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Mottó: "Arra születtem, 

hogy kisgyerek legyek, anyám mellett  

játsszam hosszú éveket, arra születtem,  

hogy felnőtt is legyek, s megértsem a  

szóból azt, amit lehet, s végül arra jöttem én e világra; 

hogy hinni tudjam: nem vagyok hiába." 

(Adamis Anna) 

 

 

1. Az iskola nevelési programja 

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

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

értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

 

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

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos 

alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé 

és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.  

 

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 kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás 

képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben 

tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a 

balesetek megelőzése). 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, 

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

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

befogadására és létrehozására. 

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 szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. 

Közösségi érzés, áldozatvállalás. 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, 

problémamegoldó gondolkodás, saját tapasztalás útján történő ismeretszerzés, 

kreatív tervező és alkotómunka igénye. 

8. Digitális kompetencia fejlesztése, melynek tartalma olyan naprakész ismeretek és 

készségek átadása és kialakítása, amelyek a tanulót az információs társadalom 

sikeres és hasznos tagjává teszik. 

9. A tanulni tudás, a tanultak alkalmazása, a problémamegoldáson alapuló alkotás 

kiemelt jelentőséggel bír. 
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10. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra 

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

jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és 

hazaszeretet. 

11. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A 

hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, 

hagyományaik tiszteletben tartása. 

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

egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. 

Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a 

közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

13. Állampolgári ismeretek erősítése, amelyek gyakorlatorientált információkat 

közvetítenek a mindennapi ügyintézés és a felnőttkori szerepekre való felkészülés 

témájában. 

 

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

elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később 

meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e 

tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés.  

Kiemelt figyelmet fordítunk az iskola mint szervezet erőforrásainak feltárására. ( EFOP 

3.1.5 indikátor ) Elemezzük feladatellátási helyünk erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit 

és veszélyeit az iskola mint szervezet működésének szempontjából. 

 A sikeres átmenetet támogató fejlesztéseinket tudatos terv szerint hajtjuk végre. ( EFOP 

3.1.5 indikátor ) 

Felmérjük a korai iskolaelhagyás megelőzésében szerepet játszó emberi erőforrás- 

tényezőket, a kihívásokat és értékeket beazonosítjuk és megoldásfókusszal, reflektíven 

értelmezzük azokat. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a nevelőtestületünk tagjainak az iskolai lemorzsolódás 

megelőzését támogató szervezetfejlesztésben való személyes elköteleződésnek 

növelésére.( EFOP 3.1.5 indikátor )  Közösségfejlesztő eseményeket (nevelőtestületi 

nap, családi nap) és műhelyeket tervezünk és valósítunk meg. 

 Aktívan használjuk a korai iskolaelhagyási jelzőrendszert, emellett az adatokat 

magunk is értelmezzük. 

A hatékony, eredményes és méltányos pedagógiai gyakorlat kialakítását segítő 

módszertanok adaptációja és intézményi szintű gyakorlata valósul meg. ( EFOP 3.1.5 

indikátor )  

 Belső hospitálási rendszer folyamatos működtetése valósul meg a hatékony és 

eredményes pedagógiai gyakorlatok kialakítását segítő módszertanokra való tekintettel. 

 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Minden dolgozónk, 

pedagógusunk elkötelezett az egyéni fejlesztésen alapuló, a gyerekek egyéni képességeit 

figyelembe vevő inkluzív nevelés, oktatás iránt. ( EFOP3.1.5 indikátor) 

 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók: 

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

közvetlenül, személyes 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 

célzó, beidegző 

módszerek. 

 

- Követelés. 

- Gyakoroltatás. 

- Segítségadás. 

- Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség  

  tevékenységének  

  megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy  

  távolabbi) célok kitűzése,  

  elfogadtatása. 

- Hagyományok kialakítása. 

- Követelés. 

- Ellenőrzés  

- Ösztönzés. 

2. Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése. 

 

- Elbeszélés. 

- Tények és jelenségek  

   bemutatása. 

- Műalkotások bemutatása. 

- A nevelő személyes  

   példamutatása. 

- A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében. 

- A követendő egyéni és   

csoportos minták kiemelése   

a közösségi életből. 

3. Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása). 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 

- A tanulók önálló elemző 

   munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. 

- Vita. 

 

 

 

 

 

 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató 

munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven 

százaléka a nyolcadik évfolyam végén: 

- minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges 

célunk az, hogy tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a 

minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján 

elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében 

megfogalmazott követelményeknek.) 

- rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, 

képességekkel és jártasságokkal és kompetenciákkal, amelyek képessé teszik 

őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben  a 

munkaerőpiaci igényeknek megfeleljen, 

- ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, 

valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és 

magatartásformákat, 
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- határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát 

illetően. 

