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BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 

PREAMBULUM 

Az iskola alapadatai 

Az iskola hivatalos elnevezése: Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola 

Oktatási azonosítója: 028254 

Székhelye: 5600 Békéscsaba, Irányi u.14. 

A feladatellátási helye, száma: 001 5600 Békéscsaba, Irányi u.14. 

Telefonszáma: 66 / 325-022 

Fax száma: 66 / 442-371 

E-mail címe: kazinczy.bcs@gmail.com 

Honlapja: http://kazinczybcs.hu/ 

Alapító szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapító szerv székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Alapításának időpontja: 2011.08.01. 

Alapítói jogkör gyakorlója:  emberi erőforrások minisztere 

Jogállása: 

Önálló jogi személy. Az intézmény a 2. Számú 

Általános Iskola (5600 Békéscsaba, Irányi u.14.), és a 

10. Számú Általános Iskola (5600 Békéscsaba, 

Kazinczy u. 8.) általános jogutódja 

Fenntartó neve:  Békéscsabai Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. 

Alapító okiratának törzsszáma: 791551 

Szakágazati besorolás száma: 852010 

Az iskola típusa: általános iskola: 1-8. évfolyamok 

Az intézmény vezetője: Laczkó Irén 
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„Jót, s jól” 
(Kazinczy Ferenc) 

ISKOLÁNKRÓL 
– bevezető – 

A város központjában fekvő nyolc évfolyamos általános iskola, mely a 2. Sz. és a 10. Sz. Általános 

Iskola összeolvadásával alakult 2011. augusztus 1-jén. 

Olyan nyitott iskola vagyunk, ahol megőrizve az előd iskolák hagyományát, a színes, sokoldalúan 

szervezett élet helyt ad 

● a tanulásnak, 

● a munkának, 

● a játéknak, 

● az önművelésnek, 

● a kapcsolatteremtésnek, 

● az értékek megismertetésének. 

Szűkebb környezetünkhöz, az iskolához, valamint a városhoz, hazánkhoz kötődést, a hagyományőr-

zést fontos értéknek tekintjük. 

Barátságos, otthonos légkörre törekedve biztosítjuk tanulóink folyamatos fejlesztését, a tehetséggon-

dozást, a lemaradók felzárkóztatását. 

Az iskola típusát meghatározó „általános iskola” elnevezéshez hűen a fegyelmezett napi munka, a 

kulturális, sport rendezvények, szabadidős programok gazdag választéka egészet alkotva készíti elő 

tanulóink pályaválasztását, továbbtanulását. 

Iskolánkban kiemelten kezeljük a testnevelés-oktatást és a sportági utánpótlás-nevelést. Ezt biztosít-

juk úszás, kézilabda, atlétika és labdarúgás sportágakban. A b és c osztályainkban felső tagozaton 

heti egy órában önvédelem oktatás folyik a felső tagozaton. Az 1989-ben elkezdődött néptánc oktatás 

a népi kultúra ápolását tűzte ki célul a mozgás, az ének és a tánc eszközeivel, a 2008-ban kiválóra 

minősített, nívódíjat kapott Hétpróbás Néptánciskola, Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény köz-

reműködésével, irányításával. Az angol mellett a német nyelvet is emelt szinten tanítjuk csoportbon-

tásban a 6. évfolyamtól kezdve. Biztosítjuk a 6-7-8. osztály végén nyelvvizsga bizonyítvány meg-

szerzésének lehetőségét. Az informatikai ismeretek tanítására nagy súlyt helyezünk. Célul tűztük ki, 

hogy jussanak el tanulóink az informatikai írástudást igazoló nemzetközi bizonyítvány megszerzésé-

hez szükséges ECDL modulvizsgákig a 7-8. osztályok félévére. A felkészítést és géptermet az iskola 

biztosítja. 

Könyvtárunkban több mint 30.000 kötet könyv várja a gyerekeket, a pihenést és a tanulást szolgálva. 

Tanulóink szabad idejüket évek óta táborainkban tölthetik. Túrák, erdei iskolák, néptánc tábor, bala-

toni üdülés, sítáborok teszik emlékezetessé az itt töltött éveket. 
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Iskolánk, a Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola, arra törekszik, hogy az eddig kivívott 

helyét a város iskolái között megtartsa, elkötelezi magát amellett, hogy rugalmasan alkalmazkodik az 

intézményt érintő kihívásokhoz, és partnerei igényeit igyekszik minél teljesebb körben kielégíteni. 

Minőségen a pedagógiai program eredményes megvalósítását és a partneri igényeken alapuló folya-

matos fejlesztését értjük. 

Intézményünkben fontos a tudás, az erkölcsi értékek, a hagyományok átadása és ápolása. Fontos a 

pedagógusok számára a tanulás szeretetének és a személyes fejlődésnek (egyéni képességeknek) a 

kibontakoztatása és folyamatos művelése, az a fajta nevelő munka, melynek során a világra rácsodál-

kozó tanítvány fejlődik-változik-tökéletesedik; és fontos az emberi tényezők minősége is, mert az 

erkölcsi megújulás hordozója csakis az ember lehet. 

Iskolánk alapvető céljának tekinti a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcs-

kompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést. Ki kell alakítanunk a 

tanulók kritikus gondolkodását, a kreativitását, a kezdeményezőképességét, a problémamegoldó ké-

pességét, a kockázatértékelési képességét, a döntéshozó képességét, az érzelmek kezelését, amely 

területek minden kulcskompetencia fejlesztésében megjelennek. 

Hagyományaink figyelembe vételével és új törekvéseink alapján egyre nagyobb nyitottságot, elfoga-

dóbb magatartást, toleranciát, empátiát, bizalmat hirdetünk tanulóink és szüleik felé. Fontos felada-

tunk az általános emberi együttműködési kultúra fejlesztése; egy nyitott, demokratikusan, gyermek-

központúan működő iskolai légkör kialakítása. 
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NEVELÉSI PROGRAM 

PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 

– iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása – 

A Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és ok-

tató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 

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

 Ennek keretében: 

- a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

- a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

- a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

- diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, 

mit várunk el tőlük, 

- minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és 

életének egyéb problémáiban, 

- az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

● tanuló és tanuló, 

● tanuló és nevelő, 

● szülő és nevelő, 

● nevelő és nevelő között. 

2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismeretei-

nek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Ne-

velőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott 

gyermekekből. 

Ennek érdekében: 

- a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, 

a mindennapi életben hasznosítható, tovább építhető alapműveltséget nyújt, 

- iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, 

a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, 

világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetük-

ben.  

- az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében lát-

juk, 

- fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 

- szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsü-

lete legyen, 

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

- segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 

- törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes 

formáinak kialakítására, 

- szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, ki-

emelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk 

a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni la-

kóhelyünk életében. Ennek érdekében: 

- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

- igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményei-

ről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő polgárai, 

- ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és közművelő-

dési intézményekkel, 
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- 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. 

4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.  

Ennek érdekében 

- biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-kibontakoztató fog-

lalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hogy képesek 

legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek.  

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

egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

- humánus, 

- erkölcsös, 

- fegyelmezett, 

- művelt, 

- kötelességtudó, 

- érdeklődő, nyitott, 

- kreatív, alkotó, 

- becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

- képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

-  gyakorlatias, 

- képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

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

- van elképzelése a jövőjét illetően, 

- becsüli a tudást, 

- öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

- képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

- tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

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

írásban, 

- a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  

- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

● nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

● a természet, a környezet értékeit, 

● más népek értékeit, hagyományait, 

● az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

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

- ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,  

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

szabályokat, 

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

módszereit, 

- viselkedése udvarias, 

- beszéde kulturált, 

- társaival együttműködik, 

- szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

- képes szeretetet adni és kapni, 

- szereti hazáját,  

- megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

- szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

- egészségesen él, 
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- szeret sportolni, mozogni, 

- megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hoz-

zánk járó tanuló személyiségében.  

Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diá-

kunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjegyekkel. 
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AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,  

ELJÁRÁSAI 

I. 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal 

történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

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

és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink 

elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, maga-

tartásukat.  

1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, 

szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 

2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kul-

turált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása 

(tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egész-

ségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése). 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). Felelős-

ségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az 

élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, 

őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

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

6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szoká-

sainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozat-

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

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

valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a 

nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápo-

lása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 

9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebb-

ségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása. 

10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségé-

nek elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelensé-

gek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demok-

rácia érvényesítésére. 

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását előse-

gítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tan-

órai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyama-

tos értékelés. 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesz-

tésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók: 

1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, szemé-

lyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen 

keresztül érvényesül. 

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

1. Szokások kialakítását se-

gítő módszerek. 

 

- Követelés. 

- Gyakoroltatás. 

- Segítségadás. 

- Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség  

  tevékenységének  

  megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy  

  távolabbi) célok kitűzése,  

  elfogadtatása. 

- Hagyományok kialakítása. 

- Követelés. 

- Ellenőrzés  

- Ösztönzés. 

2. Magatartási modellek be-

mutatása, közvetítése. 

 

- Elbeszélés. 

- Tények és jelenségek  

   bemutatása. 

- Műalkotások bemutatása. 

- A nevelő személyes  

   példamutatása. 

- A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében. 

- A követendő egyéni és cso-

portos minták kiemelése a 

közösségi életből. 

3. Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása). 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 

- A tanulók önálló elemző 

   munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. 

- Vita. 

II. Specialitásaink 

1. A testnevelés tantárgy kiemelt kezelése az „A” osztályokban. Célunk az általános fejlesztési kö-

vetelményeken túl a képességfejlesztés, az egészséges versenyszellem, a sportági utánpótlás ne-

velés biztosítása.  

2. Évfolyamonként 1-4. osztályig a néptánc oktatása folyik, a Hétpróbás Néptánciskola együttmű-

ködésével. A többi évfolyamon a tehetséges tanulók iskolán kívüli tánccsoportokban folytatják a 

táncot. Cél a tánc - mozgás, ritmus, ének - eszközeivel a népi kultúra ápolása. 

3. A B a C és aD osztályainkban a heti 5 testnevelés órából egy órán a gyerekek önvédelmet tanulnak 

a felső tagozatos évfolyamokon. 

4. 5. évfolyamtól az idegen nyelvet  emelt óraszámban is tanulhatják a tanulók. 

 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha 

iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: 

● minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott to-

vábbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége a 

minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szin-

ten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) 

● rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságok-

kal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben 

megfeleljen, 

● ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben 

éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

● határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 
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A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK 

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

iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

1. A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása. 

2. A tanulók értelmi nevelése. 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képessé-

gek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fon-

tosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és 

kommunikáció elsajátítása. 

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

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

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

5. A tanulók akarati nevelése. 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó 

igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakí-

tása. 

6. A tanulók nemzeti nevelése. 

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

gyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsü-

lése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

7. A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 

felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevé-

kenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

8. A tanulók munkára nevelése. 

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önki-

szolgáló és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

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

Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvéde-

lem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 
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A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁ-

SÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK 

1. Tanítási óra 

A tanítás – tanulás folyamatában legfontosabb 

- a kompetenciák fejlesztése 

- a motiválás 

- a tanulói aktivitás 

- a differenciálás 

- a módszerek és a szemléltetés sokszínűsége 

- az önálló és csoportos munkaforma 

A kompetencia alapú oktatás segítő módszere a kooperatív tanulás. A hagyományos, túlnyomórészt 

frontális tanulási formák mellett/helyett meg kell jelennie az egyéni és csoportos cselekvő tanulásnak, 

a kooperatív tanulási formának. 

A kooperatív tanulási forma a tanulók kiscsoportban végzett tevékenységén alapul. Az ismeretek és 

az intellektuális képességek fejlesztésén túl kiemelt szerepet játszik a szociális kompetencia, azaz a 

tanulók szociális képességeinek és együttműködésének segítése. A tanulók a csoportmunka keretében 

közösen dolgoznak, ez együttes felelősséget jelent a csoport eredményéért, nemcsak a saját, hanem a 

csoporttársak munkájáért is. Az ismeretelsajátítás mindig alkotó módon történik. 

A kooperatív tanulási formák legfőbb előnyei, hogy a tárgyi ismeretek mellett a szociális kompeten-

ciák fejlesztését is tartalmazza (pl. empátia, segítségnyújtás, elfogadás, tolerancia). A tanítás helyett 

a tanulásra kerül a hangsúly. A tudás forrása nemcsak a tanító és a tankönyv, hanem a komplex ne-

velési helyzet is. 

A kooperatív tanulási órán- a frontális osztálymunkával szemben- a pedagógus nem főszereplője, 

hanem szervezője, irányítója az órának. A kooperatív tanulási módszerek alkalmazása nagyon sok 

felkészülést és odafigyelést kíván. 

A pedagógiai módszerek és munkaformák között kapjon minél nagyobb teret az élménypedagógia 

módszertana és szemlélete, mely a tanulási motivációt is erősíti. 

2. Tanítási órán kívüli tevékenységek 

a) Az iskola hagyományrendszere 

Az iskolák eddigi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírne-

vének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyomá-

nyok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint a felelősöket a nevelőtestület az éves 

munkatervben határozza meg. A hagyományápolás külsőségekben is megnyilvánul.  

Ennek megfelelően az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: sötét alj, fehér felső, nyakkendő 

melyen az iskola emblémája hímzetten található. 

Minden dolgozó és minden tanuló rendelkezik „suli pólóval”, melyet meghatározott programokon 

viselünk, például: majális, versenyek. 

 

Az intézmény zászlajának és jelvényének leírása:  

az emelt szintű testnevelés és néptánc oktatásra jellemző figura, a tanulást jelképező könyv; színei: 

fehér alapon narancssárga és zöld. 

 

Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei a következők: 

- nemzeti ünnepek (március 15. és október 23. ) 

- tanévnyitó és tanévzáró ünnepség 

- ballagási ünnepség 

- karácsonyi ünnepség 

Az iskolai szintű versenyek és szórakoztató rendezvények az alábbiak: 

 - tanulmányi versenyek /iskolai, városi, megyei, területi, országos/ 
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 - megemlékezések nevezetes évfordulókról 

 - tárlatok 

 - gyermeknap 

 - farsang 

 - kulturális- sportversenyek  

  - játszóház 

  - majális 

b) Tanulói érdekérvényesítés – diákönkormányzat 

Iskolánkban működik Diákönkormányzat, mint speciális szerveződésű csoport, érdekképviseleti 

szerv, melynek tagjai az osztályok választott képviselői. 

Munkájuk segítéséhez nagykorú személy működik közre. Feladataik, jogaik, kötelességeik, mű-

ködtetésük a NKt. 29. §-a alapján biztosított. Munkaterv szerint dolgoznak. 

Iskolánk céljai, feladatai, működtetése összességében szolgálja a gyermekek, a tanulók jogainak 

teljes körű érvényesítését. 

 

c) Egész napos iskola, napközi otthon, tanulószoba 

Az egész napos iskolai nevelést, oktatást a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 8. pontja szerint 

szervezzük. 

16 óra előtt az iskolát elhagyni, csak szülői kérelemre lehet, mely az SZMSZ mellékletét képezi. 

A kérelmeket tanév végéig őrizzük. 

1-6. évfolyamig napközis csoportok működnek a szülő, a tanuló igénye alapján, melyet a helyes 

tanulás módszereinek megismerése, elsajátítása érdekében javaslunk. A pedagógus is javasolhatja a 

napközibe jelentkezést, főleg a tanulási gondokkal küzdő tanulók részére. 

7-8. évfolyamon napközi, tanulószoba igénybevételét javasoljuk a gyenge tanulmányi eredményt 

felmutató tanulóknak. 

d) Szociális szolgáltatások 

 - Délelőtti étkezés 

 a napközi keretében 

 - Ebédelés a szülő kérésére 

 napközi 

 menza 

 - Uzsonna lehetősége 

 napközi keretében 

Az étkezési díjak szedését havi rendszerességgel az iskola végzi. A bevétel a Gyermekélelmezési 

Intézmény saját bevétele. 

 - Segélyezési lehetőséget biztosítunk 

 - Egészségügyi szűrővizsgálatok 

 - Egyéb szolgáltatás  

 védőnői 

 iskolaorvosi. 

e) Sportkörök 

A mindennapos testedzés érdekében a sportkörök foglalkozásait elsősorban a testnevelésből nem ki-

emelt szintű osztályok, és azon tanulók részére ajánljuk, akik néptánc oktatásban nem részesülnek.  

f) Szakkörök 

Tehetséges tanulók részére, egyéni érdeklődés alapján. Javasolhatja a szak- 

tanár, osztályfőnök. A szakkörök tematikáját évente a tantárgyfelosztás részeként alakítjuk ki. 

g) A tehetséggondozás 

A tehetséggondozás pedagógiai programunk fontos területe. A tehetséggondozást segítő tevékenységi 

formák és a különböző sokszínű tartalom együttese ad lehetőséget a tanulók képességei szerinti fej-

lesztésre. 



 

 

14 

BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Tevékenységi formák: 

● emelt óraszámú oktatás (idegen nyelv) 

● középiskolára előkészítő órák 

● csoportbontás – idegen nyelv, számítástechnika, technika, matematika 

● szakkörök  

● versenyekre való felkészítés: iskolai, majd ehhez kapcsolódó városi és megyei szervezésű ta-

nulmányi, kulturális és sportversenyek 

● pályázatok írása, levelező feladatmegoldások 

● iskolai szintű rendezvényeken való szereplések  

● idegen nyelvi levelezés a külföldi partneriskolák tanulóival. 

h) Könyvtárhasználat 

Minden felnőtt és tanuló számára lehetőséget biztosítunk a könyvtár szolgáltatásainak igénybevéte-

lére /kutatómunka, kölcsönzés, óratartás/. 

A könyvtár kisebb helyiségében 4 darab számítógép áll a tanulók rendelkezésére.. 

3. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez és oktatásához helyi tanterv elkészítésénél 

figyelembe veszi a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvét is. 

A fejlesztés formái: 

● korrepetálással 

- a tantárgyi lemaradás pótlására 

- a Kt. 47. §-a alapján az átjárhatóság biztosítására az iskolánkba érkező tanulók 

felzárkóztatása az iskolánk tantervi követelményeihez. 

● Az Esély Pedagógiai Központ utazó gyógypedagógusa és iskolánk fejlesztő pedagógusa szak-

szerű munkájával a tanulási zavarral, magatartási problémákkal küzdő tanulók fejlesztése 

egyéni vagy kiscsoportos formában szervezett keretek között folyik. A fejlesztés alapja az 1. 

osztályosok év eleji DIFER mérése, a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességet Vizsgáló 

Bizottság szakvéleménye. Az eredményesség és a hatékonyság érdekében szükséges az osz-

tályfőnökök, szaktanárok és a szakmai tanácsadó intézményekkel való kapcsolattartás.  

 A fejlesztő tevékenység feltételeit – külön tanterem, tankönyvek, taneszközök, szemléltető 

eszközök – iskolánk biztosítja.  

● Az iskolapszichológus szakmai segítő munkája nélkülözhetetlen az eredményes problémake-

zelésben. 

● A Nkt. 56. § pontja alapján szükség szerint igénybe vesszük a kötelező és választható órake-

reten felüli heti, gyermekenkénti 10 órát azon tanulók részére, akik súlyos betegség miatt 

egyéni munkarend szerint folytatják tanulmányaikat.  

● Az osztályfőnök, a szaktanárok, tanítók és az ifjúságvédelmi felelős napi segítő munkája:  

- Felzárkóztató órák 

- Napközi 

- Tanulószoba 

- Egyéni beszélgetések 

- Családlátogatások 

● Külső szolgáltatást is ajánlunk (pl. Nevelési Tanácsadó, Családsegítő Szolgálat, stb.). 

4. A tehetségek, a képességek kibontása 

a) A tanítási órákon biztosítható: 

Csoportbontással, emelt óraszámú oktatással, valamint a következő tevékenységekkel: 
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● az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése (differenciálás)  

● a kompetencia alapú oktatás fejlesztése (valóságos tanulási környezet, tevékenységközpontú-

ság, digitális tananyagok, taneszközök használata) 

● kooperatív tanulás 

● választható tantárgyak tanulása (lásd helyi tanterv) 

b) A tanítási órán kívül szervezhető: 

● szakkörök 

● iskolaújság  

● iskolarádió 

● szabadidős foglalkozások (múzeum, színházlátogatás, hangversenyek) 

● tehetséggondozó foglalkozások 

● énekkar 

● sportkörök 

● versenyek 

● tanulói munkák kiállítása 

5. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység 

E tevékenység megszervezésekor figyelembe kell venni a gyermekvédelmi törvényt (1997. évi 

XXXI. törvény) és a Kt. rendelkezéseit (4. § 7. pont, 10-11. §). 

Az intézményvezető felelős vezetőként (Kt. 54. § 1. pont) felel és irányítja a pedagógiai munkát, 

az oktató-nevelő tevékenységet, mely tágabb értelemben átfogja a gyermek-és ifjúságvédelmi tevé-

kenységet. Mivel alapvető célkitűzés, hogy a gyermek családban nevelkedjen, szülői segítséggel 

járjon iskolába, eredményesen tanuljon, a családi házzal való kapcsolattartás is elengedhetetlen. Eh-

hez szükséges valamennyi pedagógus, kiemelten az osztályfőnökök és az ifjúságvédelmi felelős 

összehangolt munkája.  

Legfőbb feladatok:  

● a veszélyeztetettség felmérése, figyelemmel kísérése 

● családlátogatás 

● megfigyelés  

● közvetlen beszélgetések során az osztályfőnökök és ifjúságvédelmi felelős együttes 

munkájával. 

Segítés módjai:  

● természetbeni juttatás 

● étkezési támogatás 

● tankönyv-tanszerellátás, melyet differenciálással biztosítunk és a szülők kérelme alapján tel-

jesítünk 

● napközbeni ellátás napköziben vagy tanulószobában, ahol az étkezése, felügyelete és tanulása 

biztosított 

● a szülőkkel, gyerekekkel közvetlen, segítő szándékú beszélgetés 

● a rendszeres vagy alkalomtól függő kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval, a rendőrséggel, 

az ügyészséggel, társadalmi szervezetekkel, Családsegítő Szolgálattal. 

● amennyiben az iskolai eszközök már nem elégségesek, gyermekjóléti szolgálat vagy hatóság 

bekapcsolása szükséges 
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● A gyermek-és ifjúságvédelmi munka rendszeressége, folyamatossága biztosítja azokat a fel-

tételeket a veszélyeztetett gyermekek számára, melyek jogaik, kötelességeik érvényesítéséhez 

alapvetők. 

6. A tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése 

Minden tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő nevelésben, oktatásban ré-

szesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának a következő elvek szerint kell biztosítani a nevelő-

oktató munka feltételeit: 

● Kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos egyén-

hez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további szakaszain. 

● A tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, a problémák megoldásának segítése az iskolai 

nevelés-oktatás valamennyi területén. 

● A tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkal-

mazása. 

