljesítés, én-bizonytalanság.  

A fejlesztés célja a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának 

megteremtése.  

A fejlesztés feladatai: 

o speciális figyelem-tréning 

o fokozott egyéni bánásmód  

o önkontroll fejlesztése  

o motiválás, sikerélmény biztosítása 

o együttműködés a családdal és más szakemberekkel.  
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A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének célja a közösségi 

szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges 

megnyilvánulások beépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése. 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 

súlyosan akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban 

meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása általában 

lehetséges.  

Az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció:  

Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a vizsgálatkor megállapított 

diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, kontrollt, valamint a pedagógiai 

rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat foglalja magába.  

A gyógypedagógiai tanár által vezetett pedagógiai rehabilitáció a 

képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak 

elmélyítésével szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt.  

Az együtt oktatott tanulók egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját a 

gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus központilag kiadott egyéni fejlődési lapon 

dokumentálja. 
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3. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, 

MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB 

INTÉZKEDÉSEK  

 

Jelen pedagógiai programunk az 5/2020. (I. 31.) Kormány rendelet a Nemzeti 

alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet módosításáról c. jogszabály szerint készült. 

Jelen pedagógiai program 2020. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

A pedagógiai program felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, 

illetve jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az 

intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat (vagy annak hiányában a diákok 

közössége), avagy a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást 

az intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. 

 

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

jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt 

kikérjük a szülői szervezet, illetve a diákönkormányzat véleményét. 

 

A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül 

többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető 

egyetértését. 

 

 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára 

hozzáférhető.  

A pedagógiai program elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap 

internet címe: www.gyarvarosi.sulinet.hu 

A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola 

igazgatójától, igazgatóhelyetteseitől, valamint az iskola pedagógusaitól a 

nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett 

időpontban. 

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

intézményeknél tekinthető meg: 

o az iskola honlapján 

o az iskola fenntartójánál 

o az iskola könyvtárában 

o az iskola igazgatójánál. 
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4. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS 

JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A Gyárvárosi Általános Iskola pedagógiai programjának felülvizsgálata 

és módosítása 2020. augusztus hónap folyamán megtörtént. 

 

A pedagógiai programot az intézményi diákönkormányzat  

2020. augusztus 31. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra 

javasolta. 

 

 

……………………………………………. 

diákönkormányzat képviselője 

 

 

 

A pedagógiai programot a szülői szervezet 2020. augusztus 31. napján tartott 

ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 

……………………………………………. 

szülői munkaközösség képviselője 

 

 

 

A pedagógiai programot a Gyárvárosi Általános Iskola nevelőtestülete 

2020. augusztus 31. napján tartott ülésén elfogadta. 

 

 

 

……………………………         …………………………..  

   a nevelőtestület tagja          a nevelőtestület tagja 

  

 

A Gyárvárosi Általános Iskola pedagógiai programját 

 a mai napon jóváhagytam. 

 

 Győr, 2020. augusztus 31. 

 

                          Horváth Jánosné 

                                                                                   intézményvezető 