 

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A tanulási/tanítási folyamatok szervezése és irányítása a hatékonyság, eredményesség és 

méltányosság szempontjainak együttes figyelembevételével zajlik. ( EFOP 3.1.5 

indikátor )   

 Az iskola tárgyi és IKT környezete támogatja a tanulás különböző formáinak 

megvalósítását. 

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 képességek 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 fontosságának 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 kialakítása. 

 

6. A tanulók nemzeti nevelése. 

Lázár Ervin Program (általános iskolák) 

 

A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. 

határozat alapján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves 

magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, 
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önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása 

szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennélfogva kiteljesítése az állam 

kiemelt felelőssége.  

 

Ennek jegyében a Kormány életre hívta a Lázár Ervin Programot (továbbiakban: 

Program), amely szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. 

évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal 

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

hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét. 

Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A 

nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek 

tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

 

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 tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való 

részvételre. 

 

8. A tanulók munkára nevelése. 

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A 

tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása. 

 

9. A tanulók környezeti nevelése. 

Feladata: A tanulók környezettudatosságra, a fenntarthatóság értékrendjének 

elsajátítására, a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök elsajátítására 

nevelés. 

10. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

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

felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód 

és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód 

iránti igény kialakítása. 

 

 

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

1.3.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és 

védelme érdekében; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód 

gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát 

viselkedésformákat; 

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének 

szempontjából legfontosabb ismeretekkel 

- a táplálkozás, 
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- 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 környezetismeret, biológia, testnevelés tantárgyak 

tananyagai 

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

ismeretek; 

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

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 

számára; 

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

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

- minden évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése;  

- minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő az ötödik-nyolcadik 

évfolyamos osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal 

kapcsolatosan; 

f) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe 

vétele 

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

osztályfőnöki óra megtartásában; 

- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében.  

(A tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és 

általános szűrővizsgálaton kell részt venniük.) 

 

1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

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; 
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- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 

- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

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

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek 

területén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás 

alapismereteit; 

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

(egyéb) foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással 

kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében 

- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

- 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 újraélesztés 

kémia 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szén-monoxid mérgezés 

fizika 

- égési sérülések 

- forrázás 

- áramütés 

testnevelés 

- magasból esés 

- esés 

- horzsolás 

- kificamodott végtag 

- törött végtag 
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- az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

elsősegély-nyújtási ismeretek:  

- teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; 

-  a mentőszolgálat felépítése és működése;  

- a mentők hívásának helyes módja;  

- valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal az ötödik-

nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az 

elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 

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

- szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);  

- minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a 

tanulóknak az Országos Mentőszolgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az 

Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 

- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 

számára. 

 

 

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A közösség olyan együttműködésre szerveződött emberi csoport, amelyet a közös érdek, 

közös cél, közös értékrend és közös tudat tart össze. Fontos az együttes élmény ereje, 

mert a közös szokások révén kialakult elvárások lesznek a szabályozók. Az igazi tanulói 

és más emberi közösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és 

szociális értékek hordozója, közvetítője, amely messzemenően figyelembe veszi a 

közösség tagjainak egyéni sajátosságait. 

Tanulóink számára a szabadidő eltöltésének olyan értelmes és hasznos formáit 

biztosítjuk, amelyekhez családi hátterük, hátrányos helyzetük miatt egyébként nem 

juthatnának hozzá. 

Minden tanuló lehetőséget kap rá, hogy részt vegyen iskolán kívüli tevékenységekben. 

(EFOP 3.1.5. tevékenység) 

 

Célja: A közösség segítse az egyének fejlődését, képességeinek kibontakozását úgy, 

hogy azok egyéni lehetőségeik maximumára jussanak el. 

 

A közösségi nevelés területei: 

 a család, 

 az iskola, 

 az iskolán kívüli közösségek. 

 

Az iskola keretén belül működő közösségi nevelés területei: 

 tanítási órák, 

 tanítási órán kívüli egyéb iskolai foglalkozások (pl. napközi, kirándulások, 

sportfoglalkozások) 

 diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (mint: diák-

önkormányzati munka), 

 szabadidős tevékenység. 
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Nagyon fontos az oktatás és a szabadidős tevékenység gondosan megtervezett, átgondolt 

munkamegosztása, amely az egymásra épülés teljes rendszerét jelenti. Az iskolai 

szabadidős tevékenység jó teret biztosít a közösségfejlesztő munkának. 

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban 

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

másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 

irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 

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

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

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek 

életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében. 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk 

kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm 

– a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú 

átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes – 

személyiséggé válásig. 

 

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 közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos 

megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak 

akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett 

tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a 

közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz 

tapasztalatokat gyűjthetnek. 