● A tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményének, tehetség je-

gyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, és e tevékenység 

támogatása iskolán kívül. 

● Adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása. 

● Egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési el-

járások alkalmazása. 

● korrepetálások szervezésével, fejlesztő pedagógiai foglalkozásokkal segítjük őket az iskolai, 

városi közművelődési rendezvényeken való részvételre fokozottan felhívjuk figyelmüket, 

mely elsősorban  a könyvtáros tanár és az osztályfőnökök feladata; 

● napközi otthonba, tanulószobára irányítjuk, a könyvtár használatára ösztönözzük ezeket a 

tanulókat;). 

7. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek: 

● felzárkóztató órák 

● napközi otthon 

● tanulószoba 

● diákétkeztetés 

● iskolai könyvtár használata 

● fejlesztő foglalkozások 

● családlátogatás 

● segítő beszélgetések 

● étkezési segély 

● kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal 

● Kisebbségi Önkormányzattal 

● kompetencia alapú oktatás, differenciált tanulásszervezés 

● tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formák alkalmazása. 

8. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái 

1. Tájékoztatás 

A szülőket tájékoztatja az iskola vezetője évente egyszer SZM választmányi ülésen az iskola éves 

munkatervéről, az iskola egészének életéről. 

Az osztályfőnök folyamatosan az osztály szülői értekezleten. 

A tanulókat tájékoztatja az iskola vezetője évente egy alkalommal a diákönkormányzat évi első ülé-

sén az iskolai munkatervről és az aktuális feladatokról. 
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A diákönkormányzat vezetője havonta egy alkalommal ülést tart, az osztályfőnökök pedig az osztály-

főnöki órákon tájékoztatják a tanulókat. 

Az iskola vezetője évente három alkalommal iskola gyűlést tart a felső tagozatos tanulóknak. 

A szülőket és a tanulókat a szaktanárok tájékoztatják a tanulók fejlődéséről, haladásáról. Munkájukat 

érdemjegyekkel, szöveges indoklással értékelik. 

2. Együttműködés 

Szülők és pedagógusok között: 

● szülői értekezlet 

● fogadóórák 

● nyílt tanítási napok 

● iskolai rendezvények 

● írásbeli tájékoztatás 
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ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, EGÉSZSÉGNEVELÉS 

Az iskola hitvallása 

Az egészség fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. Az egészség pozitív fogalom, amely a 

társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket hangsúlyozza. 

Iskolánk fontos feladatának tekinti, hogy elősegítsük tanulóink egészséges életvitelének fejlődé-

sét, valamint tanítványainkban olyan szellem kialakítása, amely tudatos egészségmegőrző és fej-

lesztő magatartásra ösztönöz. 

Lehetőségünk szerint olyan iskolai környezet megteremtése a célunk, amely biztosítja gyermeke-

ink egészséges testi, lelki, szociális fejlődését. 

Az egészségnek ezek a meghatározásai rendkívül ambiciózusak, és mindenképpen egy kívánatos 

folyamatot határoznak meg, melyben a társadalom egészére vonatkozóan rövid és hosszú távon fel-

adatok hárulnak mindannyiunkra. 

Az egészségfejlesztés olyan változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott 

tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészsé-

geket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében (WHO). 

A korszerű egészségfejlesztés cselekvésorientált tevékenység, melynek fontos színtere az iskolai 

egészségfejlesztés. Tulajdonképpen az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy sa-

ját egészségüket felügyeljék és javítsák. Az egészségfejlesztés az egyén képességeit és jártasságát 

erősítő tevékenység, melyek a társadalmi, környezeti és gazdasági feltételek megváltoztatására irá-

nyulnak annak érdekében, hogy a közösség és az egyén egészségre gyakorolt hatása kedvező le-

gyen. 

Az iskolai egészségfejlesztésben kiemelt szerepe van a prevenciónak, mely az elsődleges meg-

előzés, azaz a betegség első megjelenésének megakadályozására és az egészség megőrzésére irá-

nyul. Az elsődleges prevenció a betegségeket előidéző tényezők korai felismerését és elkerülését 

jelenti a leginkább veszélyeztetett személyek esetében. 

Az egészségfejlesztés és a korszerű egészségnevelés körébe tartoznak: 

 az egészséges táplálkozás; 

 az aktív szabadidő eltöltés, az iskola adottságait kihasználva minél több sportág meg-is-

mertetése; 

 a mindennapos testmozgás; 

 a személyi higiéné; 

 a lelki egyensúly megteremtése; 

 a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása-fenntartása; 

 a családtervezési módszerek; 

 az egészséges és biztonságos környezet kialakítása; 

 az egészségkárosító magatartásformák elkerülése; az alkohol- és kábítószer fogyasz-tás, 

dohányzás káros hatásai a szervezetre; 

 elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása; 

 a járványügyi és élelmiszerbiztonsági ismeretek elsajátítása. 

Az egészségfejlesztés minden pedagógus feladata, illetve valamennyi tanórai és tanórán kívüli fog-

lakozás alapvető követelménye. 

1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

a) a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártas-

ságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

b) tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmódot szolgáló tevékeny-

ségi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

c) a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások ke-

retében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel 
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 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. 

2. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. 

3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

 testnevelés órák;  

 játékos,  

 egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon;  

 az iskolai sportkör foglalkozásai;  

 tömegsport foglalkozások;  

 úszásoktatás; 

b) a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagai 

c) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

d) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó pro-

jektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára; 

e) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

 hét, DÖK nap); 

 szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt; csecsemőápolási, táplálkozási, túra);  

 minden évben osztályonként egy-egy gyalogtúra, hegymászótúra, sítúra, szerve-

zése;  

f) minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő az ötödik-nyolcadik évfolyamos osztályok-

nak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan (Egészségügyi az iskolai 

egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele 

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

nöki óra megtartásában; 

 a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. (A 

tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrő-

vizsgálaton kell részt venniük.) 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS AZ ISKOLÁBAN 

A vonatkozó törvény értelmében a tanuló joga részt venni a szűrővizsgálatokon, az intézménynek 

ezt biztosítania kell. 

ISKOLAORVOS VÉGZI: 

Életkorhoz kötötten kötelező védőoltások (kampányoltás keretében) védőnő közreműködésével. 

6. évfolyam: 

• DITE (diphtéria – tetanusz) 

• MMR (kanyaró – mumpsz – rózsahimlő) szeptember – október hónapokban 

7. évfolyam: 

• hepatitis B október – március hónapokban 

• lányok HPV elleni államilag támogatott ingyenes védőoltás (választható) 
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Egészségügyi vizsgálatok 

 Kötelezően a 2., 4., 6., 8. évfolyamon 

 Szeptember hónapban testnevelés alóli felmentések, gyógytestnevelési csoportokba be-

sorolás. 

ISKOLAFOGÁSZATI ELLÁTÁS: 

Fogászati felülvizsgálaton évente 2 alkalommal, meghatározott ütemterv szerint minden osztály-

részt vesz. 

VÉDŐNŐI ELLÁTÁS: 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai 

védőnő biztosítja. A védőnő az orvosi szoba ajtajára kifüggesztett időpontokban tartózkodik 

iskolánkban. 

 lehetőség és igény szerint egészségnevelési órák megtartása 

 tanácsadás serdülőkori problémák, krízisek megoldása 

 orvosi javaslatok betartásának figyelemmel kísérése 

 iskolai diagnózis készítése 

 egészségügyi vetélkedőkre való felkészítésben közreműködés 

 kapcsolattartás a szülőkkel, pedagógusokkal 

Egészségügyi szűrővizsgálatok: 

A mindenkor érvényben lévő jogszabályok és módszertani ajánlások alapján. 

Szomatometriás vizsgálat kötelezően  a 2., 4., 6., 8. évfolyamon 

• testi fejlődés (súly, magasság, mellkerület) 

• pszichomotoros, mentális, szociális fejlődésmérés 

• érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás) 

• mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások) 

• nemi érés ellenőrzése 

• golyvaszűrés 

• vérnyomásmérés 

• testi higiénés állapot ellenőrzése 

Tisztasági vizsgálat 

Pediculos (fejtetvesség) szűrés – (negyedévente szeptember, január, április hónapokban), illetve 

szükség szerint. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

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

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jár-

tasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; 
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 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglal-

kozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alap-

ismeretekkel. 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében 

 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélke-

dőkbe; 

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

továbbképzésen. 

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

 a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 
Tantárgy Elsősegély-nyújtási alapismeretek 

Biológia 

- rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újjáélesztés 

Kémia 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

Fizika 
- égési sérülések 

- forrázás 

Testnevelés - magasból esés 

 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 is-

kolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente 

egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában 

az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

 szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó) 

 Egészségügyi hét évente. 
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TÁMOP 3.1.4./08/ 2-2008-0068 

„KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG BÉKÉSCSABÁN” 

Iskolánk nyertes pályázóként részt vehet a TÁMOP 3.1.4 /08/ 2. „ Kompetencia alapú oktatás, 

egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázat megvalósításában.  

Városunk pályázatának címe: „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségiig Békéscsabán” 

(kódszáma: 2008-0068). 

„A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át 

tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesz-

tése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek 

érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elter-

jesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek 

és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő sze-

lektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak ér-

vényesítésével. 

A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastruk-

turális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, an-

nak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás mi-

nőségének javulásához. 

A fenti célok megvalósulását az alábbi részcélok támogatják: 

- a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatási intézmények minél szélesebb körében 

(ehhez szükséges újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése – pl. projektalapú oktatás, 

kompetencia alapú tananyagok, taneszközök, egységes oktatási programok alkalmazásának 

meghonosítása); 

- a pályázó intézményekben szegregáció mentes, együttnevelési környezet kialakítása (oktatási 

integráció, befogadó pedagógiai kultúra támogatása, egyéni fejlesztési tervek, lemorzsolódás 

csökkentése, differenciálás); 

- a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása (a TIOP pá-

lyázatok keretében beszerzett eszközök pedagógiai, szakmai használatára való felkészítés, IKT- 

eszközökkel támogatott tanórák módszertani támogatása).” 

(Pályázati útmutató 4-5. o.) 

Iskolánk nevelőtestülete a 202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet, illetve annak mellékleteként megje-

lent Nemzeti alaptanterv (továbbiakban: Nat) alapján áttekintette pedagógiai programját, és átvezette 

a szükséges változásokat. A Nat az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljának a kulcskompetenciák 

fejlesztését jelölte meg, a kiemelt fejlesztési feladatok a kulcskompetenciákra épülnek. A kompeten-

cia alapú oktatás már ekkor kiemelt jelentőséget kapott pedagógiai programunkban, a célok és fel-

adatok beépültek az egyes fejezetekbe.  

Ez a fejezet azokat a tevékenységeket és eljárásokat tartalmazza, amelyeket a TÁMOP 3.1.4. pályázat 

támogat, és amelyekre 5 évig fenntartási kötelezettségünk van. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

a) A kompetencia alapú oktatás implementációja 

● A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű  tanulásszervezési eljárá-

sok alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja.  

A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy az tartalmazza a következő kötelező elemeket: 

o legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia terüle-

ten kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása;  

o legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen kompetencia 

alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása;  
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o legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompe-

tencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása; 

o tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező 

tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig. A 

minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni; 

o műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen; 

● Az előző pontban szereplő, oktatási programok, újszerű tanulásszervezési eljárások beveze-

tését, alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai 

módszertan alkalmazása.  

A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a tanulásszervezési eljárások bevezetésének ke-

retében a következő kötelező elemek megvalósuljanak: 

o legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként 

o legalább egy témahét megszervezése tanévenként 

o legalább egy moduláris oktatási program megszervezése  

● Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek 

fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programba bevont tanulócsoportok 

implementációban érintett tanóráinak 25%-a IKT- eszközökkel támogatott tanóraként való-

suljon meg. 

b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása (szegregáció mentes együtt-

nevelési környezet kialakítása) 

● A hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók többségi iskolákban való 

integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adap-

tációjának megvalósítása. 

● A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási 

utak, komplex végig kísérő folyamatok kialakítása. 

● Azokon a feladatellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 

40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás 

szükséges, ott a tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési programot kell megvalósí-

tani. 

c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósí-

tása 

● Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, az iskola sajátosságainak 

megfelelő, a fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai 

módszerek, eljárások megismerése, adaptációja ("jó gyakorlatok átvétele"). – Intézmények 

közötti szakmai együttműködések, referencia intézményekkel való együttműködés kialakí-

tása, a pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási lehetőségeinek megteremtése, re-

ferenciahelyi szolgáltatások igénybevétele (pl. a pedagógiai eljárást már sikerrel alkalmazó 

intézményben tanóra-látogatási alkalmak szervezése a jó gyakorlatot adaptáló intézmény pe-

dagógusainak, pedagógusok közötti szakmai konzultáció, tapasztalatcsere megvalósítása). 

● Az intézmény saját innovációjának megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, 

egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség ki-

teljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, ne-

velési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vál-

lalkozik. Pl.: oktatási projektek, fejlesztő programok, korszerű tanulásszervezési eljárások stb. 

kidolgozása, önálló programok, módszerek létrehozása, alkalmazása.  

● Átfogó intézményfejlesztés. A fejlesztések eredményeinek az intézmény mindennapi gyakor-

latába való beillesztését, a pedagógiai szemléletváltást segítő tevékenységek megvalósítása. . 

Ennek keretében kötelező tevékenységek: 
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o Projektindító nap megszervezése, amely lehetőséget biztosított minden pedagógus szá-

mára a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek 

megismerésére, áttekintésére. 

o Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása, oly módon, hogy az a jelen pá-

lyázatban vállalt tevékenységek sikeres megvalósítását segítse elő és az intézmények pe-

dagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa (a program végére).  

o Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az 

IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival. 

Fenntartási kötelezettség 

Iskolánknak biztosítania kell a projekt eredményeinek a projekt zárásától számított 5 éves fenntartá-

sát. Ennek érdekében szükséges: 

● A módosított pedagógiai programnak megfelelő gyakorlat folytatása legalább annyi tanuló-

csoportban és annyi pedagógussal, mint a projektben vállalt tanulócsoportok és pedagógusok 

száma. 

o A bevezetett kompetencia alapú oktatás választott módszertanának és eszközeinek meg-

jelenítése és alkalmazása. 

o Olyan tanulásszervezési eljárások, módszerek megjelenítése és további alkalmazása, mely 

elősegíti, vagy lehetővé teszi a kompetencia alapú oktatás elterjedését, illetve az integrált 

nevelés céljainak megvalósulását.  

● A pályázónak a módosított pedagógiai program szerinti pedagógiai gyakorlat folytatását szer-

vezeti átalakítás esetén is garantálnia kell, illetve vállalnia kell, hogy a támogatásból beszer-

zett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából 

bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. 

● A projekttel kapcsolatos minden dokumentumot 2020. december 31-ig meg kell őrizni. 
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Kötelezően megvalósítandó tevékenységek és a fenntartási kötelezettség 

Célok, 

indikátor  mutatók 

Implementáció 

tanéve 
Fenntarthatóság tanévei  

2009- 

2010. 

2010- 

2011. 

2011- 

2012. 

2012- 

2013. 

2013- 

2014. 

2014- 

2015. 

teljes tanórai lefedettséget 

biztosító programcsomagok 

(Szövegértés, Matematika) 

+ + + + + + 

további egy választott kulcs-

kompetencia területi prog-

ramcsomag 

+ + + + + + 

tantárgytömbösített oktatás 

a szakrendszerű oktatásban 

(5-10-15 %) 

5 10 15 15 15 15 

műveltségterület tantárgyi 

bontás nélküli oktatása 
+ + + + + + 

modern pedagógiai mód-

szertan alkalmazása (pro-

jekt, témahét, moduláris ok-

tatási program) 

+ + + + + + 

digitális tartalmak, tanesz-

közök használata  

(25 %) 

25 25 25 25 25 25 

a hátrányos helyzetű és SNI 

tanulók esélyegyenlőségé-

nek javítása 

+ + + + + + 

jó gyakorlatok átvétele és 

alkalmazása 
+ + + + + + 

saját intézményi innováció 

megvalósítása 
+ + + + + + 

átfogó intézményfejlesztés + + + + + + 
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A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

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 hatásán keresztül érvényesül. 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása is-

kolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

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

hez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű 

nevelői fejlesztése. 

 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulói közösségek fejlesztésében. 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az élet-

korral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek elvárásai-

nak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát érté-

kelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 

 

3. 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. 

 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közössé-

gek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói kö-

zösség 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 tapasztalato-

kat gyűjthetnek. 

 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

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

normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 
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A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁ-

SÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK 

1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási fo-

lyamatba illeszkedő tanítási óra. 

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

nulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyerme-

keket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. 

b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a 

módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó 

aktivitását biztosítják. 

c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a 

pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben iga-

zodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott tel-

jesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni 

képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanu-

lók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

Az egységes alapokra épülő differenciálás 

Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, 

a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát; hozzá-

járul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, 

megalapozásához.  

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő ta-

nítási folyamat, tanulási tevékenység.  

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

értékelése.  

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel lenni: 

● Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás belső 

motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

● A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása. 

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

zeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának átren-

deződésére. 

● Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit. 

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

kában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét, önállóságát, kezdemé-

nyezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe állítani.  

● A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a fel-

adatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az 

értékelésben. 

● A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a hátrányos 

helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.  
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2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási órán kí-

vüli) tevékenységek segítik: 

Az iskola hagyományrendszere 

● Az iskolák eddigi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola 

jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint a felelősöket a ne-

velőtestület az éves munkatervben határozza meg. A hagyományápolás külsőségekben is 

megnyilvánul.  

Ennek megfelelően az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: sötét alj, fehér felső, nyak-

kendő melyen az iskola emblémája hímzetten található. 

Az iskola hagyományos sportfelszerelése: lányoknak középkék dressz, fiúknak középkék nad-

rág, fehér atléta. 

Minden dolgozó és minden tanuló rendelkezik „suli pólóval”, melyet meghatározott progra-

mokon viselünk, például: majális, versenyek. 

Az intézmény zászlajának és jelvényének leírása:  

az emelt szintű testnevelés és néptánc oktatásra jellemző figura, a tanulást jelképező könyv; 

színei: fehér alapon narancssárga és zöld. 

Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei a következők: 

- nemzeti ünnepek (március 15. és október 23.) 

- tanévnyitó és tanévzáró ünnepség 

- ballagási ünnepség 

- karácsonyi ünnepség 

Az iskolai szintű versenyek és szórakoztató rendezvények az alábbiak: 

-  tanulmányi versenyek /iskolai, városi, megyei, területi, országos/ 

-  megemlékezések nevezetes évfordulókról 

-  tárlatok 

-  gyermeknap 

-  farsang 

-  kulturális,- sportversenyek  

-  játszóház 

-  majális 

● Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmak-

kor: 1956. október 23-a, 1848. március 15-e évfordulóján, karácsonykor, illetve a 8. osz-

tályosok ballagása alkalmával.  

● Minden tanév folyamán az osztályok megemlékezést tartanak október 6-án, a magyar kul-

túra napján, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapján, a költészet nap-

ján, a Föld napján és a Nemzeti Összetartozás Napján. 

● Évenként az iskola tevékenységét, munkáját összefoglaló iskolai Digi-évkönyv kerül ki-

adásra. 

● Iskolánkban a lakóhelyünkön fellelhető neveléstörténeti, helytörténeti és néprajzi emléke-

ket őrző 1956-os Fekete Pál gyűjtemény található. A gyűjtemény minden érdeklődő szá-

mára nyitott, előzetes megbeszélés alapján látogatható. 

a) Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók 

tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat mű-

ködik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban megválasztott küldöttek-

ből álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola 

igazgatója által megbízott pedagógus segíti. 

b) Diákétkeztetés A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, 

uzsonna) vagy ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az étkezési térítési díjakat az iskola 

által meghatározott módon kell befizetni.  
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c) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibon-

takoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes 

szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

segítik.  

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

geinek fejlesztésére felzárkóztató órákat szervezünk. 

● A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge ered-

ményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére képesség 

fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika tantárgyakból.  

● További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények 

és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelő-

testülete dönt.  

● A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni foglal-

kozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban azok a tanu-

lók vesznek részt,  

- akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt szükségessé 

teszi, 

- akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 

d) Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés.  
Az iskola – amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló miniszteri rendeletben szereplő előírásoknak – a halmozottan hátrányos helyzetű tanu-

lók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak ellensúlyozása céljából képes-

ség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.  

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók 

- egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,  

- fejlődésének elősegítése,  

- a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének biztosítása folyik.  

         Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben 

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

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

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

nak értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program alkalmazásával történik. 

e) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. 

Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi test-

edzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre. 

f) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról 

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

az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt 

is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

g) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a külön-

féle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente 

rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való 

részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felké-

szítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok vég-

zik. 

h) Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb tel-

jesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára gyalogos, kerékpáros vagy 
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közlekedési eszközzel megvalósuló tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és kör-

nyékére, valamint az ország távolabb eső részeire azok természeti, történelmi, kulturális érté-

keinek megismerése céljából.  

i) Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesü-

lése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal osz-

tálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költ-

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

használásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmé-

nyek között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt 

tudjanak venni. 

j) Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a tá-

borszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai fog-

lalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik, illetve az iskolai 

szünidőkben szervezett táborozások. Az erdei iskolai foglalkozásokon és a táborozásokon 

való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői 

a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programo-

kon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrá-

nyos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

k) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy 

tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle 

közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az 

e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költsé-

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

használásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmé-

nyek között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt 

tudjanak venni. 

l) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtes-

tület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzeté-

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

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

dezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az 

iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy eze-

ken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban hal-

mozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

m) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható is-

kolai könyvtár segíti. 4 db számítógépen internetezési lehetőség áll a tanulók rendelkezésére, 

órarendi beosztással. 

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

nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és 

vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 

o) Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység 

E tevékenység megszervezésekor figyelembe kell venni a gyermekvédelmi törvényt (1997. 

évi XXXI. törvény) és a Kt. rendelkezéseit (4. § 7. pont, 10-11. §). Az intézményvezető felelős 

vezetőként (Kt. 54. § 1. pont) felel és irányítja a pedagógiai munkát, az oktató-nevelő tevé-

kenységet, mely tágabb értelemben átfogja a gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységet. Mivel 

alapvető célkitűzés, hogy a gyermek családban nevelkedjen, szülői segítséggel járjon isko-

lába, eredményesen tanuljon, a családi házzal való kapcsolattartás is elengedhetetlen. Ehhez 

szükséges valamennyi pedagógus, kiemelten az osztályfőnökök és az ifjúságvédelmi felelős 

összehangolt munkája.  

Legfőbb feladatok:  
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● a veszélyeztetettség felmérése, figyelemmel kísérése 

●  családlátogatás 

●  megfigyelés  

● közvetlen beszélgetések során az osztályfőnökök és ifjúságvédelmi felelős 

együttes munkájával. 

Segítés módjai:  

● természetbeni juttatás 

● étkezési támogatás 

●           napközbeni ellátás napköziben vagy tanulószobában, ahol az 

étkezése felügyelete és tanulása biztosított 

● a szülőkkel, gyerekekkel közvetlen, segítő szándékú beszélgetések 

● a gyermekvédelmi támogatás folyamatos felmérése 

● a rendszeres vagy alkalomtól függő kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval, a 

rendőrséggel, az ügyészséggel, társadalmi szervezetekkel, Családsegítő Szolgá-

lattal. 

● amennyiben az iskolai eszközök már nem elégségesek, gyermekjóléti szolgálat 

vagy hatóság bekapcsolása szükséges 

 A gyermek-és ifjúságvédelmi munka rendszeressége, folyamatossága biztosítja 

azokat a feltételeket a veszélyeztetett gyermekek számára, melyek jogaik, köte-

lességeik érvényesítéséhez alapvetők. 

Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek: 

● felzárkóztató órák 

● napközi otthon 

● tanulószoba 

● diákétkeztetés 

● iskolai könyvtár használata 

● fejlesztő foglalkozások 

● családlátogatás 

● segítő beszélgetések 

● étkezési segélyek 

● tankönyvvásárlási támogatás 

● kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal 

● Kisebbségi Önkormányzattal 

● kompetencia lapú oktatás, differenciált tanulásszervezés 

● tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formák alkalmazása. 
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A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 

1. A pedagógusok alapvető feladatai  

- A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabály-

zatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában előírt peda-

gógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

- Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető által 

meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

- Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.  

- Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a nevelést-

oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, 

továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

- A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes megtartása. 

- Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek munká-

jában. 

- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  

- A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 

- A jogszabályokban meghatározott határidőre megszerezze az előírt minősítéseket. 

- Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.  

- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai szakszerű-

ségének figyelemmel kísérése. 

2. A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

- Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 

- A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek, 

éves programok). 

- Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra. 

- A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási 

órákon 

- Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon 

- A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, szem-

léltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 

- A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és a 

különféle iskolai foglalkozásokon. 

- Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási 

órákon. 

- A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében. 

3. A tehetséges tanulók gondozása 

- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére. 

- Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló 

szervezése, segítség a szervezésben. 

- Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli ver-

senyekre, vetélkedőkre stb. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli ver-

senyekre, vetélkedőkre stb. 
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4. A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, maga-

tartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók 

gondozása, eredményes fejlesztése 

- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. (fejlesztő, utazó gyógypedagógus) 

- A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, 

valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a fel-

zárkóztatásra szoruló tanulók körében. (ifjúságvédelmi felelős) 

- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatar-

tási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók korre-

petálása, segítése, mentorálása. 

- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatar-

tási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók felké-

szítése javító vagy osztályozó vizsgára. 

- Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrá-

nyos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

körében. 

5. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

- Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás). 

- Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség). 

- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

- A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok. 

6. Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

- Az iskolai diákönkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése. 

- Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok szerve-

zésében, részvétel a programokon. 

- Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, részvétel a 

kirándulásokon, táborokon. (DÖK segítő tanár) 

7. Munkafegyelem, a munkához való viszony 

- A munkaköri kötelességek teljesítése. 

- Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 

- Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. 

- Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

8. Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében 

- Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 

- Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 

- Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 

- Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

9. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

- Továbbképzéseken való részvétel. 

- A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

- Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, kiadványokban. 

10. Az iskolai munka feltételeinek javítása 

- Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 
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- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

- Az iskolai alapítványok működésének segítése. 

- Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció). 

- Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 

- Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

11. Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában 

- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 

- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 

- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

12. Aktív részvétel a tantestület életében 

- A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, beilleszke-

désének segítése. 

- Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek szervezésé-

ben, a szervezés segítése. 

- Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényeken. 

13. Az iskola képviselete 

- A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 

- Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 

- Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi 

médiában. 

- Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 

- Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. 

- A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 

- Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. életében, civil 

szervezeteiben. 

14. A vezetői feladatok ellátása 

- Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 

- Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, értékelés) 

lelkiismeretes ellátása. 

- A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

15. Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal 

- A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása. 

- Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanulók, 

a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

- Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

- Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus kollé-

gák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI 

1. Az osztályfőnök feladatai 

- Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai rendezvényeken 

aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő irányításával. 

- Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket. 
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- Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend kialakítást és el-

fogadását. 

- Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős programokat 

(pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. 

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

- Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

- Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

- Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

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

tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

- Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – legalább havonta 

– tájékoztatja a szülőket. 

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

értesíti. 

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

tanuló tovább haladásának feltételeiről. 

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

dekében intézkedést tart szükségesnek. 

- A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

- Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

- A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 

- Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. 

- Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a gyermekvédelmi 

felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 

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

- Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

- Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységéről. 

- Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és erről 

szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek, fogyatékossá-

gok, gyógyszerérzékenység). 

- Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 

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

szorgalom osztályzatára. 

- A tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész tanévi munkájának dicsérettel 

történő elismerésére. 

- A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli figyelmeztetésben, 

majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. Súlyosabb esetben javaslatot 

tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzását, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat az osztály-

naplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban előírt rendelkezé-

sek alapján jár el. 

- A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat, azokra 

előre felkészül. 

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

továbbtanulási lehetőségekkel. 
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- A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai jelentkezésével 

kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

- Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, osztályfőnöki tan-

menet). 

- Elkészíti az osztály statisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

- Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

- Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal szemben. 

- Vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség esetén gondoskodik 

azok pótlásáról. 

- Megnyitja és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

- Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét. 

2. Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított osztályfőnöki 

munkaterv alapján végzi. 

Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

a) A tanév elején összeállított munkaterv 

- Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 

- Tervezett fogadóórák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői értekezletek 

tervezett témái. 

- Az osztály diákközösségének vezetői. 

- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán 

- Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 

- Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

3. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról 

- Tanulók száma, ebből leány 

- Állami nevelt (gondozott) 

- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló 

- Sajátos nevelési igényű tanuló 

- Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló 

- Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul 

- Az iskolába járás alól felmentett tanuló (egyéni munkarend szerint tanuló) 

- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók 

- Más településről bejáró tanuló 

- Nem magyar állampolgár 

- Évfolyamismétlő 

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 

- Tanulók száma 

- Osztályozott tanulók száma és aránya 

- Osztályozatlan tanulók száma és aránya 

- Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga 

- Az osztály tanulmányi átlaga 
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- Kitűnő tanulók száma és aránya 

- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 

- Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén 

- Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén 

- Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya 

- A bukások száma tantárgyanként 

- A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei 

- Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és az 

elért helyezések) 

- Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma 

és az elért helyezések) 

- Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői: 

● A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények 

(magyar, matematika) 

● Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján 

● A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók 

száma és aránya 

● A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanu-

lók száma és aránya 

● A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanu-

lók száma és aránya 

● Továbbtanulás iskolatípusok szerint 

● Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya 

● Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya 

● Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya 

● Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya 

4. A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési szem-

pontjai az első félév és a tanév végén 

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

tanulók, távozók). 

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

rásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi munka). 

- A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő ta-

nulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

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

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

kel küzdő tanulók). 

- A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények fel-

sorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel). 

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

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

- Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat: 

● Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

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

● A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 
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5. Az osztályfőnöki órák témái 

a) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki óráin 

- A házirend szabályainak megbeszélése. 

- Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése. 

- Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése. 

- Az osztályközösség gyermek vezetőinek megválasztása. 

- Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 

- Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek megbeszélése. 

- A kerékpáros közlekedés szabályai. 

 

b) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák 

- Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és kábító-

szer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a szexuális 

fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe véte-

lével. 

- Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás bal-

eseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja. 

- Félévente egy alkalommal az elsősegélynyújtás alapismereteinek gyakorlati elsajátítása cél-

jából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybevétele. 

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

gén. 

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

- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 

emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak emléknapjáról, a Föld napjá-

ról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról. 

- Megemlékezés az iskola névadójáról. 

- Osztálykirándulás előkészítése. 
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AZ OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK TANANYAGA, TEMATIKÁJA ÉVFOLYAMONKÉNT 

5. évfolyam 

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

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

Követelmény: A tanulás kötelesség. Gazdálkodás az idővel. A tanulást is tanulni kell. Ami érde-

kel, amit szívesen csinálok. 

 

Tananyag: Személyiségünk Önismeret, öntudat, önbizalom. Az ember értéke. Szokás, szenve-

dély. 

Követelmény: Önismeret fejlesztése, osztálytársak közötti bizalom, a támogató légkör megerősí-

tése. A dohányzás szenvedélybetegség jellegének tudatosítása. 

 

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

kultúra (testedzés, pihenés, öltözködés). Életrend, életritmus. Szabadidő helyes felhasználásáról. 

Követelmény: Testünk iránti felelősségünk. Testi-lelki egészség legfontosabb összefüggései. 

 

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

ház, mozi, hangverseny, diszkó, kirándulás, sport, játék, strand. 

Követelmény: Alapvető viselkedési normák gyakoroltatása, betartása, megkövetelése. 

 

Tananyag: Családi élet Alkalmazkodás a családban. Egymás iránti figyelem a családban (hét-

köznapok, ünnepek). 

Követelmény: A család életre szóló érzelmi háttér, erőforrás szerepének tudatosítása. Az egy-

másra figyelés fontosságának hangsúlyozása. 

 

Tananyag: Közlekedés Gyalogos közlekedés kisebb, nagyobb településen. Tömegközlekedési 

lehetőségek. Kerékpáros közlekedés. Idénybalesetek. 

Követelmény: Kövesse a közlekedés helyes magatartási szokásait! Ismerje a városi és vidéki köz-

lekedésben lévő különbségeket! Ismerje a gyalogos és tömegközlekedés szabályait! 

 

6. évfolyam 

Tananyag: Gondolkodás, kommunikáció, tanulás Problémamegoldás, tanulás, emlékezet. In-

telligencia, okosság, bölcsesség. Megismerés, tudás. 

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

egyéb szellemi képességeket! 

 

Tananyag: Személyiségünk Ember voltunk általános vonásai, egyediségünk. Örökletes adottsá-

gok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, képességek, tehetség. Szokás és szenvedély: jó és 

rossz szokásaink. 

Követelmény: Képesség a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére, a helyes ön-

ismeret kialakítására, önmaga felvállalására, mások bírálatának segítségként való elfogadására. 

Legyen képes felismerni az örökletes tényezők szerepét a jellem kialakulásában! 

 

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

Növekszem, változom. 

Követelmény: Helyezze el magát a saját korcsoportjában, felismerve ebből adódó jellemzőit! Is-

merje az ember életszakaszainak főbb általános jellemzőit. 

 

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

illemtana. Vendégségben, vendéglátás. Pontosság, pontatlanság. 

Követelmény: Alapvető magatartási normák ismerete. 
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Tananyag: Családi élet Személyi higiénia: testápolás, bőrápolás, ruha váltása. Nemi érés, nemi 

higiénia. Környezet tisztántartása: otthon, osztályban. Állatokkal a lakásban. 

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

élet alapfeltétele! 

 

Tananyag: Közlekedés Kerékpáros közlekedés korábban megismert szabályainak bővítése. Köz-

lekedési jelzések, tovább haladási algoritmusok leírása. Tömegközlekedés (országúti, vasúti, vá-

rosi). 

Követelmény: Ismerje az alapvető közlekedési szabályokat. Ismerje a kerékpár biztonsági felsze-

reléseit! 

11. 7. évfolyam 

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

mentálhigiéné. Veszélyeztető tényezők. Az egyén és a drogok. A drogok és a médiák. A reklám 

hatása. 

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

veszélyeiről és elkerülésük módjáról! 

 

Tananyag: Személyiségünk Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, képes-

ségek, tehetség. A tanulás szerepe: sajátos szokások, ismeretek, világlátás, hobbik, örömök, félel-

mek. A nevelés szerepe: példaképek, jutalmazások, büntetések. 

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

megszerzett tulajdonságok! Ismerje fel a tanulás jelentőségét a jellem alakulásában! 

 

Tananyag: Pályaorientáció Képességek: térbeli gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség, számo-

lási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság, kapcsolatteremtés. Képesség és tel-

jesítmény összefüggése. Önismeret testi, lelki, szociális és szellemi szempontjai. Munkahelyi ár-

talmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az átképzés. Pályaválasztási alapfo-

galmak: pálya, szakma, foglalkozás, beosztás, munkakör, képesítés, képzettség. Érdeklődés, ér-

zelem, motiváció a pályaválasztásban. Szabadban dolgozni, testi erőt kifejteni, technikai felada-

tokat ellátni, tiszta környezetben dolgozni, szellemi munkát végezni stb. 

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

és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a testi adottságok, a 

szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes munkavégzésben. Felismerni a mun-

kahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség állapotát, az átképzés szükségességét. Értel-

mezni a pályaválasztási alapfogalmakat. Azonosítani az érdeklődési területeket és elmondani 

azok szerepét a pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban. 

 

Tananyag: Közlekedés A KRESZ szabályai. Az elsősegélynyújtás szabályai. Veszélyhelyzetek 

kialakulása. 

Követelmény: Előrelátással hárítsa el a veszélyhelyzetek kialakulását! Alkalmazza a KRESZ sza-

bályait különös tekintettel: rendőri karjelzések, behajtani tilos, kerékpárút, főútvonal! 

 

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

Miről? Kamasz szerelem. 

Követelmény: Helyes viselkedési formák tudatosítása. 

 

8. évfolyam 

Tananyag: Személyiségünk Önmegfigyelés, önismeret, önnevelés: tapasztalat magamról és má-

sokról. Elismerés, bírálat, építő, romboló. Érdeklődés, célok, akarat, énideál, értékek. Önérzet, 
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önbizalom, önszeretet, szégyen, kisebbségi érzés. Önfegyelem, akaraterő, felelősség. Különbsé-

gek és hasonlóságok. A másik egyediségének, másságának elismerése, tisztelete. A másik meg-

ismerése. Kommunikáció. Vitatkozás, versengés, kompromisszumok. Jellem-lelki tulajdonságok. 

Szokások, tudás, erkölcs, világnézet. Intelligencia, okosság, bölcsesség, kreativitás. Büszkeség, 

gőg, méltóság, önzés, önzetlenség. Nyitottság, kíváncsiság. Az ember, mint értékelő lény. Az ér-

tékelés szempontjai. Az értékelés nehézségei. A legfontosabbnak tartott értékek. Az ember, mint 

erkölcsi lény. Választás és döntés, szándék és tett. A rossz, a hibázás és a bűn. Az erkölcsös cse-

lekedet (jót jól). Mozgatóink. meghatározottságának, gyökereink. Vágy, szükséglet, lehetőség, 

igény. Érdekek, értékek, normák. Beállítódás, magatartás és viselkedés. Empátia, tolerancia. Az 

egyes ember fejlődése. Életkorok jellemzői. 

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

pes érvelni a másik személyiségének tisztelete mellett! Legyen nyitott az értékek felismerésére és 

elfogadására! Legyen képes a meggondolt véleményalkotásra, mások józan, igazságos megítélé-

sére! Legyen képes fontos helyzetekben a választási lehetőségek mérlegelésére, indokolni mások 

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

mögött meghúzódó mozgatókat! Ismerje az egyes életszakaszok főbb jellemzőit! 

 

Tananyag: Pályaorientáció Képességek, munkahely, munkanélküliség. Térbeli gondolkodás, 

nyelvi kifejezőképesség. Számolási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság és 

kapcsolatteremtési képesség. A képesség és teljesítmény összefüggése. Az önismeret testi, lelki, 

szociális és szellemi szempontjai. A munkahelyi ártalmak és a stressz. A munkanélküliség álla-

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

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

és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a testi adottságok, a 

szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes munkavégzésben. Felismerni a mun-

kahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség állapotát, az átképzés szükségességét. 

 

Tananyag: Pályák megismerése, pályaválasztási dokumentumok A pályák megismerésének 

lehetőségei: Pályaképek, pályatükrök, pályaismertetések, foglalkozás leírások. Pályaszintek, egy-

mást helyettesítő pályaajánlatok. Pályaalkalmasság, továbbtanulási lehetőségek. A pályaválasztás 

dokumentumai, ismeretforrások. Videofelvételek elemzése, pályatabló készítése, riportok készí-

tése, elemzése. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Érdeklődési területek: Sza-

badban dolgozni, növényekkel, állatokkal foglalkozni, emberek között dolgozni. testi erőt kifej-

teni, formákkal, vonalakkal dolgozni, kézi erővel, szerszámmal dolgozni. Technikai feladatokat 

ellátni, irodában dolgozni, embereken segíteni, eladni, vásárolni. Tiszta környezetben dolgozni, 

gépeket szerelni és javítani, elektromos készülékekkel dolgozni, építőiparban, laboratóriumban 

dolgozni. Érzelmi viszonyulás és a motiváció szerepe a pályaválasztásban. Megbeszélés, vita, 

szituációs gyakorlatok, öndefiníciós folyamatok támogatása. 

Követelmény: A tanuló tudja: Azonosítani az érdeklődési területek és elmondani azok szerepét a 

pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban. 

 

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

egymás segítése. Családi szabadidő szervezés. 

Követelmény: Legyen képes életvitele tudatos alakítására! Legyen fegyelmezett, segítőkész! 

Tudja szabadidejét kulturáltan hasznosítani! Legyen tájékozott nemzeti, vallási, családi ünnepek-

ről! Tudjon ezek hagyományainak megfelelően viselkedni! 

 

Választható témák az osztály összetételétől, neveltségi szintjétől függően 

- A tanulást is tanulni kell 

- Tanulást segítő tevékenységek 

- Egészséges életrend 

- A helyes napirend kialakítása 

- A család: a nagyszülők, a szülők és a 

gyerekek közössége 
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- Ünnep a családban 

- Az ünnepek szerepe az emberek életé-

ben 

- Ismerem-e önmagam? 

- A megismerés forrásai 

- Baráti kapcsolatok 

- Részvétel a házimunkában 

- A nyári szünidő tervezése 

- A tanulási szokások, a gazdaságos ta-

nulás 

- Fiúk és lányok barátsága 

- A helyes viselkedés, a helyes beszéd, 

az udvariasság 

- Igazmondás, hazugság 

- A serdülők biológiai és higiéniai prob-

lémái 

- Fejlesztő játékok tanulása 

- Tudni illik, hogy mi illik 

- Illemtan a gyakorlatban 

- Lakásunk kultúrája 

- Pályaválasztásra készülünk 

- Önállóság a tanulásban 

- Konfliktusok az osztályban 

- Igaz barátok az osztályban 

- A kulturált magatartás szabályai 

- Viselkedés ünnepi alkalmakkor 

- Bírálat, önbírálat 

- A család funkciói 

- Konfliktus a családban 

- Fizikai és szellemi munka 

- A pénz szerepe életünkben 

- Ápolt, divatos megjelenés 

- Hogyan rendezném be otthonomat? 

- A vendéglátás illemtana 

- A határainkon túl élő magyarság 

- Testápolás, szépségápolás a serdülő-

korban 

- Az étkezési kultúra 

- Az iskolaválasztás gondja 

- A család pályaválasztási elképzelései 

- Diákönkormányzat az osztályban és az 

iskolában 

- Törekvés a harmonikus életre 

- Jövőnkre készülünk 

- Harcban önmagunkkal 

- Bizonytalankodók az iskola- és a pá-

lyaválasztásban 

- Ügyintézés a mindennapokban 

- Barátság, szerelem, szexualitás 

- Házasság és család, a felbomló család 

- Hétköznapok és ünnepek a családban 

- Korunk jellemző betegségei 

- A fiatalkori bűnözés 

- A hivatalos helyen való viselkedés il-

lemtana 

- Különféle tanulási módszerek 

- A jó időbeosztás, a helyes napirend 

- Közösségfejlesztő játékok 

- A kulturált viselkedés alapjai, illem 

- Ismerős, haver, barát 

- Kapcsolatok a másik nemmel, a nemi 

érés tudatosítása 

- Árulkodás, becsület, "betyárbecsület" 

- Hazugság, elhallgatás, igazmondás, 

becsületesség 

- Közlekedési szabályok, utazási illem-

tan 

- Színházlátogatás: viselkedés az elő-

adáson, az élmények  megbeszélése 

- Megjelenés, öltözködés 

- A sport szerepe az egészséges fejlő-

désben 

- Helyem a családban, szüleink tiszte-

lete 

- Egészséges életmód rend, tisztaság, 

higiénia, korszerű táplálkozás 

- Veszélyes anyagok (alkohol, dohány-

zás stb. egészségkárosító hatása) 

- Az olvasás szerepe, fontossága, az ol-

vasás élménye 

- A televízió műsorok, a videó-filmek 

helyes megválasztása 

- Ünnepek, az ünnepnapok szükséges-

sége 

- Iskolai hagyományok megismerés 

- Fiú-lány kapcsolat, barátság, szerelem, 

a férfi, és a női szerepek. 

- Szerelem és házasság 

- Generációk együttélése, szüleink, 

nagyszüleink. 

- Az idős emberek tisztelete, segítése, a 

kötelességtudat fejlesztése 

- Családi hagyományok, ünnepek  

- A vallások szerepe életünkben, sokfé-

lék vagyunk, tolerancia 

- Viselkedés iskolában a tanórán, iskolai 

rendezvényeken, utcán, közlekedési 

eszközökön, színházban, étteremben, 

szórakozóhelyen 

- A munka az ember alapvető létfor-

mája, a munka értelme, megbecsülése 

- Megélhetés, gazdálkodás, jólét  
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- Vitakultúra fejlesztése, a véleményal-

kotás szabadsága 

- Nemzeti azonosságtudat, nemzeti ha-

gyományaink, történelmünk, jelképe-

ink 

- Helyünk Európában 

- Miért tanulunk? Pályaválasztás, szak-

mák, foglalkozások, hivatások  

- Az információszerzés lehetőségei 

- Családi munkamegosztás, segítés ott-

hon 

- A családi költségvetés ismerete, az 

előrelátó pénzgazdálkodás 

- Szabadidő értelmes, hasznos eltöltése 

(olvasás, rendszeres sportolás, zeneta-

nulás, tánc, képzőművészet stb.) 

- Környezetünk kulturáltsága, növé-

nyek, állatok gondozása  

- Egészség, betegség. Egészségünk 

iránti felelősség kialakítás

A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENY-

SÉG HELYI RENDJE 

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

fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figye-

lembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti for-

mák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 

2. Munkánk során kiemelten kezeljük  

- a sajátos nevelési igényű;  

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 

- a kiemelten tehetséges; 

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

 

1. Sajátos nevelési igényű tanulók 

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

integrált formában folyik. 