 

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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1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-

tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra. 

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

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

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

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

végéig fenn is tartsuk. 

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 igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, 

képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők 

az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni 

képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, 

ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

 

 

Az egységes alapokra épülő differenciálás 

 

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

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

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

azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.  

 

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak 

megfelelő tanítási folyamat, tanulási tevékenység.  

 

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

szabályozása és értékelése. A technológiai fejlődés nyújtotta lehetőségek alkalmazása 

sokféle módszertani lehetőséget biztosítva segíti a tanulás-tanítás folyamatát. Ennek 

nélkülözhetetlen elemét képezi az iskolai tanuláshoz kapcsolódó digitális technológiával 

támogatott oktatási módszerek sokfélesége, melyeket a pedagógusoknak ismerni és 

alkalmazni kell. 

 

 

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell 

figyelemmel lenni: 

- Aktív tanulás, a tanulói kulcskompetenciafejlesztés. 

- Egyénre szabott tanulási lehetőségek biztosítása. 

- Tanulói együttműködésen alapuló tanulás, differenciált tanulásszervezési 

eljárások  

- Multidiszciplináris foglalkozások szervezése, amelyek megvalósításakor a 

tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak. Ennek megvalósulására 

témahetek, témanapok, projektnapok szervezése. 
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- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják 

a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, 

fejlesztését. 

- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának 

kibontakoztatása. 

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

tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek 

korrigálására és tudásának átrendeződésére. 

- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás 

technikáit, formáit. 

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

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

tevékenységét, önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, 

alkotóképességét kell előtérbe állítani.  

- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó 

differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári 

segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben. 

- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása 

nélkülözhetetlen a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése 

érdekében.  

 
 

1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

Iskolánk 1990. december 1-je óta viseli Vörösmarty Mihály – a reformkor nagy 

költőjének nevét. A nagy költőóriás kétszer járt Újszászon, az 1848/49-es 

szabadságharc bukása után pedig itt talált menedéket. Személyisége így 

kapcsolódik városunk múltjához, és jelenéhez általunk; ugyanis 1990. december 

1. óta egy hetet szentelünk a költő emlékének, amit Vörösmarty-hétnek 

neveztünk el. 

 A Vörösmarty-héthez kapcsolódik 

 iskolai szintű versenyek: tantárgyi 

 megyei szintű versenyek 

 Vörösmarty Kupa (teremfoci bajnokság) 

 TÉMAHÉT 

A tantestület tudatosan és nagyon következetesen kezdte kiépíteni az iskolai 

hagyományokat. 

A nevelőtestület tagjain kívül igyekszünk nagyon sok gyereket bevonni a 

készülődésbe. Az előkészületek az ünnepi hét programjain való részvétel az 

összetartozás, a közös feladatvállalás elmélyíti, érzelmileg szorosabbá teszi 

gyermekeink kapcsolatát iskolánkkal. 

Iskolai jelképek: Az iskolához való tartozás kifejezésére, hangsúlyozására külső 

jegyeket is alkottunk. Vörösmarty korának, munkásságának megismerése s 

elsősorban a Szózat, mint a magyarságtudat egyik szimbóluma alapján célunk a 

hazaszeretet, a jól értelmezett lokálpatriotizmus megalapozása. 
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Városunk festőművésze megfestette Vörösmarty Mihály portréját, a Vörösmarty 

család címerét, amelyet iskolánknak ajándékozott. A festményeket az intézmény 

központi épületében helyeztük el. Turza Ferenc alkotta Vörösmarty-szobor 

koszorúzása a névadó születésnapján nemes hagyományainkat gyarapítja.  

A nyolc éven át kitűnő tanuló Vörösmarty Plakettet kap. Egyedi névre szóló 

alkotás, melyen a kitüntetett tanuló monogramja szerepel. 

A plakettet iskolánk művésztanára készíti. 

 A Vörösmarty-kultúra erősítését szolgálja a nevelők és tantestület által alapított 

Vörösmarty Alapítvány, mely a tehetséges tanulók jutalmazását, támogatását 

szolgálja. 

Az iskolahagyományok ilyen működtetését a tanulók, szülők, pedagógusok 

közössége elfogadta, magáévá tette. A szülők partnerként támogatják és 

elismerik erőfeszítéseinket a Vörösmarty kultúra fejlesztése érdekében. 

Tanulóink szorosan kötődnek iskolánkhoz, középiskolás korukban is 

visszajárnak, még sokáig visszahúzza őket a régi „otthonnak” tekintett iskola. 

Egyéb hagyományos rendezvényeink: 

Hagyományaink nemcsak a Vörösmarty-héthez kapcsolódnak, hanem fontos 

helyet foglalnak el nevelési-oktatási rendszerünkben, iskolánk életét átfonják. 