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

2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

alapján szervezzük meg. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével – 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alap-

ján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

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

letékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intéz-

mények szolgáltatásait. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

● gyógypedagógus végzettségű pedagógus, aki az Esély Pedagógiai Központ alkal-

mazottja, 

● az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi tan-

tervének, 

● a fogyatékosság típusának megfelelő tanulási segédletek, 

● a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 

● képességfejlesztő játékok, eszközök, 

2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 

szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 
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- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

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

csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékeny-

ségek, szünidei programok); 

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

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

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

3. A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;  

- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

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

stb.); 

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

csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékeny-

ségek, szünidei programok); 

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

4. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő tevékeny-

ségek 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, mely a pedagógiai prog-

ram mellékletét képező „Intézményi integrációs program” alapján folyik; 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 

szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

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

csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékeny-

ségek, szünidei programok); 

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

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

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
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KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐK ELLÁTÁSA 

A 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 2. § (2) szerint a sajátos nevelési igényű tanulót a többi tanulóval együtt nevelő, oktató 

iskolánk helyi tantervének elkészítésénél a rendelet 2. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igé-

nyű tanulók iskolai oktatásának irányelveit vettük figyelembe. 

Ez alapján az alábbi fogyatékossági területeken és módszerekkel dolgozunk: 

 

Mozgásszervi fogyatékos tanuló integrációja 

(ép értelmű, enyhébb végtagredukciós fejlődési és szerzett mozgás-rendellenesség) 

 

Kiemelt mű-

veltségi terü-

let 

Módszerek Fejlesztési területek 

Magyar 

nyelv és iro-

dalom 

 segédeszközök kiválasztása 

 adaptált taneszközök (íróeszköz, 

tankönyv, füzet, stb.) 

 bátorító beszédlégkör, beszédterá-

pia 

 logopédiai fejlesztés 

 

 célzott manipulációfejlesztés 

 szem-kéz mozgások összerendezése 

 mimikai, beszédet, megértést se-

gítő mozgások gyakorlása 

 a mozgáskoordináció fejlesztése 

különös tekintettel a manipulációs 

mozgásokra 

 a ritmus, a nyomás, és a sebesség 

optimális egyensúlyának megte-

remtése 

 sikertudat kialakítása 

Idegen nyel-

vek  
 egyénre szabott nyelvtudási anyag 

 auditív módszerek 

 számítógépes programok haszná-

lata 

 koncentrációt, emlékezetet fejlesztő 

gyakorlatok 

 írásbeli kommunikáció előtérbe he-

lyezése 

Matematika  kislépésekre bontás 

 az absztakciós út tudatos megse-

gítése 

 egyéni elbírálás után tananyagré-

szek csökkentése, adaptálása (pl. 

számítógép használata, stb.) 

 sokoldalú érzékleti megerősítés 

 megfigyelőképesség 

 emlékezet 

 képzelet 

 gondolkodás 

 mindennapi életre felkészítés: lényeg-

kiemelés, becslés, a pénz értéke, ok-

ság felismerése,  

Ember és 

társadalom 

  tapasztalatszerzési hiány pótlása 

 alkotó, értelmes életcélok kitűzése 

 érdekvédelmi jogszabályok, intézmé-

nyek ismerete 

Ember és ter-

mészet 
 segédeszközök igénybevétele  embertani, egészségügyi ismeretek, 

tanulói diagnózis ismerete 

 egészségügyi problémák kezelése 
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Kiemelt mű-

veltségi terü-

let 

Módszerek Fejlesztési területek 

Földünk és 

környezetünk 
 egészség - betegség - sérült állapot 

különbségtétele 

Művészetek: 

zene, moz-

gás, 

dramatikus 

interakció, 

alkotás 

 komplex művészeti terápia, drá-

mapedagógia 

 az akusztikus és vizuális észlelés 

fejlesztése 

 téri orientáció 

 mozgás-, ritmus-, beszédkoordináció 

 az akusztikus és vizuális észlelés 

Informatika  egyénre szabott, adaptált eszkö-

zök (Irányelvek) 

 számítógép kisegítő lehetősége 

 informatika tanítás korábbi elkez-

dése 

 írásbeli kommunikáció elsajátítása 

 elektronikus kommunikáció szabálya-

inak ismertetése 

Életvitel és 

gyakorlat 

  szabadidő hasznos felhasználása 

 pályaválasztás, önálló felnőtt életre 

felkészítés 

 környezetbe beilleszkedés 

 önállóság kialakítását segítő (gyógy) 

eszközök karbantartása, higiénés bal-

esetvédelmi szabályok 

Testnevelés  gyógytorna passzív és aktív eljá-

rásai 

 fizikoterápia, hidroterápia, stb. 

 gyógyászati és rehabilitációs se-

gédeszközök alkalmazása, kör-

nyezeti adaptáció 

 egyénileg adaptált mozgásanyag 

 kommunikáció motoros hátteré-

nek javítása 

 károsodott funkciók helyreállítása, 

korrekciója, kompenzációja 

 optimális működésképesség elősegí-

tése, állapotromlás megelőzése 

 motoros készségek, képességek fej-

lesztése 

 tehetséggondozás adaptált foglalkozá-

sokon 

 reális mozgásos „éntudat” kialakítása 

 

 

Látássérült tanulók integrációja 

Kiemelt mű-

veltségi terü-

let 

Módszerek, Eszközök Fejlesztési területek 

Magyar 

nyelv és iro-

dalom 

időkeret biztosítása 

szótárak, lexikonok, könyvtárak 

használata 

metakommunikáció 

 

Idegen nyelv elektronikus szótár használata információs és kommunikációs technikák 

elsajátítása, hallási figyelem, emlékezet 

Matematika szemléltetés- speciális eszközök 

(körző, vonalzó) 

számolási készség- fejszámolás, logikus 

gondolkodás, számemlékezet, ismerethor-

dozók használata, követő, alkotó képzelet 
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Kiemelt mű-

veltségi terü-

let 

Módszerek, Eszközök Fejlesztési területek 

Ember és 

társadalom 

térképek, térképjelek ismerete információszerzés- internet használat 

Ember és ter-

mészet 

IKT- eszközök használata megfigyelőképesség-hallás, szaglás, ta-

pintás 

Földünk és 

környezetünk 

térképek használata-tapintható, lé-

nyegkiemelő, speciális jelzésekkel 

ellátott 

természeti jelenségek, folyamatok valósá-

gos megtapasztalása 

Művészetek nagyított kotta használata hallásos tanulás- ének zene 

mozgás, térbeli tájékozódás, játékbátor-

ság növelése, közönség előtti megszóla-

lás- dráma és tánc 

térbeli, plasztikus ábrázolás- rajz és vizu-

ális kultúra 

Informatika számítógép, könyvtár használata szabályos gépírás 

Életvitel és 

gyakorlati is-

meretek 

időtöbblet biztosítása többoldalú érzékleti megismerés, közle-

kedési ismeretek, háztartáskultúra 

Testnevelés sportolási lehetőség biztosítása speciális mozgásnevelés, rendszeres fizi-

kai aktivitás, mozgásbiztonság kialakí-

tása, mozgás-látás koordináció, tájékozó-

dás, helyes testtartás 

 

Hallásfogyatékkal élő tanulók integrációja 

Integráltan oktatott-nevelt hallássérült tanulóink:  

 ép értelmű, enyhe nagyothalló (30-45 dB hallásveszteséggel a beszédhangok tartományában) 

tanulók 

 hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochleáris implantált) hallássérült tanulók 

 enyhébb, „diszfázia típusú” társuló tanulási zavarral küzdő hallássérült tanulók 

 a hangos beszéd kialakulása után nagyothallóvá vált tanulók  

Kiemelt mű-

veltségi terü-

let 

Módszerek Fejlesztési területek 

Anyanyelvi 

kommunikáció 
 Konkrét tapasztalatokon alapuló 

beszédfejlesztés 

 Meixner-féle olvasás-írás taní-

tási módszer 

 alsó tagozaton főként köznapi té-

májú szövegekre támaszkodva, 

később fokozatosan irodalmi mű-

vek bevonásával 

 Komplex nyelvi fejlesztés törté-

nik a mind teljesebb értékű elsa-

játítás céljából; tehát megvalósul 

a közvetlen környezet társadalmi 

 spontán beszédhasználat (beszédértés, 

önálló nyelvi kifejezés, 

beszédérthetőség) fejlesztése 

 a kapcsolatteremtés nyelvi eszközei-

nek elsajátítása 

 az önálló szövegértő olvasás elsajátí-

tása;  

 a beszélt és az írott nyelv grammatikai 

rendszerének tudatos felépítése, gya-

korlása 

 a nyelvi kódrendszer értelmezésének, 

működésének megtámogatása mind a 
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Kiemelt mű-

veltségi terü-

let 

Módszerek Fejlesztési területek 

és természetismeret anyaga elsa-

játításának folyamatában is.  

 

bemenetnél (beszédhangok differenci-

álása, hangkapcsolatok észlelése), 

mind a feldolgozásnál (szó, gramma-

tika, mondat, bekezdés, szöveg) 

 konkrét tapasztalatokon alapuló szó-

kincsfejlesztés (különösen az elvont 

fogalmak, az állandó szókapcsolatok, 

az árnyaltabb megfogalmazási formák 

megismerése, alkalmazása) 

 az ismeretek elsajátításában támasz-

kodjanak mindinkább a hallás útján 

megszerezhető információkra 

 Speciális fejlesztési részterület valam-

ennyi évfolyamon:  

 hallás – ritmus – mozgásnevelés 

 beszédhallás  

 helyes ejtés 

 szájról olvasás  

Idegen nyelvi 

kommunikáció 

Az oktatás folyamatában jelentős 

hangsúlyt kap a köznapi helyzetek-

ben történő kommunikáció; ill. sú-

lyosabb hallássérülés esetén az írá-

sos forma. 

Oktatása a nyelvi fejlettségi szint függvé-

nyében történik.  

Matematikai 

kompetencia 
 A matematikai tartalmakat a szó-

kincsüknek, szövegértésüknek, 

nyelvi fejlettségüknek megfelelő 

szinten reprezentáljuk számukra. 

 Kiemelt szerepet kap a 

szemléltetés, - főként alsó 

tagozaton - a konkrét tárgyi 

tevékenykedtetés, az interaktív 

tanulási lehetőségek alkalmazása 

mellett. 

Hangsúlyos a valóságos élethelyzetekben 

előforduló matematikai tartalmak megra-

gadása, az ezeket leíró nyelvi kifejezésfor-

mák begyakorlása. 

 

Természet- 

tudományos 

kompetencia 

 szemléltetés 

 kísérletezés,  

 a természeti folyamatok, jelensé-

gek modellezése 

 Sok, vizuálisan jól érzékelhető, sze-

mélyes, aktív részvételt igénylő tevé-

kenység során juttatjuk el a tanulókat 

a jelenségek teljes megértéséhez,  

 a környezet megóvása, felelős alakí-

tása fontosságának felismeréséhez. 

Digitális kom-

petencia 
 digitális szótárak, 

 képkereső programok 

 Az internet használata megkönnyíti 

számukra a kapcsolatteremtést. Hang-
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Kiemelt mű-

veltségi terü-

let 

Módszerek Fejlesztési területek 

súlyt fektetünk arra, hogy ennek kultú-

ráját, veszélyeit is elsajátíttassuk ve-

lük. 

 Kiemelt feladat e téren megismertetni 

velük azon kereső programokat, me-

lyek segítenek a lényegkiemelésben és 

az írott szöveg megértésében. 

Szociális és ál-

lampolgári 

kompetencia 

Gyakorlás valós és imitált/játékos 

élethelyzetekben 

 

 

Célja a reális énkép, önkontroll, empátia, 

tolerancia, megfelelő konfliktus- stressz- 

és frusztrációkezelés, meggyőzési, kap-

csolatépítési készségek kialakítása, vala-

mint az ezekhez szükséges kommuniká-

ció elsajátítása. 

Kezdeményező 

képesség és 

vállalkozási 

kompetencia 

Feltárjuk hallássérült tanulóink 

mindazon személyiségjegyeit, me-

lyek pályaorientációjukat befolyá-

solhatják. 

Megismertetjük velük a számukra elsajá-

títható szakmákat, továbbtanulási lehető-

ségeket, és mindazokat a segítő techniká-

kat, melyek megkönnyítik beilleszkedésü-

ket a középiskolákban, illetve a felsőokta-

tásban. 

Esztétikai-mű-

vészeti tuda-

tosság és kife-

jező- 

képesség 

A hallássérült tanulók ismeretszer-

zésében kiemelkedő szerepe van a 

vizuális csatornának. 

 A képi, térbeli gondolkodás, a vizuális 

csatornákon keresztül szerzett való-

sághű ismeretanyag fejleszti a fogalmi 

általánosításokat és az árnyaltabb 

kommunikációt.  

 A kreativitás, az ízlés kialakulása sok 

lehetőséget teremt a nyelvi fejlesz-

tésre, az érzelmi élet gazdagítására, s 

egyben a személyiség formálására. 

Testnevelés és 

lelki egész-

ségre nevelés 

 Tanulóink elsajátítják a belső fe-

szültségek társadalmilag elfoga-

dott nonverbális formáit; 

 Megtanulnak szükség esetén se-

gítő szakemberhez fordulni 

 A helyes és helytelen szokások 

megismerése, saját értékeik tuda-

tosítása 

 

 Hallássérült tanulóink számára a moz-

gás jelentős kompenzációs terület; a 

sport sikerélmények forrása. 

 A testedzés hozzájárul az esetleges 

egyensúlyproblémák rendezéséhez. 

 Életmódjuk alakításában önmaguk, s a 

társadalom szempontjából is megfe-

lelő, felelős döntéseket tudjanak hozni.  

A hatékony 

önálló tanulás 
 szótárak, lexikonok,  

 ezek digitális változatainak hasz-

nálata 

 Célja az önálló ismeretszerzés igényé-

nek felkeltése,  

 a különböző tanulási technikák megis-

mertetése. 
 

A nagyothalló tanulók pedagógiai rehabilitációja 

Egyéni, vagy kiscsoportos formában történik. 
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Célja: 

 a nyelvi kommunikáció fejlesztése 

 az érthető, természetes ritmusú beszéd minél sikeresebb megközelítése 

 a grammatikai, pragmatikai hiányosságok korrekciója 

 a szókincs folyamatos bővítése; szavak, kifejezések értelmezése 

Tehetséggondozás 

Az anyanyelvi és a kiemelkedő egyéb kompetenciák mind magasabb szintű és szélesebb körű bir-

toklásának elősegítése minden műveltségi területen, amely képessé teszi tanulóinkat a verbális, 

hangzó és képi kommunikáció eszközeinek és kódjainak, a különböző információhordozók üze-

neteinek megértésére és feldolgozására, ezzel az önálló tanulásra. 
 

Tanulásban akadályozott/enyhe fokban értelmi fogyatékkal élő tanuló integrációja 

A nevelésükhöz szükséges feltételek: 

 a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta foglal-

koztatása, pszichológus, orvos, konduktor bevonása szükség szerint 

 speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve 

 a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása. 

Az iskolai fejlesztés fő pedagógiai területe 

 Bevezető szakasz: 1-2. évfolyam. 

 Kezdő szakasz: 3-4. évfolyam. 

 pszichés funkciók fejlesztése 

 differenciált eljárások, tartalmak és oktatásszervezési megoldások, terápiák alkalmazása 

 közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerés 

 az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia a pedagógiai folyamat korrekciós, 

 tanulási, magatartási és viselkedési szokások következetes kialakítása és megerősítése 

 egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy tanévnél hosszabb időtartamot tervezni 

 Alapozó szakasz: 5-6. évfolyam 

 Fejlesztő szakasz: 7-8. évfolyam 

 megismerési módszerek további fejlesztésére 

 önálló tanulási tevékenység: differenciált verbális szint, manipulációs és a képi szint 

Kiemelt mű-

veltségi terü-

let 

Módszerek Fejlesztési területek 

Magyar nyelv 

és irodalom 
 segédeszközök kiválasztása 

 adaptált taneszközök (íróeszköz, 

tankönyv, füzet, stb.) 

 bátorító beszédlégkör, beszédterá-

pia 

 logopédiai fejlesztés 

 kommunikációs képesség, szókincs 

 kulturált nyelvi magatartás, viselkedés 

 önismeret, önkorrekciós képesség 

 figyelem, gondolkodás, emlékezet, 

analizáló-szintetizáló képesség 

 másolás, tollbamondás, emlékezetből 

írás, helyesírás 

 mozgás, finommotorika, optikus- dif-

ferenciáló képesség 

Idegen nyel-

vek  
 egyénre szabott nyelvtudási anyag 

 auditív módszerek 

 számítógépes programok haszná-

lata 

 hosszabb időkeret 

 folyamatos gyakorlás 

 játékos tevékenységek 

 beszédszándék 

 beszédértés 

 beszédkészség 
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Kiemelt mű-

veltségi terü-

let 

Módszerek Fejlesztési területek 

Matematika  kislépésekre bontás 

 közvetlen érzéki, tárgyi cselekvé-

ses tapasztalás 

 eszközhasználat 

 műveleti sémák, algoritmusok 

 egyéni elbírálás után tananyagré-

szek csökkentése 

 sokoldalú érzékleti megerősítés 

 megfigyelőképesség 

 emlékezet 

 képzelet 

 gondolkodás 

 mindennapi életre felkészítés: lényeg-

kiemelés, becslés, a pénz értéke, ok-

ság felismerése,  

 ítélőképesség 

Ember és tár-

sadalom 
 sajátélményű tevékenység 

 munkavállalás 

 személyiség, emberi jogok tisztelete 

 szociális érzékenység 

 értékvédő magatartás 

 környezetért érzett felelősség 

Ember és ter-

mészet 

 

 segédeszközök igénybevétele  anyagok-halmazállapot a hétköznapi 

élet példáival 

 élőlények fogalmak, csoportok, élet-

működés 

 földrajzi környezetről konkrét tapasz-

talások 

 önismeret, önelfogadás 

Földünk és 

környezetünk 
 segédeszközök igénybevétele 

 gyakorlati tapasztalatok  

 földrajzi környezetben eligazodás 

 hétköznapi életben felhasználható tu-

dás 

Művészetek: 

zene, mozgás, 

dramatikus in-

terakció, alko-

tás 

 komplex művészeti terápia, drá-

mapedagógia, 

 az akusztikus és vizuális észlelés  

 téri helyzetek leírása, rajza 

 egyszerű közlő ábrák értelmezése 

 alkotó magatartás 

 változatos technikák 

 zenei képesség 

 egyéni krízishelyzetek kezelése 

Informatika  egyénre szabott, adaptált eszkö-

zök (Irányelvek) 

 írásbeli kommunikáció elsajátítása 

 praktikus ismeretszerzés 

 szokások kialakítása 

Életvitel és 

gyakorlat 
 gyakorlati tapasztalatok  egészségmegóvás 

 önismeret, pályaválasztás, önálló fel-

nőtt életre felkészítés 

 napi ismétlődő feladatok a háztartás-

ban 

 önállóság kialakítása, jövedelem be-

osztás, gazdálkodás 
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Kiemelt mű-

veltségi terü-

let 

Módszerek Fejlesztési területek 

Testnevelés  gyógytorna passzív és aktív eljá-

rásai 

 fizikoterápia, hidroterápia, stb. 

 mozgásos játéktevékenység 

 erő, állóképesség, gyorsaság, ügyes-

ség 

 koordinációs képesség 

 jellemtulajdonságok 

 tartásjavítás 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció célja az értelmi fogyatékos fiatalok 

szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. 

Megjelenhetnek tréning formájában, tantárgyi témaként, egy-egy terület önálló fejlesztési prog-

ramjaként, beépülhetnek a tanítási órán kívüli programokba. 

 

Beszédfogyatékos tanulók integrációja 

Kiemelt mű-

veltségi terü-

let 

Módszerek Fejlesztési területek 

Magyar nyelv 

és irodalom 
 hangoztató-elemző, szótagoló ol-

vasástanítási módszer 

 hosszabb begyakorlási, érési sza-

kaszok tervezése 

 diszlexia prevenciós terápia,  

 diszlexia reedukáció terápia 

 logopédiai terápia 

 a mozgáskoordináció fejlesztése külö-

nös tekintettel a manipulációs mozgá-

sokra, 

 testséma biztonságának kialakítása, 

 vizuomotoros koordináció fejlesztése, 

 az írásmozgás alapformáinak gyakor-

lása, különböző technikák alkalmazása 

(ráírás, másolás, önálló írás kivitelezés), 

 ritmus, a nyomás, és a sebesség optimá-

lis egyensúlyának megteremtése, 

 sikertudat kialakítása 

Írás:  

– gyenge rövid távú emlékezet, a hallott 

szöveg pontatlan és részleges feldolgo-

zása 

– rendhagyó szavak szabályosítása olva-

sásnál 

– írott szavak felbontása a szavakat alkotó 

hangelemekre 

 vizuális felismerési zavarok, vizuálisan 

hasonló betűalakok esetén 

– a fonológiai tudatosság és beszédészle-

lési képesség, 

 a spontán és tollbamondás utáni írás 

színvonalának javítása, 

Kommuniká-

ciós kultúra 
 grammatika felépítése 

 expresszív beszéd fejlesztése 

 beszédtudatosság 

 beszédészlelés és beszédmegértés,  

 verbális figyelem és emlékezet inten-

zív fejlesztése,  
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 számítógépes programok haszná-

lata 

 az olvasásértés fejlesztése 

Idegen nyel-

vek  
 nyelvi kódrendszer tudatos fel-

építése 

 auditív módszerek 

 számítógépes programok haszná-

lata 

 koncentrációt, emlékezetet fejlesztő 

gyakorlatok 

 

Művészetek: 

Dráma és tánc 
 komplex művészeti terápia, - drá-

mapedagógia, 

 az akusztikus és vizuális észlelés 

fejlesztése 

 téri orientáció 

 mozgás-, ritmus-, beszédkoordináció 

 az akusztikus és vizuális észlelés 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók integrációja 

Elvek: 

Az integráció csak akkor indokolt, ha egyértelműen az autizmusban érintett gyermek javát szol-

gálja. Ennek megítéléséhez az alábbi tényezők alapos mérlegelése szükséges, úgy, hogy a feltéte-

lek együttesen és perspektivikusan legyenek adottak: 

Feltételek: 

 a tanuló részéről átlagos vagy átlag feletti intelligencia, kielégítő verbalitás 

 enyhe fokú érintettség az autizmus spektrum zavarokban; jól kompenzált, minimális viselke-

désproblémák 

 a családtagok részéről egyértelmű szándék a szakemberekkel való szoros együttműködésre és 

a gyermek intenzív támogatására 

 az iskola részéről az egyéni speciális szükségletek kielégítéséhez elengedhetetlen protetikus 

környezet kialakítása 

Feladatok: 

A fenti feltételek teljesülése mellett is szükséges lehet az integráció fokozatos megkezdése  

Kiemelt mű-

veltségi terü-

let 

Módszerek Fejlesztési területek 

Anyanyelvi 

kommunikáció 

 

 A kommunikáció helyzeteinek 

differenciált észlelése és értelme-

zése 

 A különböző kommunikációs 

funkciók felismerése, alkalma-

zása különféle kontextusokban 

Az autizmusban érintett tanuló kielégítő 

verbális képességeit csupán a sikeres in-

tegráció egyik feltételének, de nem bizto-

sítékának tekintjük. Esetükben e téren  

 a kommunikációs szándék, illetve 

 a kommunikációs funkciók megértésé-

nek sérülése az alapvető probléma; te-

hát ezeken a területeken – az egyén ké-

pességeinek függvényében - megfelelő 

szintű kompetenciák kialakítása a cé-

lunk. 

Idegen nyelvi 

kommunikáció 

 

 A tanultak funkcionális 

használata,  

 változó helyzetekben történő  

 rugalmas alkalmazása.  

 

 A mechanikus nyelvtanulás sikeres le-

het a lexikális,  

 grammatikai és  

 szövegalkotási területeken. 
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Kiemelt mű-

veltségi terü-

let 

Módszerek Fejlesztési területek 

 nehézséget jelenthet a szociokulturális, 

illetve interkulturális készségek megfe-

lelő szintű elsajátítása. 

Matematikai 

kompetencia 

 

Hangsúlyt fektetünk az oktatás 

 szemléletes és  

 konkrét jellegére. 

 

 

Az ismeretek elsajátításában és a képessé-

gek terén jelentős egyéni különbségekre 

számítunk a kiemelkedő matematikai te-

hetségtől a megértési nehézségekig. Fel-

adatunknak tekintjük a  

 megismerési képességek fejlesztését, 

 az önellenőrzés tanítását,  

 az ismeretek önálló,  

 gyakorlati alkalmazásának segítését,  

 a problémamegoldások menetének 

megtanítását. 

Természet-tu-

dományos és 

technikai 

kompetencia 

Többlettámogatást biztosítunk a ta-

nultak gyakorlati alkalmazása terén 

A természettudományos ismeretek elsajá-

títása az autizmus spektrum zavarral 

küzdő tanulók erősségei.  

Digitális kom-

petencia 

 

Feladatunknak tekintjük  

 függővé válás veszélyének csök-

kentését,  

 az interaktív használattal össze-

függő kockázatok elkerülésének, 

 valamint a rendelkezésre álló in-

formációk közötti kritikus válo-

gatásnak a direkt tanítását, gya-

koroltatását. 

Az IKT alkalmazása egyedülálló lehetősé-

get teremt az autizmusban érintett tanulók 

számára  

 az élő nyelv és a szociális közvetítés 

helyettesítésére,  

 a kölcsönös kommunikáció segítésére,  

 az önálló ismeretszerzésre;  

 illetve a későbbi munkavállalás szem-

pontjából is jelentős szerepe lehet. 

Szociális és ál-

lampolgári 

kompetencia 

 

 szemléltetés: pl. szociális körök 

 szociális történetek 

 szituációs játékok 

 kortárs-segítők bevonása 

 szociális helyzetek elemzése lá-

tott filmek alapján 

Elsősorban az  

 önismeretre és a  

 közvetlen szociális környezet megis-

merésére,  

 a társas viselkedés szabályainak elsajá-

títására helyezzük a hangsúlyt.  

A történelmi időszemléletet, képzelőerőt, 

valamint az elvont, szociális jelentést hor-

dozó fogalmak megértését kívánó tartal-

mak elsajátítása nehezített lehet. 

Kezdemé-

nyező-képes-

ség és vállal-

kozói kompe-

tencia 

 

A jelentős különbségek függvényé-

ben kerülhet sor e kompetenciák cél-

zott, egyéni fejlesztésére. 

 

A szükséges képességek nagy része (pl. 

tervezés, szervezés, irányítás, hatékony 

kommunikáció, csapatmunka, kreativitás) 

érintett tanulóinknál valamilyen szintű sé-

rülést mutat. 
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Kiemelt mű-

veltségi terü-

let 

Módszerek Fejlesztési területek 

Esztétikai-mű-

vészeti tuda-

tosság és kife-

jező-képesség 

Az autizmus spektrum zavarral 

küzdő tanulók között lehetnek ki-

emelkedő zenei, rajz, vagy egyéb 

művészi tehetséggel bíró gyerme-

kek. Tehetségük feltárását és gondo-

zását feladatunknak tekintjük. 

A művészetekkel kapcsolatos tevékenysé-

geket elsősorban  

 a szabadidő eltöltésének értékes mód-

jaként ismertetjük meg érintett tanuló-

inkkal;  

 ezen túlmenően pedig törekszünk az 

ilyen tevékenységek terápiás hatásai-

nak kiaknázására 

A hatékony, 

önálló tanulás 

 

Ezt a célt – az egyéni eltérések függ-

vényében - az élő nyelvet és a szoci-

ális közvetítést helyettesítő módsze-

rek, eszközök (ld.: IKT, vizuális tám-

pontok) alkalmazásával támogatjuk. 

E téren számolunk  

 a gyenge vagy sérült motivációval, 

 az énkép, önismeret hiányosságaival, 

töredékességével  

 

Pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitáció 

Céljai és feladatai a kötelező oktatás, fejlesztés minden szakaszában folyamatosan jelen vannak, 

és elsősorban egyéni, kisebb részben kiscsoportos formában valósíthatóak meg (a törvény által 

biztosított, a szakértői bizottság által javasolt órakeretben). 

Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a másodlagos viselkedésprob-

lémák és tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és rehabilitációs célú kezelését soroljuk 

ide, a következő területeken: 

 szociális-kommunikációs készségek 

 viselkedésproblémák (pl.: sztereotip viselkedések) 

 figyelem, utánzás, gondolkodási készségek, énkép, önismeret stb. 

 érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások, testtartás, izomhypotónia korrigálása 

 elmaradt pszichoszomatikus funkciók 

 önkiszolgálás, önellátás 

 lakókörnyezetében való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása 

 szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása 

 iskolában, közintézményekben való viselkedés szabályainak elsajátítása 

 

Pszichés-, hiperaktivitás és figyelemzavarok, viselkedésszervezési problémákkal küzdők in-

tegrációja 

Az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fej-

lődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvé-

nye. 

A kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők, a 

tanítási-tanulási folyamat azonban zömében speciális pedagógiai módszerrel és eszközzel irányí-

tott. 

Minden műveltségterületén kiemelt jelentőségű: önismeret, reális önértékelés kialakítása, kommu-

nikáció fejlesztése. 

 

Pszichés (diszlexia, diszgráfia, diszortográfia, diszpraxia, diszkalkulia) 
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Kiemelt mű-

veltségi terület 
Módszerek Fejlesztési területek 

Magyar nyelv és 

irodalom 

diszlexia prevenciós terápia,  

diszlexia reedukáció terápia 
 a mozgáskoordináció fejlesztése külö-

nös tekintettel a manipulációs mozgá-

sokra, 

 a testséma biztonságának kialakítása, 

 a vizuomotoros koordináció fejlesz-

tése, 

 az írásmozgás alapformáinak gyakor-

lása, különböző technikák alkalmazása 

(ráírás, másolás, önálló írás kivitele-

zés), 

 a ritmus, a nyomás, és a sebesség opti-

mális egyensúlyának megteremtése, 

 sikertudat kialakítása 

Írás:  

 gyenge rövid távú emlékezet, a hallott 

szöveg pontatlan és részleges feldolgo-

zása 

 rendhagyó szavak szabályosítása olva-

sásnál 

 írott szavak felbontása a szavakat al-

kotó hangelemekre 

 vizuális felismerési zavarok, vizuálisan 

hasonló betűalakok esetén 

 a fonológiai tudatosság és beszédészle-

lési képesség, 

 a spontán és tollbamondás utáni írás 

színvonalának javítása, 

Kommunikációs 

kultúra 
 kompenzációs lehetőségek, spe-

ciális módszerek 

 

 beszédészlelés és beszédmegértés,  

 verbális figyelem és emlékezet inten-

zív fejlesztése,  

 az olvasásértés fejlesztése 

Matematika kompenzációs lehetőségek, speciális 

módszerek 

a diszkalkulia reedukáció speciális 

terápiás programjainak felhaszná-

lása, 

 

 testséma kialakítása,  

 téri relációk biztonsága,  

 relációk nyelvi megalapozása, a mate-

matikai nyelv tudatosítása,  

 szerialitás (sorrendiség) erősítése,  

 számfogalmak kialakítása és bővítése,  

 érzékelés – észlelés, a figyelem, az em-

lékezet, a gondolkodás és a beszéd 

összehangolt, intenzív fejlesztése, se-

gítő, - kompenzáló eszközök használa-

tának megengedése,  
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Kiemelt mű-

veltségi terület 
Módszerek Fejlesztési területek 

 az alapműveletek fogalmi kialakítása, 

képi, vizuális megerősítése, sokoldalú 

gyakorlásuk,  

 a matematikai nyelvi relációk tudatosí-

tása, szöveges feladatok megoldása  

 a számosság és a számok iránti - ér-

deklődés felkeltése, megerősítése, 

 matematikai törvények és szabályok 

készségszintű ismerete és alkalmazása, 

 a figyelem, az emlékezet, a gondolko-

dás és a nyelvhasználat összehangolt 

fejlesztése, 

 segítő, kompenzáló eszközök használa-

tának megengedése, 

 megértés érdekében a matematikai esz-

közök használata, a képi, vizuális meg-

erősítés, 

 a fokozott mennyiségű gyakorlás során 

az egyéni sajátosságokhoz igazított, 

megjegyzést segítő technikák, 

 eljárások alkalmazása,  

 az önértékelés fejlesztése, sikerélmény 

biztosítása. 

Idegen nyelvek  auditív módszerek  

Művészetek: 

Dráma és tánc 

komplex művészeti terápia, dráma-

pedagógia, 

az akusztikus és vizuális észlelés 

fejlesztése 

az akusztikus és vizuális észlelés 

 

Hiperaktivitás, figyelemzavar 

A fejlesztés célja 

 a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése. 

A fejlesztés feladatai 

 speciális figyelem-tréning, 

 a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése, 

 fokozott egyéni bánásmód, 

 az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése, 

 feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése, 

 motiválás, sikerélmény biztosítása. 

Viselkedésszervezési problémák 

Az érzelmi kontroll, ön,- vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyen-

geségében az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a meta-

kogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg.  

A fejlesztés célja 
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 a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges meg-

nyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése. 

A fejlesztés eszközei lehetnek: 

 kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása, 

 a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése, 

 a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői keretek 

rendszeres alkalmazása, 

 önértékelési képesség fejlesztése, 

 sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása, 

 együttműködés a családdal és más szakemberekkel, 

 a fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 

A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 

Az első évfolyam két tanévi időtartamra történő széthúzása lehetséges. Ebben az esetben az 

első tanév az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a pszichés gondozás, a megfe-

lelő motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka a gyógypedagógiai korrekciós – 

kompenzáló - terápiás módszerek alkalmazásával. 

Kiemelt mű-

veltségi terü-

let 

Módszerek Fejlesztési területek 

Művészetek, 

ezen belül 

Dráma és tánc 

komplex művészeti terápia, dráma-

pedagógia, 

az akusztikus és vizuális észlelés fej-

lesztése 

az akusztikus és vizuális észlelés 

Matematika kompenzációs lehetőségek, speciális 

módszerek 

 

Testnevelés és 

sport 

szenzoros integrációs programok és 

terápiák beállítása és/vagy gyógy 

úszás  

ritmika 

Idegen nyel-

vek  

auditív módszerek  

Magyar nyelv 

és irodalom 

 beszédészlelés és beszédmegértés, a ver-

bális figyelem és emlékezet intenzív fej-

lesztése, az olvasásértés fejlesztése 

 

Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció 

A pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat foglalja magába. 

A funkcionális képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanul-

tak elmélyítésével szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt. 

A tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, eszközök, 

módszerek biztosítása a pedagógiai rehabilitációnak is kiemelt feladata. 

AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FOR-

MÁI 

1. Az iskola közösségeinek együttműködése 

Az iskola vezetősége és a nevelőtestület együttműködése 

1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az intézmény vezető segítségével a 

megbízott pedagógusvezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  

2. Az együttműködés fórumai: 
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- az iskolavezetés ülései, 

- az iskolavezetőség ülései, 

- a különböző értekezletek, 

- megbeszélések, 

3. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  

4. Az iskolavezetés az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdető táblán, keresztül 

értesíti a nevelőket.  

5. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

- az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés 

döntéseiről, határozatairól, 

- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az isko-

lavezetés felé. 

6. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munka-

köri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével. 

A szakmai munkaközösségek együttműködése 

1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és kap-

csolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt 

közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szak-

mai munka alábbi területeire: 

- a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

- iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  

- iskolán kívüli továbbképzések, 

- a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják egy-

mást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli el-

lenőrzések, értékelések eredményeiről. 

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 

1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola 

vezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az iskola vezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén, 

- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan 

(szóban, illetve Elektronikus naplón keresztül írásban) tájékoztatják.  

3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselők, tisztség-

viselők útján – az iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkor-

mányzathoz fordulhatnak. 

4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve a vá-

lasztott képviselők, tisztségviselők útján közölhetik az iskola vezetőségével, a nevelőkkel, a ne-

velőtestülettel. 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében 

eljárjon.  

3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  
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4. 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.); 

- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 

- sportélet; 

- túrák, kirándulások szervezése; 

- kulturális, szabadidős programok szervezése; 

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

5. Ezekben a kérdésekben  

- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az osztály-

főnököknek ki kell kérniük; 

- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének össze-

állítása előtt az intézményvezetőnek ki kell kérnie. 

6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat is-

kolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az intézményvezető 

felé. 

7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott rendelkezése-

inek elfogadása előtt, 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

- a házirend elfogadása előtt. 

8. A diákönkormányzatot az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel, illetve más külső szerveze-

tekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a diákönkormányzatot 

segítő nagykorú személy képviseli.  

9. 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. 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola 

vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az iskola vezetője legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének ülésén 

vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

a) Egyéni megbeszélések 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi ered-

ményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az együttes, össze-

hangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus között. 

b) Családlátogatás (szükség esetén) 

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a 

gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

c) Szülői értekezlet. 

Feladata: 

- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

- a szülők tájékoztatása: 

● az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

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

● a helyi tanterv követelményeiről, 

● az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

● saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 
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● a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

● az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

● a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola igazgatósága felé. 

d) Fogadóóra. 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy ta-

nuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes 

eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

e) Nyílt tanítási nap. 

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

ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az 

osztályközösség iskolai életéről. 

f) Írásbeli tájékoztató.  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő ese-

ményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.    

3. A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv éven-

ként határozza meg.  

4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biz-

tosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek 

osztályfőnökhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

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

tott képviselők, tisztségviselők útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőtestületével. 

6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabály-

zatáról, illetve házirendjéről az iskola vezetőjétől, valamint nevelőitől kérhetnek tájékoztatást.  

7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének elő-

írásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazotta-

inak) joga van megismerni. 

8. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy példánya 

a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

● az iskola honlapján; 

● az iskola fenntartójánál; 

● az iskola irattárában, könyvtárában; 

● az iskola nevelői szobájában; 

● az iskola vezetőségénél; 

● a nevelők szakmai munkaközösségének vezetőinél 

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai,  

együttműködése iskolán kívüli intézményekkel 

1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

● Az intézmény fenntartójával: Békéscsabai Tankerületi Központ 

● 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u.3. 

● A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: Békés-

csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése,  

● 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

● Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ 

● Békéscsabai Kiss Ernő u. 3. 

● A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel: 
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➢ Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 

5600 Békéscsaba, Haán L. u. 2-4. 

➢ Erzsébethelyi Általános Iskola 

5600 Békéscsaba, Madách u. 2. 

➢ Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

5600 Békéscsaba, P. Jilemniczky u. 1/1. 

➢ Petőfi Utcai Általános Iskola 

5600 Békéscsaba, Petőfi u. 1. 

➢ Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

5600 Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2 

➢ Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola 

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31. 

➢  Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda 

5600 Békéscsaba, Szent László u. 17. 

➢ Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon 

5600 Békéscsaba, Thurzó u. 33. 

➢  Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pe-

dagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességet Vizsgáló Szak-

értői és Rehabilitációs Bizottság 

5600 Békéscsaba, Vandháti út 3. 

➢ Gerlai Általános Művelődési Központ 

5623 Békéscsaba, Csabai u. 1. 

➢ Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

5600, Békéscsaba, Szeberényi tér 2. 

➢ A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Esély Pedagógiai Központ, Általános 

Iskola, Speciális Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó 

5600 Békéscsaba, Vandháti út 3. 

➢ A Békéscsabai Tankerületi Központ valamennyi oktatási intézményének vezetőjé-

vel és tantestületével 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős. 

2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

● Az iskolát támogató „Lámpás a gyermekekért” Alapítvány és a „10x10” Alapítvány kuratóri-

umával. 

● Az alábbi közművelődési intézményekkel:  

➢ Békés Megyei Tudásház és Könyvtár,  

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3 

➢ Munkácsy Mihály Múzeum 

5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9. 

➢ Munkácsy Emlékház,  

5600 Békéscsaba, Gyulai út 5. 

➢ Csabagyöngye Kulturális Központ 

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1. 

● Az alábbi gyermek- illetve ifjúsági szervezetekkel:  

➢ Esély Pedagógiai Központ, Általános Iskola, Speciális Szakszolgálat Nevelési Ta-

nácsadó,  

5600 Békéscsaba, Vandháti út 3. 

➢ Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármesteri Hivatal, Szociálpolitikai Osztály, 

Gyámhivatali Csoport 



 

 

63 

BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 

5600 Békéscsaba, Szabadság tér  

➢ Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9. 

● Az alábbi egyházak helyi gyülekezetével: 

➢ Református Lelkészi Hivatal 

5600 Békéscsaba, Deák F. u. 4. 

➢ Evangélikus Egyházközség 

5600 Békéscsaba, Luther u. 1. 

➢ Páduai Szent Antal Római Katolikus Plébánia Hivatal 

5600 Békéscsaba, Bartos udvar 1. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető vagy a két helyettese a 

felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves mun-

katerve rögzíti. 

3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetősége rendszeres kapcsolatot tart 

fenn az iskola orvosával, védőnőjével és illetékes egészségügyi dolgozóival, segítségükkel meg-

szervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

4. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kap-

csolatot tart fenn az alábbi szervezetekkel: 

➢  Esély Pedagógiai Központ, Általános Iskola, Speciális Szakszolgálat Nevelési Ta-

nácsadó, 5600 Békéscsaba, Vandháti út 3. 

➢ Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármesteri Hivatal, Szociálpolitikai Osztály, 

Gyámhivatali Csoport 

5600 Békéscsaba, Szabadság tér  

➢ Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9. 

A munkakapcsolat felügyeletéért az intézményvezetője vagy a két helyettese a felelős. 
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AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI 

1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – minden 

jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

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

életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

● a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

● a szülő személyi igazolványát; 

● a gyermek lakcímkártyáját; 

● az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

● a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

● szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

● a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

● a szülő személyi igazolványát; 

● lakcímkártyát 

● az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

● az előző iskola által kiadott “Értesítés iskolaváltoztatásról” nyomtatványt. 

5. 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 vezetője dönt. 

6. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatainak átlaga 3,5 alatt van, 

illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az intézményvezető a 

tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az helyettesei és az érintett évfolyam osztályfőnöke-

inek véleményét. 

7. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló ren-

deletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

8. Iskolánk „a” osztályába, - az emelt óraszámú testnevelést tanuló osztályba- beiratkozni szándé-

kozó gyerekeknek, a beírást megelőzően alkalmassági vizsgán kell megfelelnie. 

9. Iskolánk „b” osztályába,- a néptáncot tanuló osztályba,- beiratkozni szándékozó gyerekeknek, a 

beírást megelőzően néptánc alkalmassági vizsgán kell megfelelni 
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HELYI TANTERV 
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BEVEZETŐ 
A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló EMMI rendelet a kerettantervek iskolai alkal-

mazására vonatkozó szabályokat, majd a kerettantervek feladatát, felépítését, valamint a kerettanter-

vek jóváhagyásának szabályait rögzíti. 

A jogszabály rendelkezése szerint a kerettantervek a tartalmi szabályozás eszközeként meg-

határozzák a pedagógiai szakaszokra, iskolatípusra vonatkozó érvényes, közös, átfogó célokat és fel-

adatokat: 

● a fejlesztési célokat, a nevelési-oktatási területek kapcsolódását, 

● a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és képzési szakaszban érvé-

nyesítendő feladatait, 

● a személyiségfejlesztés lehetőségeit és értéktartalmát, 

● a pedagógiai egységesség és differenciálás elveit, 

● a műveltségi területek vonatkozásában meghatározott tantárgyak óraszámát, 

● az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módját és össz-

hangjának biztosítását, 

● a kapcsolódási pontokat az egyes tantárgyi tartalmak között, 

● az egységes tantervi szerkezeti elveket a helyi tantervek elkészítésének támogatása céljából. 

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló EMMI rendelet mellékleteként jelentek 

meg a kerettantervek. Ezekben kerülnek lebontásra a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott pe-

dagógiai elvek, nevelési célok, fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak.  

A miniszter által kiadott kerettantervek iskolatípusok, illetve pedagógiai szakaszok szerint ta-

golódnak: alsó tagozat, felső tagozat.  

A kerettantervek tartalmazzák: 

▪ a bevezetést, amely magába foglalja az iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) tan-

tárgyi rendszerét és a heti minimális óraszámokat; 

▪ a kötelező tantárgyak kerettanterveit (egy- vagy kétéves szakaszokban); 

▪ egyes szabadon választható, illetve emelt óraszámú tantárgyak kerettanterveit. 

A tantárgyak kerettantervei évfolyamonként rögzítik a tanulók heti kötelező óraszámát, vala-

mint a legfeljebb 10%-os szabadon felhasználható időkeretet. Az egyes tantárgyi kerettantervek a 

tantárgy rendelkezésére álló órakeret 90 %-át fedik le. 
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TANÉV: 
ÉVFOLYAM: 

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

2013-2014 2013 2004 2004 2004 2013 2004 2004 2004 

2014-2015 2013 2013 2004 2004 2013 2013 2004 2004 

2015-2016 2013 2013 2013 2004 2013 2013 2013 2004 

2016-2017 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

 

Óraterv a kerettantervekhez az 1-4.évfolyamon 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+1 6+0,5 

Idegen nyelvek 1 1 1 2 

Matematika 4 4 4 4+0,5 

Informatika   0,5 1 

Erkölcstan  1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1+0,5 1+1 

Ének zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

Tantárgyi óraszámok 

5-8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4+0,5 4+1 3+1 4 

Idegen nyelv 3+0,5 3+1 3+1 3+1 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Biológia-egészségtan   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon-és népisme-

ret 
1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 
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Informatika 1+0,5 1+1 1+1 1+1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 2013/2014-es tanévtől 

Tantárgyak 
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

Magyar nyelv és iroda-

lom 
8 8 8 8 

Angol nyelv -  -  -  2 

Matematika 5 5 5 5 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Összes heti óra 25 25 25 27 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 2013/2014-es tanévtől 

Tantárgyak 
5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv és iroda-

lom 
4 4 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 5 5 5 5 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek 

2 2 2 2 

Természetismeret 2 3 -  -  

Fizika -  -  2 1 

Kémia -  -  1 2 

Biológia-egészségtan -  -  2 2 

Földrajz -  -  1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1 -  -  -  

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  1 1 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1 -  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 
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Összes heti óra 28 28 31 31 

TANTERVEK ÉS ÓRASZÁMOK 

 

Tanterv 2013 

Éves óraszámok évfolyamonként 

 1. 2. 3. 4. 

Tantárgy     

Magyar 8 8 7 6,5 

Idegen nyelv (angol, német) 1 1 1 2 

Matematika 4 4 4 4,5 

Informatika   0,5 1 

Környezetismeret 1 1 1,5 2 

Ének – Zene 2 2 2 2 

Rajz 2 2 2 2 

Technika és életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Kötelező tanítási órák összesen 25 25 25 27 

Kötelező éves óraszám 900 900 900 972 

 

Tantervek és óraszámok 

2012/2013. tanév 

Tantárgy: 2013 

  

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

Kötelező tanítási órák 

tárgyai 

    

Magyar 4,5 5 4 4 

Történelem és állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 2 

Idegen nyelv (angol, né-

met) 

3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 

Informatika 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Fizika   1,5 1,5 

Biológia   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének – zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Hon-és népismeret 1    

Idegen nyelv/informatika 

csoportbontás 

0,5 1 1 1 
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Kötelező tanítási órák 

összesen 

28 28 31 31 

Kötelező éves óraszám 1008 1008 1116 1116 

Tantárgyi óraszámok 2013/2014 

5-8. évfolyam 

Tantárgyak 
5. évfo-

lyam 

6. évfo-

lyam 

7. évfo-

lyam 

8. évfo-

lyam 

Magyar nyelv és irodalom 4+0,5 4 4 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Idegen nyelv (emelt) 3+0,5 3+2 3+2 3+2 

Matematika 4 3 3 3 

Erkölcstan 1 - - - 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 - - 

Fizika  1 1 1,5 

Kémia - - 1,5 1,5 

Biológia-egészségtan - - 1,5 1 

Földrajz - - 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon –és népismeret 1    

Vizuális kultúra 1 1 1 0,5 

Informatika 1 1 1 1 

Informatika (emelt) 1+0,5 - - - 

Média - - - 0,5 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 3+2 3+2 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2    

Rendelkezésre álló órakeret 28    
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Tantárgyi óraszámok 2014/2015. tanév 

5-8. évfolyam 

 

Tantárgyak 
5. évfo-

lyam 

6. évfo-

lyam 

7. évfo-

lyam 

8. évfo-

lyam 

Magyar nyelv és irodalom 4+0,5 4+1 4 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Idegen nyelv (emelt) 3+0,5 3+1 3+2 3+2 

Matematika 4 3+1 3 3 

Erkölcstan 1 1 - - 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 

2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 - - 

Fizika   1 1,5 

Kémia - - 1,5 1,5 

Biológia-egészségtan - - 1,5 1 

Földrajz - - 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon –és népismeret 1 - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 0,5 

Informatika 1 1 1 1 

Informatika (emelt) 1+0,5 1+1 - - 

Média - - - 0,5 

Technika, életvitel és gyakor-

lat 

1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 3+2 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órake-

ret 

2 3   

Rendelkezésre álló órakeret 28 28   

 

Tantárgyi óraszámok 2015/2016. tanév 

5-8. évfolyam 

 

Tantárgyak 
5. évfo-

lyam 

6. évfo-

lyam 

7. évfo-

lyam 

8. évfo-

lyam 

Magyar nyelv és irodalom 4+0,5 4+1 3+1 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Idegen nyelv (emelt) 3+0,5 3+1 3+1 3+2 

Matematika 4 3+1 3+1 3 

Erkölcstan 1 1 1 - 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 

2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 - - 
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Fizika   1,5 1,5 

Kémia - - 1,5 1,5 

Biológia-egészségtan - - 1,5 1 

Földrajz - - 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon –és népismeret 1 - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 0,5 

Informatika 1 1 1 1 

Informatika (emelt) 1+0,5 1+1 1+1 - 

Média - - - 0,5 

Technika, életvitel és gyakor-

lat 

1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órake-

ret 

2 3 3  

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31  

Tantárgyi óraszámok 2016/2017. tanév 

5-8. évfolyam 

Tantárgyak 
5. évfo-

lyam 

6. évfo-

lyam 

7. évfo-

lyam 

8. évfo-

lyam 

Magyar nyelv és irodalom 4+0,5 4+1 3+1 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Idegen nyelv (emelt) 3+0,5 3+1 3+1 3+1 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 - - 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia - - 1,5 1,5 

Biológia-egészségtan - - 1,5 1,5 

Földrajz - - 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon –és népismeret 1 - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Informatika (emelt) 1+0,5 1+1 1+1 1+1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 
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Szabadon tervezhető órake-

ret 
2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

A 2019/2020. tanévtől az informatika tantárgy emelt óraszámú oktatását, felmenő rendszerben kive-

zetjük, megszüntetjük.  Az idegen nyelv emelt óraszámát 6. évfolyamtól 4 óráról, 5 órára növeljük.  

5. évfolyamon minden tanuló 3 órában tanulja az idegen nyelvet.  

6. évfolyamtól az idegen nyelv oktatása úgy módosul, hogy az emelt óraszámú csoportokba 5 órában, 

az alap óraszámú csoportokban 3 órában folytatódik a nyelvoktatás. A változtatást tanévenkéntre le-

bontva 2019/2020-as tanévvel kezdődően a 2022/2023-as tanévig táblázatos formában jelenítjük 

meg, mely táblázatok egyszerre mutatják az informatika emelt óraszám kivezetését, az idegen nyelvi 

óraszámok tanévenkénti módosulásával évfolyamonként 

. 

Tantárgyi óraszámok 2018/2019. tanév 

5-8. évfolyam 

Tantárgyak 
5. évfo-

lyam 
6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4+0,5 4+1 3+1 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Idegen nyelv (emelt) 3+0,5 3+1 3+1 3+1 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 - - 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia - - 1,5 1,5 

Biológia-egészségtan - - 1,5 1,5 

Földrajz - - 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon –és népismeret 1 - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Informatika (emelt) 1+0,5 1+1 1+1 1+1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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Tantárgyi óraszámok 2019/2020. tanév 

5-8. évfolyam 

Tantárgyak 
5. évfo-

lyam 
6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4+0,5 4+1 3+1 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Idegen nyelv (emelt) 3 3+1 3+1 3+1 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 - - 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia - - 1,5 1,5 

Biológia-egészségtan - - 1,5 1,5 

Földrajz - - 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon –és népismeret 1 - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Informatika (emelt) 1 1+1 1+1 1+1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

Tantárgyi óraszámok 2020/2021. tanév 

5-8. évfolyam 

Tantárgyak 
5. évfo-

lyam 
6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4+0,5 4+1 3+1 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Idegen nyelv (emelt) 3 3+2 3+1 3+1 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 - - 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia - - 1,5 1,5 

Biológia-egészségtan - - 1,5 1,5 

Földrajz - - 1,5 1,5 
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Ének-zene 1 1 1 1 

Hon –és népismeret 1 - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Informatika (emelt) 1 1 1+1 1+1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

Tantárgyi óraszámok 2021/2022. tanév 

5-8. évfolyam 

Tantárgyak 
5. évfo-

lyam 
6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4+0,5 4+1 3+1 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Idegen nyelv (emelt) 3 3+2 3+2 3+1 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 - - 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia - - 1,5 1,5 

Biológia-egészségtan - - 1,5 1,5 

Földrajz - - 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon –és népismeret 1 - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Informatika (emelt) 1 1 1 1+1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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Tantárgyi óraszámok 2022/2023. tanév 

5-8. évfolyam 

Tantárgyak 
5. évfo-

lyam 
6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4+0,5 4+1 3+1 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Idegen nyelv (emelt) 3 3+2 3+2 3+2 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 - - 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia - - 1,5 1,5 

Biológia-egészségtan - - 1,5 1,5 

Földrajz - - 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon –és népismeret 1 - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Informatika (emelt) 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTE-

LEZŐ (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV) 

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

alábbi kerettantervekre épül: 

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

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

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

 

2. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervek-

ben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által előírt tananya-

gok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven százalékát fedik le, a 

fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag, követelmé-

nyek elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák 

fejlesztésére használják fel. 

 

3. 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 ter-

vezhető órák óraszámából? 

Hány órával lett megnövelve 

a szabadon tervezhető órák 

óraszámából? 

1. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

1. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

2. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

3. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

3. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

3. évfolyam Környezetismeret 0,5 óra 

3. évfolyam Informatika 0,5 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 0,5 óra 

5. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

5. évfolyam Informatika 1,5 óra 

6. évfolyam Matematika 1 óra 

6. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

6. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

6. évfolyam Informatika 1 óra 

7. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

7. évfolyam Matematika 1 óra 

7. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

7. évfolyam Informatika 1 óra 

8. évfolyam Matematika 1 óra 
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8. évfolyam Informatika 1 óra 

8. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

8. évfolyam Technika, életvitel és gya-

korlat 

1 óra 

 

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

közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja. 

 

5. Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve „B vál-

tozat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít: 

 

Évfolyam Választott kerettanterv 

1-4. évfolyam Ének-zene A változat 

5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 

5-8. évfolyam Matematika A változat 

5-8. évfolyam Biológia A változat 

5-8. évfolyam Fizika A változat 

5-8. évfolyam Kémia A változat 

5-8. évfolyam Ének-zene A változat 

 

6. A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontása, illetve az 

egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a nevelők szakmai munkaközösségének, il-

letve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok feladata a helyi tanterv életbe-

lépésének megfelelően évente felmenő rendszerben: 

a) 2013 augusztusára: Az első és az ötödik évfolyamon. 

b) 2014 augusztusára: A második és a hatodik évfolyamon. 

c) 2015 augusztusára: A harmadik és a hetedik évfolyamon. 

d) 2016 augusztusára: A negyedik és a nyolcadik évfolyamon. 

 

A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontásához, il-

letve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai az egyes 

tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói által összeállított helyi tantervi 

ajánlásokat használják fel. Ezek elfogadásáról, iskolánkban történő alkalmazásáról az előbbi üte-

mezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt. 

 

7. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol és a német nyelvet tanulják. 
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A HELYI TANTERV ALAPJÁN MŰKÖDŐ SZABÁLYOZÁSOK 

Emelt óraszámú angol és német nyelvoktatás 

Intézményünkben a szülők, tanulók az 5-8. évfolyamon emelt óraszámú (heti 3,5 óra 5. évfolya-

mon, 4 óra 6-8. évfolyamon) angol és német nyelvoktatást választhatnak az alábbi szabályozás 

alapján: 

● A tantárgyválasztás lehetőségét a helyi tanterv előírásai biztosítják, a nyelvi csoportbontá-

sokat a finanszírozási helyzet határozza meg. 

● Az átjárhatóság biztosított, de a tantárgyválasztás legalább egy tanévre szól, a szintnek meg-

felelő csoportváltás csak a következő tanévben lehetséges.  

● Felső tagozatban tanév végén idegen nyelvből a tanulók szintfelmérőt írnak. A szintfelmérő 

erdeménye, és az előző év tantárgyi eredménye alapján a tanuló – szülővel történő egyeztetés 

után – átsorolható alap-, vagy emelt óraszámú nyelvi csoportba. 

● Vitás esetekben a pedagógusoknak és a szülőknek konzultálni kell a tanulók érdekében. 

● A csoportváltást a szülőnek írásban kell kérnie 

Hitoktatásra vonatkozó szabályok 

2011. évi CXC. törvény alapján a tanuló fakultatív hitoktatásban, illetve hit- és erkölcstan oktatásban 

vehet részt. A szülő kérésére gyermeke az etika óra helyett választható hit- és erkölcstanoktatást vehet 

igénybe, amelyet az egyházi jogi személy szervez meg. A foglalkozások illeszkednkek az iskolai oktatás 

rendjéhez. Hitoktatásra történő jelentkezés, illetve módosítás május 20-áig, írásban történik, az iskola 

által kiadott formanyomtatványon. Határidőn túli módosításra nincs lehetőség. Leendő első osztályosok 

esetében a beíratkozáskor kell nyilatkozni az igényelt oktatásról. 

Tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 

Iskolánkban csak azokat a tankönyveket és egyéb nyomtatott taneszközöket használjuk, melyeket az 

Oktatási Hivatal hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. 

A kompetencia alapú oktatás nem tankönyv típusú eszközöket, digitális eszközöket, digitális tan-

anyagot és egyéb eszközöket is igényel. A korszerű, munkáltató jellegű, a tanulók és csoportok tevé-

kenységét biztosító eszközök beszerzése kiemelt feladat az eszközfejlesztés során. A digitális kom-

petencia fejlesztését biztosító eszközökre és használatukra nagy hangsúlyt kell fektetni. 

Az évfolyamokon használt tankönyveket, taneszközöket, digitális tananyagokat a szakmai munka-

közösségek határozzák meg iskolánk programja alapján. 

A szükséges taneszközök beszerzése a szülők kötelessége. A beszerzés módjáról az osztályfőnökök 

adnak tájékoztatást a májusi szülői értekezleten. 

 

A taneszközök kiválasztásának szempontjai: 

 a több tanéven át használhatóság  

 új taneszközt csak nagyon indokolt esetben vezetünk be 

 az esztétikus, de nem drága taneszközöket részesítjük előnyben 

 

Igyekszünk a könyvtár számára tartós könyveket beszerezni, melyeket a tanulók ingyen igénybe ve-

hetnek. 

Ruházati és más felszerelés beszerzését a törvény alapján kérjük a szülőktől. Hagyományaink sze-

rint ünnepi öltözet a sötét alj és fehér felső, nyakkendő, az iskola emblémájával; sportfelszerelés: a 

testnevelő tanárok határozzák meg az iskolavezetéssel egyeztetve. 

Meghatározott alkalmakra „suli póló”. 

 



 

 

80 

BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Magasabb évfolyamra lépés feltételei 

● A 2-8. évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter 

által kiadott kerettanterv alapján készült helyi tantárgyi tantervekben. „A továbbhaladás feltételei” 

c. fejezetekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesí-

tette. 

● A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdem-

jegyei alapján bírálják el. A 2-8. évfolyamon minden tantárgyból az „elégséges” év végi osztály-

zatot kell megszereznie a tanulónak a tovább haladáshoz. 

● Ha a tanuló a 2-8. tanév végén maximum három tantárgyból „elégtelen” osztályzatot szerez, a 

következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.  

● Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt követelményeknek, 

munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait az első évfolyamon folytatja.  

● 2-8. évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításá-

hoz a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

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

- az iskola vezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelmé-

nyeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

- egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, 

- mulasztása az adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 

- egyéni munkarend szerint tanult. 

● A 250 óránál többet mulasztott tanulók és az egyéni munkarend szerint tanulók esetében az osztá-

lyozó vizsga tantárgyai az adott évfolyamon kötelezően tanult tantárgyak. 

● Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

● Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősí-

téssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóz-

tatásra szorul. 

A 2. évfolyam második félévétől nem alkalmazzuk a szöveges értékelést, visszatérünk az évközi ér-

demjegyekkel való értékelésre, valamint a félévkor és a tanítási év végén történő osztályozásra. 

 

Az „a” osztályba járó tanulókkal szemben támasztott elvárások 

5. osztálytól a sportági utánpótlás nevelés érdekében a diákolimpiai sportágakat javasoljuk az “a” 

osztályokban. 

Iskolánkban a következő sportágak a legeredményesebbek, melyeket elsősorban javasoljuk: 

  atlétika 

  úszás 

  kézilabda 

  labdarúgás 

A választott sportágban az edzéseken való részvétel elvárás az “a” osztályokban. 

Az iskolát a tanuló sportversenyeken képviseli a legjobb tudása szerint a testnevelő tanár által meg-

jelölt sportágban. 

 

Könnyített-, és gyógytestnevelés: 

Iskolánk tanulóinak körében a könnyített testnevelést testnevelő tanáraink, a gyógytestnevelést a Pe-

dagógiai Szakszolgálat munkatársai látják el. 

Emelt óraszámú idegen nyelv választásának módja 

Az egész évi tanulmányi munka, a tanév végi záró dolgozat és minden tanév májusában megtartott 

szóbeli értékelés alapján, szülői kérelemre a tanulókat 6. évfolyamtól emelt szintű, óraszámú, heti 5 
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órás emelt csoportba soroljuk be.(A tanulók alapszinten 3 órában tanulják az idegen nyelvet a felső 

tagozaton.) 

Ennek során a tanulóknak számot kell adniuk az addig megszerzett tudásról, annak alkalmazásáról. 

Mivel a nyelvtudás nem csak mechanikus ismételgetésből és feladatmegoldásból, hanem a nyelvtani 

ismeretek gyakorlati alkalmazásából is áll, a feladatokat ennek megfelelően igyekszünk a tankönyv 

feladat típusainak felhasználásával összeállítani. 

A szülőket az 5. osztály félévi szülői értekezletén szóban és írásban tájékoztatjuk az iskolai eljárásról 

és ismertetjük az alkalmazott nyelvtanulási eljárásunkat, majd júniusban, a tanév befejezése előtt 

megtörténik az eredményhirdetés, a tanulók csoportba sorolása.  

A TANULÓK JUTALMAZÁSA 

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít,  

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

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

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

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez – az iskola jutalomban részesíti. 

2. Az iskolában elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

A jutalmazás megnevezése A jutalmazás alapja Rögzítendő 

Szaktanári dicséret 
tantárgyi eredmény, a szaktárgyhoz 

köthető kiemelkedő teljesítmény 

Elektronikus napló 

Napközis nevelői dicséret 
tantárgyi eredmény, magatartás, 

szorgalom, közösségi munka 

Osztályfőnöki dicséret 
kiemelkedő tanulmányi és/vagy 

közösségi munka 

Intézményvezetői dicséret 
az iskola hírnevét növelő tanulmányi, 

kulturális, sport és közösségi tevékenység 

Nevelőtestületi dicséret 

felső tagozaton a tanévben elért  

példás magatartás, kiváló tanulmányi 

eredmény, közösségi munka  

Elektronikus napló 

Bizonyítvány 

Törzskönyv 

3. Félévkor és év végén tantárgyi dicséret kaphat az a tanuló, aki a tanév során, az adott tatntárgyból 

kiemelkedő tanulmányi munkát végez. Tantárgyi dicséret esetén a félévi értesítőbe és az 

elektronikus naplóba „jeles (5) * dicséret” kerül bejegyzésre, év végén kitűnő szerepel a 

bizonyítványban a jeles osztályzat helyett. 

4. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el oklevelet és 

könyvjutalmat kaphat, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át. 
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5. Az iskola hagyományos elismerései nyolcadik évfolyamot befejeztt diákoknak, amelyek a 

ballagási ünnepségen kerülnek átadásra plakett és oklevél kíséretében. Az elismerések 

odaítéléséről kézfeltertással, egyszerű többséggel a tantestület dönt az osztályozó érterkezleten. 

a) „JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ” 

Feltétele: Kiemelkedő sportteljesítmény és jó  tanulmányi eredményért, felső tagozaton 

év végén legalább jó magatartás értékelés. 

b) „AZ ISKOLA SPORTJÁÉRT” 

Feltétele: Kiemelkedő sportteljesítmény, felső tagozaton év végén legalább jó 

magatartás értékelés. 

c) „AZ ISKOLA KULTÚRÁJÁÉRT” 

Feltétele: Kiemelkedő kulturális tevékenység, felső tagozaton év végén legalább jó 

magatartás értékelés. 

6. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet az 

iskola közössége előtt vehet át. 

7. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen 

szereplő tanulók intézményvezetői dicséretben részesülnek. 

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

A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 

1. Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

 vagy a tanulói Házirend előírásait megszegi,  

 vagy igazolatlanul mulaszt,  

büntetésben lehet részesíteni. 

2. Az iskolai büntetések formái: 

A büntetés megnevezése A büntetés alapja Rögzítendő 

Szaktanári figyelmeztetés 
folytonos hiányosság, tanórai 

magatartás 

Elektronikus napló 

Napközis nevelői figyelmeztetés 
folytonos hiányosság, 

fegyelemezetlen magatartás 

Osztályfőnöki figyelmeztetés 

(kétszer ismételhető) 

- három szaktanári figyelmeztetés 

után, 

- tanítási időben az iskola épületének 

engedély nélküli elhagyása 

- többszöri fegyelmezetlen 

magatartás. 

- két osztályfőnöki figyelmeztetés 

után a következő magasabb 

fokozatot kell alkalmazni. 

Osztályfőnöki intés 
súlyosabb fegyelmezetlen 

magatartás 
Elektronikus napló 
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Osztályfőnöki megrovás többszöri súlyos vétség 

Intézményvezetői 

figyelmeztetés 

az iskola hírnevét sértő magatartás, a 

Házirend többszöri megsértése 

Intézményvezetői intés 

az iskola hírnevét súlyosan sértő  

magatartás, a Házirend súlyos 

megsértése 

Intézményvezetői megrovás 

többször elkövetett súlyos, az iskola  

hírnevét rontó magatartás, a 

Házirend többszöri súlyos 

megsértése 

Nevelőtestületi figyelmeztetés 
az előző büntetési formák megléte 

után 
Elektronikus napló 

Eltanácsolás másik iskolába 

Ha tanuló tovább nem ronthatja az 

iskola hírnevét, indokolt másik 

közösségbe   tanácsolni; a tanuló, 

szülő, osztályfőnök és az 

intézményvezető közös 

megbeszélése alapján a 

nevelőtestület dönt, miután az 5. 

pontban leírtak alapján lefolytatta a 

fegyelmi eljárást. 

Hivatalos 

jegyzőkönyv 

Elektronikus napló 

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

vétség súlyától függően el lehet térni. 

4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s 

a tanulót azonnal legalább az „OSZTÁLYFŐNÖKI MEGROVÁS” büntetésben kell részesíteni. 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

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

fogyasztása; 

 a szándékos károkozás; 

 az iskola nevelőinek, alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságának 

megsértése; 

 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a Büntető Törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban 

előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola vezetője 

vagy a nevelőtestület dönt. A tanulóval szemben megindított fegyelmi eljárás alkalmával 

egyeztető eljárás lefolytatására van lehetőség, amelynek célja a kötelességszegéshez vezető 

események feldolgozása, az érintettek közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása 

érdekében. Az egyeztető eljárás előkészítése az intézmény vezetőjének feladata, feladatának 

ellátásába bevonhatja az érintett pedagógusokat. Az eljárás során külön-külön meghallgatja a 

kötelességszegőt és a sértettet, majd közös részvételükkel egyeztetést tart, ahol 

megállapodásra kell törekedni. Erről jegyzőkönyvet kell vezetni, a megállapodást írásba kell 

foglalni. 

Fegyelmi eljárást von maga után:  

 hamisítás 

 zsarolás 

 zaklatás 

 személyiségi jogok korlátozása 



 

 

84 

BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 tanórai munka ellehetetlenítését okozó magatartás 

 testi épség veszélyeztetése 

 egyéb súlyos, a szokásos büntetésekkel nem sújtható vétségek. 

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

7. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét 

a körülmények figyelembe vételével, szükség esetén szakember bevonásával az iskola vezetője 

határozza meg. 

A FEGYELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAI 

1. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől számított 

három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben részesíthető. 

2. A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései alapján kell lefolytatni. 

3. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez el-

vezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek alapján a kötelességszegéssel 

gyanúsított és a sérelmet elszenvedő tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem or-

voslása érdekében. Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet 

elszenvedő tanuló szülője, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló szülője is egyet-

ért. 

4. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az iskola 

vezetője a felelős. 

5. Az egyeztető eljárást levezető nagykorú személyre az iskola vezetője tesz javaslatot az érde-

kelt feleknek. 

6. Ha a tanuló a kötelességeit megszegi a nevelőtestület joga dönteni arról, hogy indít-e a tanuló 

ellen fegyelmi eljárást. 

7. A fegyelmi eljárás lefolytatásáért – a nevelőtestület döntése alapján – az iskola vezetője a 

felelős. 

8. A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatására háromtagú fegyelmi bizottságot hoz létre. A 

fegyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés kivizsgálása, a fegyelmi büntetés meghoza-

talának előkészítése, a fegyelmi tárgyalás lefolytatása, a fegyelmi büntetés kiszabása. 

9. A fegyelmi büntetés kiszabásának feltétele, hogy a tanuló a jogszabályokban, illetve az iskola 

szervezeti és működési szabályzatában vagy a házirendjében meghatározott kötelezettségét 

vétkesen és súlyosan megszegi. A kötelességszegést a fegyelmi tárgyalás során bizonyítani 

kell. 

10. A tanulónak fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése a tanulói 

jogviszonyból ered. Így fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése 

az iskola területén, az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedés alatt vagy az isko-

lán kívüli – az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – 

rendezvényen történt. 

11. A fegyelmi büntetés kiszabásának feltétele, hogy a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan 

szegje meg. 

● Vétkesség alatt a tanuló szándékosságát, illetve gondatlanságát kell érteni. Gondatlan kö-

telességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is. 

● A fegyelmi büntetés kiszabásánál – tanuló életkorát és értelmi fejlettségét figyelembe 

véve – vizsgálni kell, hogy a kötelességszegés mennyire volt súlyos. 

12. A tanulói fegyelmi ügyekben – a fegyelmi eljárásban és a döntéshozatalban – az a pedagógus, 

aki a kötelezettségszegésben bármilyen módon érintett, nem vehet részt. Őt a fegyelmi bizott-

ság vagy a nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg.  
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AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK 

MEGHATÁROZÁSA 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatban az alábbi szabályok érvényesülnek: 

- a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gya-

korlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek meg-

szilárdítása; 

- az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), a szokásos /egyik 

óráról a másikra esedékes/ feladatokon túl, valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak 

sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; 

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

ról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; 

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

legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. 
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A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

1. 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.  

2. A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük 

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

3. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói tan-

eszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes 

szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

4. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában 

szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők köte-

lessége. 

5. 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. 

6. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre 

több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a 

tanulók ingyenesen használhatják. 

A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK 

ÉS SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE  

Az értékelés intézményi sajátosságai 

A jól motivált tanulók a tudásért tanulnak. A közepesen vagy gyengén motivált tanulók azonban úgy 

tanulnak, ahogyan értékelik, és nem úgy, ahogyan tanítják őket. 

Nem mindegy, hogyan történik a tanuló értékelése az iskolában, mert az a tanulóra visszaható, tanu-

lását motiváló, módosító vagy éppen demotiváló típusú információ, mely a megerősítés révén fejti ki 

hatását, így magatartásmódosító erővel rendelkezik. 

A megerősítés hatékonysága erősen függ attól, hogy a pedagógus értékelő információja igazságos, 

érvényes és megbízható-e. 

Intézményünkben a pedagógiai értékelés célja: 

● A tanuló teljesítményének visszaigazolása, önértékelési képesség kialakítása, mely - ha 

szükséges - a tanulót a korábbi tanulás korrekciójára szorítja, illetve további tanulásra ser-

kenti. 

●  A pedagógus számára a tanítás-tanulás tervezésére ( tervezésnél figyelembe véve a diffe-

renciált – csoportmunkát ), szervezésére, szabályozására vonatkozó döntések meghozata-

lához szükséges információ biztosítása. 

●  Az iskola oktatási rendszerének működéséről, ezen belül az oktatási célok megvalósításá-

ról való visszajelzés. 

●  A kompetencia alapú oktatás bevezetésének az értékelésre ható következménye, hogy elő-

térbe kerültek a tanulói visszajelzések, a tanulók egyéni fejlődéséről adott visszajelzések. 

Az egész életen át tartó tanulás elősegítése szempontjából hangsúlyosabbá vált a tanulási 

képességek fejlesztése, az önértékelés, az önfejlesztés, az egyéni stratégiák fejlesztése is. 

A pedagógiai értékelés funkciói: 

Diagnosztikus értékelés: 
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● Célja, hogy a pedagógiai folyamatot eredményessé tegye, feltárja a tanulócsoport előis-

mereteit, hiányosságait. 

● Elsősorban új évfolyamra, iskolafokozatra belépésnél, új témakör anyagának tanítása 

előtt alkalmazzák. 

● A tanítási-tanulási folyamat eredményességéről a tanárnak ad visszajelzést. 

  

Formatív értékelés: 

● Célja, hogy a tanulók eredményes tanulását segítse. 

● Nem ítéli meg az eddigi tudását, azokra a lehetőségekre mutat rá, melyekkel a tanulási 

folyamat eredményesebbé válhat. 

● A tanulási hibák, nehézségek differenciált feltárásával segíteni, fejleszteni tudja a tanu-

lót, a tanulási folyamatot, a javítási lehetőségeket veszi számba. 

● Személyre szabott, egyértelmű tanulási célok jelölhetők ki, az ezek elérésében való elő-

rehaladásról, elérésükről visszajelzést ad. 

● Elsősorban a tanuló számára nyújt visszajelzést erősségeiről, hiányosságairól, fejlődés-

ének lehetőségeiről. 

  

Szummatív értékelés: 

● Egy előre megadott, kívánatos (tantervekben előírt) szinthez viszonyított értékelés. 

● A teljesítmény minőségét az 1. évfolyamon, a 2. évfolyam első félévében szöveges ér-

tékeléssel, később osztályzattal fejezik ki. 

● Elsősorban a tanuló, szülő számára nyújt visszajelzést. 

A személyre szabott fejlesztést az egymást kiegészítő, változatos értékelési funkciók biztosítják. 

A tanulmányi munka értékelése, ellenőrzése 

A pedagógiai értékelés feladata: 

● A tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének minősí-

tése. 

● A tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményhez. 

● A követelmény teljesítésének szintje alapján a korrekció és a további gyakorlás témá-

inak kijelölése. 

● A tanulócsoport eredményeinek viszonyítása országos, standardizált értékekhez. 

●  Következtetés a tanítás és a tanulás hatékonyságára. 

  

Pedagógiai értékelési rendszerünk: 

● A tanulók ismereteinek és készségeinek folyamatos ellenőrzése és értékelése, (alap-

vetően formatív). 

●  Az előző tanítási órákon feldolgozott ismeretek rendszeres ellenőrzése önálló felele-

tek, és kérdésekre adott válaszok alapján szóban és írásban, (jellemzően formatív). 

●  Témazáró értékelés és minősítés (jellemzően szummatív). 

●  Félévi és év végi minősítés, (döntően szummatív). 

 

A pedagógiai értékelés súlypontjai: 

● A tovább haladáshoz szükséges legfontosabb jelenségek, fogalmak, összefüggések, 

törvények ismerete, értelmezése. 

● Az ismeretek alkalmazásában elért jártasság, gyakorlottság ellenőrzése. 

● Az oktatás eredményeként kialakult képességek ellenőrzése. 

●  A továbbhaladás feltétele a minimum követelmények teljesítése. 

  

A tanulók folyamatos ellenőrzésének és értékelésének alapelvei: 

A tanulói teljesítmények folyamatos szóbeli értékelése minden pedagógus oktató, nevelő 

munkájába beépül, az osztályozás és az írásbeli értékelés, témazáró minősítés rendszere 
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évfolyamtól és tantárgytól függően változik, annak részletes ismertetése a  tantárgyi prog-

ramok feladata.  

Az ellenőrzés során az életkori és szaktárgyi lehetőségek figyelembevételével a szó-

beliség és írásbeliség 50%-os arányának elérése kívánatos. 

 

A folyamatos értékelés mellett - az életkori sajátosságok figyelembe vételével - szük-

séges a tanítási egységek összegző minősítése. Az összegző minősítés viszonyítási alapja 

jellege miatt kritériumra irányul. A tanulók minimálisan a tantárgy témaköreinek megfe-

lelő számú tantárgyi osztályzatot kapnak. 

A formatív értékelés feladata a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. 

Elsősorban tudáselemekre irányul, ezért szerepe az értékelési rendszer első két elemében 

jelentős. A szummatív értékelés lezáró-minősítő, szelektív funkciója miatt az értékelési 

rendszer utolsó három elemében válik dominánssá. 

A pedagógiai értékelés nem korlátozható az osztályozásra, annak differenciáltnak, 

azaz egyénre szólónak kell lennie. Az értékelési funkciók megfelelő alkalmazásával elér-

hető, hogy a tanár egyszerre legyen szigorú és objektív a szummatív értékelésben, illetve 

türelmes, megengedő a formatív értékelésben. 

Általános elv, hogy lehetőséget kell biztosítani az osztályzatok javítására. Az osztály-

zat eredményes javítása feltételezi a tananyag elsajátításában meglévő hiányok pótlását. 

A felkészüléshez szükséges időt, amit a tantárgyi követelmények, illetve elsajátítás szintje 

(ismeret, alkalmazás, jártasság, készség, képesség) határoz meg, a tanuló számára a javí-

tási kísérlet előtt biztosítani kell. Szükség esetén a tananyag pótlására foglalkozások szer-

vezhetők. 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, mi-

nősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az 

iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik 

azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az 

előző értékeléshez képest. 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tan-

tárgyak esetében a következők szerint történik: 

  

Az első évfolyamon félévkor és tanév végén valamint a második évfolyamon félévkor a 

tanulók munkáját szövegesen értékeljük. 

  

A szöveges értékelés alkalmazása során a tanítási-tanulási folyamatokban alakuló, fej-

lődő képességeket értékeljük. Ezen belül kísérjük figyelemmel az elsajátított tudást, is-

meretanyagot és a kompetenciák fejlődését. 

A hangsúly a kulcskompetenciák megszerzésének fontosságára, az adott közösségben 

való helytállásra, a gyermeki személyiség alakulásának figyelemmel kísérésére kerül 

  

A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 Kiválóan megfelelt 

 Jól megfelelt 

 Megfelelt 

 Gyenge 

 Felzárkóztatásra szorul 

 

Az etika, hit-és erkölcstan tantárgyak értékelése és minősítése: 

 Kiválóan megfelelt 

 Jól megfelelt 

            Megfelelt 
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A „megfelelt”  megegyezik a tovább haladást előíró tantervi követelményekkel. 

A „gyenge”, „felzárkóztatásra szorul” minősítés esetén egyéni felzárkóztatási terv alapján törté-

nik a tanulók felzárkóztatása. 

 

Az értékelés szempontja: tantárgyi teljesítmény 

Értékelés 

funkciója 

Vizs-

gált 

sza-

kasz 

Értékelés 

ideje, gya-

korisága: 

Értékelt te-

rület 

Értékelés tí-

pusa: 

Értékelés 

eszköze, 

módja 

Értékelést 

végző 

Értékelés 

dokumen-

tálása 

Diag-

noszti-

kus belső 

értékelés 

Beve-

zető 

sza-

kasz 

1. és 2. o. 

tanév eleje 

Elemi alap-

készségek 

Képesség-

vizsgálat 

DIFER Prog-

ramcsomag 
Tanítók 

Kitöltött 

fejlődési 

mutató fü-

zetek 

Kezdő 

sza-

kasz 

3. és 4. o. 

tanév eleje 

Alapképes-

ségek, elő-

zetes tudás 

Képesség-

vizsgálat, tan-

tárgyi diag-

nosztikus fel-

mérések 

4. évfolyamos 

kompetencia-

mérés teszt-

jei,  

Tantárgyi di-

agnosztikus 

tesztek 

Tanítók 
Kiértékelt 

tesztfüzetek 

Ala-

pozó 

sza-

kasz 

5. és 6. o. 

eleje 

Alapképes-

ségek, elő-

zetes tudás 

Képesség-

vizsgálat, tan-

tárgyi diag-

nosztikus fel-

mérések 

4. évfolyamos 

kompetencia-

mérés teszt-

jei,  

Tantárgyi di-

agnosztikus 

tesztek 

Szaktanárok 
Kiértékelt 

tesztfüzetek 

Fej-

lesztő 

sza-

kasz 

7. és 8. o. 

eleje 

Alapképes-

ségek, elő-

zetes tudás 

Képesség-

vizsgálat, tan-

tárgyi diag-

nosztikus fel-

mérések 

4. évfolyamos 

kompetencia-

mérés teszt-

jei,  

Tantárgyi di-

agnosztikus 

tesztek 

Szaktanárok 
Kiértékelt 

tesztfüzetek 

Diag-

noszti-

kus 

külső ér-

tékelés 

 

4., 6. és 8. 

osztály 

vége 

Alapképes-

ségek, al-

kalmazott 

tudás 

Képesség-

vizsgálat 

Országos 

Kompetencia-

mérés tesztjei 

Az iskolai 

koordinátor 

által kijelölt 

pedagógu-

sok 

Kitöltött, 

javított 

tesztfüze-

tek, a köz-

ponti szoft-

verrel gene-

rált iskolai 

jelentés 

Forma-

tív belső 

értékelés 

Bár-

mely 

sza-

kasz 

Folyamato-

san egyéni-

, csoport-, 

páros és 

frontális 

munka so-

rán 

Tanulók fej-

lődése, 

egyéni hala-

dása 

Összehasonlí-

tás az egyénre 

szabott konk-

rét célokkal 

A tanító, ta-

nár által ter-

vezett eszkö-

zök, eljárások 

Tanítók, 

szaktanár 
 

Szum-

matív 

belső ér-

tékelés 

Beve-

zető 

sza-

kasz 

1. o. félév 

és tanév 

vége és 2. 

o. félév 

vége 

  
Szöveges ér-

tékelés 
Tanítók 

Félévi érte-

sítő, év 

végi, bizo-

nyítvány 

Kezdő 

sza-

kasz 

2. o. tanév 

vége, 3.o  

félév és 

tanév és 4. 

o. félév és 

tanév vége 

Követelmé-

nyek teljesí-

tése 

A féléves, 

éves munka 

értékelése 

Minősítés Tanítók 

Félévi érte-

sítő, év 

végi, bizo-

nyítvány 
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Értékelés 

funkciója 

Vizs-

gált 

sza-

kasz 

Értékelés 

ideje, gya-

korisága: 

Értékelt te-

rület 

Értékelés tí-

pusa: 

Értékelés 

eszköze, 

módja 

Értékelést 

végző 

Értékelés 

dokumen-

tálása 

Ala-

pozó 

sza-

kasz 

5. és 6. o. 

félév és 

tanév vége 

Követelmé-

nyek teljesí-

tése 

A féléves, 

éves munka 

értékelése 

Minősítés Szaktanárok 

Félévi érte-

sítő, év 

végi, bizo-

nyítvány 

Fej-

lesztő 

sza-

kasz 

7. és 8. o. 

félév és 

tanév vége 

Követelmé-

nyek teljesí-

tése 

A féléves, 

éves munka 

értékelése 

Minősítés Szaktanárok 

Félévi, év 

végi érte-

sítő, bizo-

nyítvány 

Bár-

mely 

sza-

kasz 

Tantárgyi 

egységek, 

tematikus 

egységek 

lezárásakor 

Tantárgyi 

tudás 

Tudásszint 

vizsgálat 

Témazáró 

dolgozat, te-

matikus egy-

séget lezáró 

írásbeli és 

szóbeli felelet 

Tanítók, 

szaktanárok 

Érdemje-

gyek 

Bár-

mely 

sza-

kasz 

Pedagógiai 

szakaszha-

tárok vé-

gén (eset-

leg évente) 

Tantárgyi 

tudás 

Tudásszint 

vizsgálat 

Munkaközös-

ségek által 

egységesen 

elfogadott is-

kolai szintű 

felmérések 

Munkakö-

zösség-ve-

zetők 

Érdemje-

gyek 

Az értékelés általános alapelvei az alsó tagozaton is meghatározóak. Különös tekintettel a követke-

zőkre: 

● Az értékelés szolgálja az egyéni fejlesztést. 

● Az értékelés segítse elő a pozitív én-kép kialakulását. 

● Szolgálja annak megerősítését, amiben a tanuló tudása biztos, és segítse a fejlesztendő terüle-

tek meghatározását. 

● Fokozottan tekintettel kell lenni arra, hogy önmagához, eddigi teljesítményéhez viszonyítsuk 

a tanuló által elért eredményt. 

 

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

végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

  

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

és év végén  a  minősítés az adott félév során szerzett osztályzatok alapján történik, de nem 

egyszerű átlagszámítással. Az év végi jegy a tantárgyi követelmények egész évre vonatkozó 

teljesítésének kritériumorientált összegző értékelése. Kialakításában jelentős az évközi szum-

matív minősítések szerepe. E mellett figyelembe kell venni a fejlődési tendenciát, a tanuló 

adottságait, igyekezetét, az elért teljesítményért végzett munkáját. 

  

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

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

  

Tantárgyi dicséret esetén félévkor 5d kerül az osztályozó naplóba, év végén kitűnő szerepel a 

bizonyítványban jeles osztályzat helyett, a naplóba 5d jelölést alkalmazunk. 

A kapott érdemjegyek beszámítása a félévi és év végi osztályzatba: 

 

 Témazáró, tananyagrészt lezáró jegy kétszeres hangsúly 

 Felelet értékű szóbeli, írásbeli (röpdolgozat) jegy egyszeres hangsúly 

 Gyűjtőmunka stb. egyszeres hangsúly 
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  A kerettantervekben meghatározott modulok oktatása, ha különböző tantárgyakba integ-

rálva folyik (lásd: óratervek), akkor az értékelésük az adott tantárgy részeként történik. 

  

    A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgy-

ból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. 

Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta leg-

alább egy érdemjeggyel kell értékelni. 

  

   A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti a digitális 

naplón keresztül. A digitális napló bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi. 

  

  A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanu-

lók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

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

szaktárgyat tanító nevelők: 

  

(A százalékos arányoktól esetenként a pedagógus indokolt esetben minimálisan – 1-2 %-kal 

– eltérhet.) 

   

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-33 %: elégtelen (1) 

34-50 %: elégséges (2) 

51-75 %: közepes (3) 

76-90 %: jó (4) 

91-100 %: jeles (5) 

 

Minden dolgozatot 10 munkanap alatt ki kell javítani és a tanulónak legkésőbb a 10. napon ki kell 

osztani. Bármely osztályzat maximum duplán számíthat. Az osztályzatok értékét a szaktanár dönti 

el. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe, illetve tanév végén a bizonyítványba be kell je-

gyezni. 

 

 

 

 

 

A magatartás és a szorgalom értékelése 

A tanulók magatartását és szorgalmát havonta egy alkalommal az osztályközösség és az osztály-

főnök, félévkor és tanév végén az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület érdemjeggyel 

értékeli. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

1. A tanulók magatartásának értékelése és minősítése az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), 

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

 

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

 

2. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 
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- a házirendet betartja; 

- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

- kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

- tisztelettudó; 

- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen visel-

kedik; 

- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 

- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a reábízottakat teljesíti; 

- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; 

- nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

c) Változó (3) az a tanuló, aki. 

- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

- feladatait nem minden esetben teljesíti; 

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

- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

- igazolatlanul mulasztott; 

- osztályfőnöki intője van. 

d) Rossz (2) az a tanuló, aki: 

- a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 

- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél ma-

gasabb fokozatú büntetése. 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szem-

pontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

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

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

 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a tanév végén 

az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg. 

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

4. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 

- munkavégzése pontos, megbízható; 

- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 
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b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

- a tanórákon többnyire aktív; 

- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként 

nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 

- taneszközei tiszták, rendezettek. 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek: 

- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti; 

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel 

dolgozik. 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

- feladatait többnyire nem végzi el; 

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül; 

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szem-

pontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

 

 

LÁZÁR ERVIN PROGRAM 

A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat Ma-

gyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és 

a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország kul-

turális fennmaradása alapján szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítése 

az állam kiemelt felelőssége. 

A Kormány fenti határozata alapján a Lázár Ervin Program szociális helyzettől és lakóhelytől füg-

getlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alka-

lommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, 

illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét. 

A 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozatnak megfelelően intézményünk tanulói részt vesznek a Lázár 

Ervin Programban. 
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A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80§ (9) bekezdése szerint az iskola az 

oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési időszak-

ban , tanévenként megszervezi -az 1-4 évfolyamon tanulók kivételével- a tanulók fizikai állapotá-

nak és edzettségének mérését, vizsgálatát, ahol testnevelési tantárgy tanítása folyik. 

 

Intézményünkben a fizikai fittség méréséhez és rögzítéséhez a  NETFIT(Nemzeti Egységes Tanu-

lói Fittségi Teszt) fittségmérési rendszert használjuk. A tesztméréseket februártól áprilisig a test-

nevelő tanárok elvégzik és a tanév végéig rögzítik a NETFIT elektronikus felületen. 

 

A NETFIT a 21. század követelményeihez igazodó, diagnosztikus és oktatási célú pedagógiai ér-

tékelő és visszajelentő eszköz. 

 

A NETFIT fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely profilokhoz 

különböző fittségi tesztek tartoznak. 

 

Testösszetételi és tápláltsági profil 

● Testtömeg mérése-testtömeg-index(BMI) 

● Testmagasság mérés 

● Testzsírszázalék-mérése-testzsírszázalék 

 

Aerob fittségi(állóképességi) profil 

Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) - aerob kapacitás 

 

Vázizomzat fittségi profil 

● Ütemezett hasizom teszt- hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

● Törzsemelés teszt-törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

● Ütemezett fekvőtámasz teszt-felsőtest izomereje 

● Kézi szorítóerő mérése- kéz maximális szorító ereje 

● Helyből távolugrás teszt- alsó végtag robbanékony ereje 

 

 

 

 

Hajlékonysági profil  

Hajlékonysági teszt - térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípő ízületi mozgásterjedelme. 

 

A NETFIT méréshez használt eszközcsomag 

● hanganyag az ingafutás, hasprés  és fekvőtámasz gyakorlatokhoz 

● Tesztek lebonyolításához szükséges eszközök: mérleg, testmagasségmérő, hajlékonyságmérő 

eszköz, kézi szorító-mérő, mérőcsík, 20 m-es szalag, bioimpedencia-analizátor 

 

A NETFIT mérés során alkalmazott alapelvek 
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● Fizikai és érzelmi szempontból egyaránt biztonságos környezet megteremtése 

● Felhasználása diagnosztikus célú. 

● A mérés előtt fontos a tanulók felkészítése a teszthelyzetre. 

● Fontos szem előtt tartani, hogy a mérési teszteredményeket genetikai és környezeti tényezők 

befolyásolják, amelyre a diákoknak nincs ráhatása. 
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A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

● osztályozó vizsga, 

● pótló vizsga, 

● javítóvizsga 

2. Tanulmányok alatti vizsgát – a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendeletben meghatáro-

zottak szerint – független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben 

lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti 

vizsga nem ismételhető. 

3. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításá-

hoz, ha: 

a) a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

b) engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

c) egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási 

órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

d) egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a 

tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztá-

lyozó vizsgát tehet. 

e) a tanévben egyéni munkarend szerint tanult 

4. A 250 óránál, illetve tantárgyanként az óraszám harminc százalékánál többet mulasztott tanu-

lók és az egyéni munkarend szerint tanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai a követ-

kezők: 

 2-4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, ide-

gen nyelv, etika, hit- és erkölcstan, informatika. 

 5-6. évfolyamon: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, 

természetismeret, idegen nyelv honismeret, etika, hit- és erkölcstan, informatika. 

 7-8. évfolyamon: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, 

fizika, biológia, kémia, földrajz, idegen nyelv, etika, hit- és erkölcstan, informa-

tika. 

A készségtantárgyak vizsgakötelezettsége alól az intézmény vezetője adhat felmentést. 

5. Ha a tanuló a Szakértői Bizottság szakértői vélemény alapján egyéni munkarend szerint tanul, 

akkor a szakértői vélemény figyelembe vételével kell osztályozó vizsgát tennie a fenti tantár-

gyak illetve tantárgyrészek közül. 

6. Egy osztályozó vizsga – a 3. b) pontban meghatározott kivétellel – egy adott tantárgy és egy 

adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló 

osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell letenni. 

7. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a tantervek tartalmaz-

zák, iskolánk Pedagógiai Programjának részeként. 

8. Osztályozó és különbözeti vizsgára jelentkezésírásban, törvényes képviselő által történhet. A 

vizsgára a jelentkezés határideje: a tervezett vizsganapot megelőző 30. nap. 

9. Az osztályozóvizsga teljesítésének határideje: a félévi, illetve a tanév végi osztályozó érte-

kezlet napja  
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10. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osz-

tályzatot kapott. A javítóvizsga időpontját az intézmény vezetője határozza meg minden év 

augusztus 15. és augusztus 31. között. 

11. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben sze-

replő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgy-

nál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg a helyi tanterv életbelépésének meg-

felelően évente felmenő rendszerben. 

12. A tanulmányok alatti vizsgákat az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

Tantárgy 
Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

vizsga 

alsó tagozat 

Magyar nyelv  írásbeli szóbeli  

Magyar irodalom írásbeli szóbeli  

Idegen nyelv írásbeli szóbeli  

Matematika írásbeli szóbeli  

Etika vagy Hit- és er-

kölcstan 

 
szóbeli 

 

Környezetismeret írásbeli szóbeli  

Ének-zene  szóbeli gyakorlati 

Vizuális kultúra   gyakorlati 

Életvitel és gyakorlat    gyakorlati 

Testnevelés és sport   gyakorlati 

felső tagozat 

Magyar nyelv  írásbeli szóbeli  

Magyar irodalom írásbeli szóbeli  

Idegen nyelv írásbeli szóbeli  

Matematika írásbeli szóbeli  

Etika vagy Hit-, és 

erkölcstan 

írásbeli szóbeli 
 

Történelem  szóbeli  

Természetismeret írásbeli szóbeli  

Fizika írásbeli szóbeli  

Kémia írásbeli szóbeli  

Biológia írásbeli szóbeli  

Földrajz írásbeli szóbeli  

Ének-zene írásbeli szóbeli gyakorlati 

Hon- és népismeret  szóbeli  

Vizuális kultúra   gyakorlati 

Informatika  szóbeli gyakorlati 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  

 
 gyakorlati 

Testnevelés és sport   gyakorlati 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL 

KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

I. A pedagógiai program érvényességi ideje 
1. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2018. szeptember 1. napjától 

2022. augusztus 31. napjáig – szól. 

II. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 
1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban 

értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények meg-

valósulását. 

2. A 2021-2022. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes – 

minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen pedagógiai 

programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell kidolgoznia. 

III. A pedagógiai program módosítása 
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az intézmény vezetője; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 

- a szülői munkaközösség; 

- az iskola fenntartója. 

2. A tanulók a pedagógiai program módosítását diákönkormányzati képviselői útján az iskola-

vezetésnek javasolhatják. 

3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető jóvá-

hagyásával válik érvényessé.  

4. 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. 

5. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától az 

első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni. 

IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 
1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  

2. A házirend olvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: www.ka-

zinczybcs.hu 

3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola vezetőségétől vala-

mint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal 

előre egyeztetett időpontban. 

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

tekinthető meg: 

- az iskola honlapján; 

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola irattárában; 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola vezetőségénél 

- a nevelők szakmai munkaközösségének vezetőinél; 
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Az iskoláknak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény jelenleg érvényes rendelkezése 

alapján ez év végéig felül kell vizsgálni pedagógiai programjukat. 

„Az iskola 2022. március 31-ig felülvizsgálja a pedagógiai programját, annak érdekében, hogy a 

kerettantervről szóló jogszabály, valamint e törvény rendelkezéseinek megfeleljen.” 
(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 97. § (14) bekezdés) 
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FÜGGELÉK 

IKT alapú oktatás 

Célja a digitális kompetencia fejlesztése. A pedagógiai programba foglalt alábbi értékek erősödését 

várjuk a digitális kompetencia fejlesztésével: 

● Minőségi és piacképes tudás biztosítása a tanulók számára 

● „Egész életen át tartó tanulás” készségének kialakítása 

● Nyitott, kommunikációra képes egyéniségek formálása 

● Problémamegoldó, innovatív személyiségfejlesztés 

● Esélyegyenlőség biztosítása a társadalmilag hátrányos helyzetű tanulók számára 

● Esélyegyenlőség biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára. 

Technikai háttér 

Iskolánk hazai összehasonlításában az átlagosan felszerelt iskolák közé tartozik. Eszközparkunk je-

lentős részét pályázati forrásokból és egyéb támogatások útján szereztük be. E források felkutatása 

és kiaknázása továbbra is kiemelkedően fontos feladatunk. Sajnos az informatikai eszközök elévülése 

igen gyors, ezzel semmiképpen nem tudunk lépést tartani, mégis igyekszünk folyamatosan kielégíteni 

a felmerülő igényeket. 

Az iskola informatikai eszközparkja (főbb tételek) 

● Két számítástechnikai labor, termenként 21, 15 db tanulói számítógéppel, 

● Két interaktív tábla (rögzített projektorral), 

● A tanári szobákban 5, az iskola könyvtárban 5 db munkaállomás, 

● Az iskolavezetés és adminisztráció munkáját 5 számítógép,  nyomtató, és fénymásoló 

● További eszközök: 2 videokamera, 2 digitális fényképezőgép és 4 db hordozható projektor. 

Az iskola összes asztali számítógépe hálózatba van kötve és állandó Internet kapcsolattal rendelkezik. 

A rendszergazdai feladatokat saját alkalmazott végzi. 

Fejlesztési elképzelések 

● Az órai online munka lehetőségét teremti meg az iskolai hálózat bővítése a szaktantermekben 

és a közösségi területeken. A tanórai alkalmazás lehetőségének bővítése érdekében több mobil 

munkaállomás (laptop, táblagép) beszerzésére van szükség. A tanári munkaállomások kiépí-

tése mellett rugalmas megoldást keresünk a többi szaktanterem interaktív táblával való ellá-

tására is. 

● Az iskola számára elérhető sávszélességet bővíteni szeretnénk. 

● Az iskolai kommunikációs tér – azaz az új tartalomszolgáltató portál – megteremtésével a 

digitális tananyagok a tanórán kívül is elérhetővé válnak. A tanulói munkaállomások szabá-

lyozott kölcsönzésével a feladatok elvégzése nem lesz helyhez és időhöz kötve, s azok is dol-

gozhatnak, akinek otthon még nincsen gépe.  

● A meglévő digitális tartalmak, tananyagok mellé újak felkutatására és fejlesztésére is szükség 

van. 

● Az elavuló gépek folyamatos cseréje mellett az új típusú eszközök beszerzésére is igyekszünk 

forrást találni. 

Információs-kommunikációs technológiák alkalmazása az oktatásban 

Az iskola legfontosabb tevékenységi területe a tanórai munka és az ehhez kapcsolódó otthoni felada-

tok. A kommunikáció korának iskolája segíti a tanulókat az eligazodásban, tájékozódási pontokat ad, 

megfelelő értékszemléletet alakít ki, fejleszti műveletvégző képességeiket, hogy választhassanak, 

szelektálhassanak, képesek legyenek strukturálni, rendszerezni és célirányosan felhasználni ismere-

teiket. Másrészt az alkalmazott munkaformák is átalakulnak. Nagyobb hangsúly kerül a csoportmun-

kára, melyen belül a felfedezés, a megoldáskeresés, a megoldás megtervezése, dokumentálása, mások 

számára elérhető formában való megosztása egyaránt fontos. 
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Az IKT megjelenése az órai és otthoni munkában 

● Anyaggyűjtés és kiértékelés az Internet segítségével tanórán és otthon 

● Órai munka során konstruktív módszerek gyakorlása, a megoldás dokumentálása 

● Kompetenciaterületek összekapcsolása: a digitális eszközök használata más műveltség terü-

letekhez tartozó új ismeretek megértésekor, szimulációjakor 

● Tanórai kísérletek számítógépes megjelenítése, vezérlése, adatfeldolgozás, értékelés 

● Digitális tudásbázis alkalmazása órák anyagának összeállításakor, feladatok kiadásakor 

● Linkgyűjtemény (vagy saját tananyagtár) használata szaktárgyanként 

● Felmérések, értékelések készítése megfelelő programok és válaszadó eszközök alkalmazásá-

val. 

Alkalmazások az iskolai adminisztrációban 

Adatbázisban kezelhető adatok: 

● Tanárok munkavállalói adatai 

● A diákok iskolai adatai 

● A felvételivel kapcsolatos adatok 

● Statisztikai adatok 

● Pénzügyi adatok 

● Iskolai leltár 

● Órarend, terembeosztás 
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ESZKÖZJEGYZÉK 

Tantermek bútorzata 

Tanulói asztalok, székek Tanulólétszámnak megfelelő 

Nevelői asztal, szék Tantermenként 1 

Eszköztároló szekrény Tantermenként 1 

Tábla Tantermenként 1 

Ruhatároló Tanulólétszámnak megfelelő 

Szeméttároló Helyiségenként 1 

Sötétítő függöny Ablakonként megfelelő méretben, szükség 

esetén 

 

Szaktantermek 

a) Számítástechnika terem 

Interaktív tábla, projektor, laptop Termenként 1 

Számítógépasztal Tanulónként 1 

Számítógépek és tartozékai Tanulónként 1 

Nyomtató 1-1 db 

Programok 22 db 

Lemeztároló doboz Szükség szerint 

b) Idegen nyelvi tanterem 

Magnetofon Tantermenként 1 

Írásvetítő Tantermenként 1 

Interaktív tábla, projektor, laptop 1 db 

c) Természettudományi szaktanterem 

Elszívó berendezés Tantermenként 1 

Vegyszerálló mosogató Tantermenként 1 

Fali mosogató Tantermenként 1 

Poroltó Tantermenként 1 

Mentőláda Tantermenként 1 

Eszköz- és vegyszerszekrény Tantermenként 1 

Méregszekrény Tantermenként 1 

d) Művészeti nevelés szaktanterem 

Rajzasztal (rajzpad) Tanulónként 1 hely  

Tárgyasztal Tantermenként 2 

Mobil lámpa Tantermenként 2 

Vízcsap Tantermenként  

Pianínó 1 db 

Ötvonalas tábla 1 db 

CD vagy lemezjátszó Tantermenként 1 

Magnetofon Tantermenként 1 

Tároló polcok Tantermenként 1 

Számítógép, projektor 1 db 

 

e) Technikai tanterem 

Tanulói munkaasztal 15 tanuló részére 

Állítható magasságú támla nélküli szék 15 tanuló részére 
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Tornaterem 

Kosárlabda palánk 6 

Gyűrű 6 

Mászórúd - 

Kislabda 39 

Labda 85 

Tornaszőnyeg 31 

Tornapad 17 

Zsámoly 47 

Bordásfal 26 

Mászókötél 29 

Ugrókötél 168 

Medicinlabda 194 

Stopper 3 

 

Könyvtár 

Tanulói asztal, szék Egy osztály egyidejű foglalkoztatásához 

megfelelő mennyiség 

Egyedi világítás Asztalonként 1 

Könyvtári asztal, szék 1 

Szekrény, tároló, szabadpolcok 25.000 könyvtári dokumentum elhelyezésére 

Létra 1 

Fénymásoló 1 

Számítógép, nyomtató 1-1 

Video (lejátszó, felvevő) televízióval 1 

 

Nevelőmunkát segítő eszközök 

Taneszközök A pedagógiai programban foglaltak szerint 

Magnetofon Tantermenként 1 

CD lejátszó Tantermenként 1 

Video lejátszó televízióval Tantermenként 1 

Interaktív tábla, projektor, laptop 12 tanteremben (11db TÁMOP-os beszerzés) 

 

 

 



 

 

104 

BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 

TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0068 

Sor-
szám 

Megnevezés Gyári szám Mértékegység Mennyiség 

1. Lenovo hordozható számítógép (laptop) CBG 1146773 db 1 

2. Lenovo hordozható számítógép (laptop) CBG 1146185 db 1 

3. Lenovo hordozható számítógép (laptop) CBG 1147231 db 1 

4. Lenovo hordozható számítógép (laptop) CBG 1146811 db 1 

5. Lenovo hordozható számítógép (laptop) CBG 1146968 db 1 

6. Lenovo hordozható számítógép (laptop) CBG 1146492 db 1 

7. 
HP Color LaserJet CM2320fxi MFP nyom-
tató CNFNB2JG2M db 1 

8. 
Nobo Quantum 2521 Lehajtható karú írás-
vetítő, 2200 ANSI Lumen fényerő 1109000184 db 1 

9. Hordozható fehér vetítővászon 180x180 nincs db 1 

10. Hordozható fehér vetítővászon 180x181 nincs db 1 

11. SONY CFDS03CP Cd-s rádiós magnó S13027756 db 1 

12. Hyundai HLH26855 LCD TV26" 900309 db 1 

13. Hyundai HLH26855 LCD TV26" 900250 db 1 

14. 
SMIT 120x240cm business mágnes tábla, 
softline kerettel, strapabíró és karcolásálló, 
lekerekített műanyag sarokkal nincs db 1 

15. 
Stage Line TXS-100SET vezeték nélküli mik-
rofon szett 1 vevő és 1 rádugható tápegy-
ség nincs db 1 

16. 
Stage Line TXS-100SET vezeték nélküli mik-
rofon szett 1 vevő és 1 rádugható tápegy-
ség nincs db 1 

17. 
Stage Line TXS-100SET vezeték nélküli mik-
rofon szett 1 vevő és 1 rádugható tápegy-
ség nincs db 1 

18. 
Stage Line TXS-100SET vezeték nélküli mik-
rofon szett 1 vevő és 1 rádugható tápegy-
ség nincs db   

19. 
Epson EB-S72 2100ansi SVGA 2000:1 kont-
raszt M42F9Y1439 db 1 

20. 

Flipchart tábla 70x96cm ROCADA RD-
605:mágneses, táblamarkerrel írható felü-
let; állaítható magasság maximum 182 cm-
ig, csavaros papírrögzítő, fém lábakØ16 
mm nincs db 1 

21. 

Olympus WS-550 digitális doktafon:kb. 544 
óra beszélgetést rögzíthet, Lp minőségben 
a 2Gb belső memoriára."Full Dot Matrix" 
kijelzőjén a fájlok kezelése egyszerű 200114531 db 1 
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22. 

Gigabyte GA-G41M Intel Dual Core E5300 
2,66GHz RAM Samsung 500Gb 16Mb SATA 
HDD Pioneer DVD-RAM ATX ház 400W LG 
19" LCD LG W 1934S-SN Genius X Scrool 
egér 16 in 1 kártyaolvasó Genius SP-S 110 
hangfal 

805-1002XX-6, 
MOITOR Gyári 
szám: 
911UXHB2S977 db 1 

23. 
Genius SP-HF 1200A hangfal pár 

WB8820015011
90 db 1 

24. VGA  kábel 1,8m árnyékolt nincs db 1 

25. Kingston Data Travel G2 16GB Pendrive 270237883 db 1 

26. Kingston Data Travel G2 16GB Pendrive 270237882 db 1 

27. Kingston Data Travel G2 16GB Pendrive 270237881 db 1 

28. Kingston Data Travel G2 16GB Pendrive 270237874 db 1 

29. Kingston Data Travel G2 16GB Pendrive 270237873 db 1 

30. Kingston Data Travel G2 16GB Pendrive 270237880 db 1 

31. 

Philips SHC-8525 vezeték nélküli fejhallgató 
Adatátvitel: Vezeték nélküli, Min. frekven-
cia: 10Hz, Max. frekvencia: 22000hz, Érzé-
kenység: 100 Db, Súly: 320g nincs db 1 

32. 

Philips SHC-8525 vezeték nélküli fejhallgató 
Adatátvitel: Vezeték nélküli, Min. frekven-
cia: 10Hz, Max. frekvencia: 22000hz, Érzé-
kenység: 100 Db, Súly: 320g nincs db 1 

33. 

Philips SHC-8525 vezeték nélküli fejhallgató 
Adatátvitel: Vezeték nélküli, Min. frekven-
cia: 10Hz, Max. frekvencia: 22000hz, Érzé-
kenység: 100 Db, Súly: 320g nincs db 1 

34. 6-os elosztó 230V hálózati kapcsolóval  nincs db 1 

35. 7-es elosztó 230V hálózati kapcsolóval  nincs db 1 

36. 8-as elosztó 230V hálózati kapcsolóval  nincs db 1 

37. 

NOBO két munkalapos állvány projrktor és 
laptop egyidejű használatához. Az állítható, 
dönthető, stabil munkalapok 10 kg teherbí-
rásúak, 360˚-ban elforgathatók. Az állvány 
gögőinek köszönhetően könnyen mozdít-
ható, fekete/titán színű. Magasság: 81 és 
120 cm között állítható nincs db 1 

38. 

NOBO két munkalapos állvány projrktor és 
laptop egyidejű használatához. Az állítható, 
dönthető, stabil munkalapok 10 kg teherbí-
rásúak, 360˚-ban elforgathatók. Az állvány 
gögőinek köszönhetően könnyen mozdít-
ható, fekete/titán színű. Magasság: 81-120 
cm nincs db 1 

39. Fujifilm digitális fényképezőgép 9 WR 02417 db 1 

40. Sony DCR-DVD kamera S01-1522613-6 db 1 
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A BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁBAN 

TETT MÓDOSÍTÁSAINAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

A Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítését az iskola 

nevelőtestülete 2019. év 11. hó 26. napján tartott ülésén elfogadta, figyelembevéve az iskola 

Diákönkormányzatának, Intézményi Tanácsának, Szülői Szervezetének egyetértését. 

A kiegészítés a Lázár Ervin programra vonatkozik (93. oldal). 

 

Kelt: Békéscsaba, 2019. november 26. 

 
LACZKÓ IRÉN 

intézményvezető 

 

 

A Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítését a 

Békéscsabai Tankerület igazgatója jóváhagyta. 

 

Kelt: Békéscsaba, 2019. november 26. 

 
BÁNKI ANDRÁS 

a Békéscsabai Tankerületi Központ 

igazgatója 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSÉNEK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

A Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítést az intézmény 

vezetőjének előterjesztése után a Nevelőtestület 2019. november 26-án tartott ülésén elfogadta. 

Sorszám Név Aláírás 

1.  Bagóné Harascsák Ildikó  

2.  Balázs László Gyula  

3.  Boros Ildikó  

4.  Bujdosó Éva  

5.  Buzássy Emília Mária  

6.  Dr. Dombiné Őszi Krisztina  

7.  Dr. Becseiné Mazán Andrea  

8.  Dr. Endrészné Monori Gyöngyi  

9.  Dr. Laczóné Hajdú Ágnes  

10.  Dr. Pappné Piti Ilona  

11.  Erdős Péter  

12.  Felföldi Zita Mária  

13.  Forczek Győzőné  

14.  Földesi Anikó Hajnalka  

15.  Galambosné Ivacska Hajnalka  

16.  Gálné Almási Ildikó  

17.  Gregor László  

18.  Ivanics-Nagy Edit  

19.  Jeneiné Borzán Éva  

20.  Jepure Norbertné  

21.  Kamarás Anna Edina  

22.  Kónyáné Nyiregyházi Pálma  

23.  Kovács László  

24.  Kovács Pál  

25.  Kövesiné Sándor Marianna  

26.  Kraszkó Marianna  

27.  Krattinger Edit  

28.  Krett Attila  

29.  Krizsán Edina Judit  

30.  Krnács Istvánné  
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31.  Laczkó Irén  

32.  Lenhardt Erika  

33.  Lovas Tamás  

34.  Mészáros Ilona  

35.  Molnár Erika  

36.  Molnár Ildikó  

37.  Muresán Péter  

38.  Nagy Ildikó  

39.  Néma Szabolcs Péter  

40.  Pallagi Györgyné  

41.  Pappné Fekete Zita  

42.  Petronya Katalin  

43.  Pieler József  

44.  Pieler Józsefné  

45.  Poszt Zsófia  

46.  Rungné Benedeczki Erzsébet  

47.  Sári József  

48.  Seres János  

49.  Seres Jánosné  

50.  Szabó Éva  

51.  Szentesi András Zoltánné  

52.  Szeverényiné Sebők Judit  

53.  Tóth Ibolya  

54.  Tóthné Nyerges Éva  

55.  Valachné Novák Judit  

56.  Vasasné Kiss Ildikó  

57.  Vassné Radovics Ildikó  

58.  Zsíros Józsefné  

 

 