 ünnepélyes tanévnyitó, 

 elsősök fogadása, 

 iskolahívogató 

 nemzeti ünnepek méltó megünneplése,  

 karácsonyi rendezvények,  

 farsangi bál,  

 Haloween-party 

 anyák napi megemlékezés, 

 Alapítványi bál 

 Vörösmarty Gála  

 Vörösmarty hét 

 szakmai napok-kapcsolódás a Pedagógiai Hetek rendezvény sorozatához 

 gyermeknapi program 

 ballagás,  

 8 évig kitűnők kitüntetése 

 ünnepélyes tanévzáró 

 drog prevenciós programsorozat 

 

Értékelési – jutalmazási tradíciók 

Tanév közben: Szóbeli, írásbeli dicséretek osztályfőnöki, szaktanári dicséret az 

osztályközösség előtt, igazgatói dicséretek: tagozati szinten az iskolaújságokban. 

Tanévzárón: 

Jó tanuló jó sportoló” cím adományozása, amelyhez a Vörösmarty Alapítvány 

ajándékutalvánnyal járul hozzá. 

Végig kitűnők értékes könyvjutalomban részesülnek. 

Ballagáskor: „Vörösmarty Plakett” átadása a nyolc év alatt kiemelkedő 

teljesítményű diákok részére. 

A városhoz kötődő hagyományok 
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Intézményünk hagyományos rendezvényeivel szorosan kötődik Újszász város 

közéletéhez: iskolánk diákszínpada, és Zengő Gyermekkórusa rendszeresen 

műsorral lép fel nemzeti ünnepeinken.  

Tanulóink rendszeresen ünnepi műsorral köszöntik a Zagyvaparti Idősek 

Otthona, a Kastély Otthon, az Időskorúak Napközijének lakóit. A városi szinten 

megrendezett „Idősek Karácsonya”, adventi programok és a városi Anyák 

napja „meglepetés” műsorát tanulóink színvonalas előadása teszi színesebbé. 

Állandó szereplői a Város Napja alkalmából szervezett kulturális programnak. 

Mindezek mutatják, hogy nevelőtestületünk nemcsak az oktató-nevelő 

munkában tesz erőfeszítéseket városunk tanulóiért, hanem azon túl 

tevékenyen bekapcsolódik a város közösségi életébe is. 

 

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

a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában 

diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8. 

osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség 

irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott 

pedagógus segíti. 

 

c) Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést 

(tízórai, ebéd, uzsonna) vagy ebédet (menzát) biztosít az intézmény.  

 

d) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél 

jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék 

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

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

tanulók képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk. 

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

gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő 

tanulók részére képesség fejlesztő órákat tartunk heti 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 nevelőtestülete dönt.  

 A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az 

egyéni foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két 

órában elsősorban azok a tanulók vesznek részt,  

- akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt 

szükségessé teszi, 

- akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 

 

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

működéséről szóló miniszteri rendeletben szereplő előírásoknak – a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő 

hátrányainak ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató és integrációs 

felkészítést szervez.  

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók 

- egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,  



ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

- 16 - 

 

- fejlődésének elősegítése,  

- a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.  

Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató 

felkészítésben részt vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy 

csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képesség-

kibontakoztató felkészítésben. 

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

tudásának értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program 

alkalmazásával történik. 

 

f) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola 

minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt 

biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a 

különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

 

g) 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. 

 

h) TEATRUM Művészeti Iskola 

A művészeteket befogadni képes, a művészeteket értő és kedvelő, a kulturális 

értékeket és javakat megbecsülő és azokat gyarapító fiatalokat kíván nevelni. 

A színházi nevelés, a drámajáték adta lehetőségeket felhasználva képessé kívánja 

tenni a tanulókat a társas kapcsolatok kialakítására, a társadalomba való 

zökkenőmentes beilleszkedésre, a pozitív jövőkép kialakítására. 

Programja középpontjában az életkori sajátosságoknak megfelelő művészi 

tevékenység áll, fontos szerepet szánva a néphagyományok ápolásának, valamint 

a társművészetek tevékenységi körének a színházi nevelésbe való integrálásának. 

Intézményünkből több kolléga vezet művészeti foglalkozásokat. A Teátrum 

Művészeti Alapiskola finanszírozásában végezték el az akkreditált 120 órás 

drámapedagógiai tanfolyamot, majd drámapedagógiai szakot szereztek. 

E tanfolyamon szerzett ismereteket jól tudják hasznosítani a kerettanterv alapján 

készített helyi tanterv tanítása során is a tanítási órákon. 

Iskolánk a szolnoki Teátrum Művészeti Alapiskolával Együttműködési 

megállapodást kötött. 

A Teátrum Művészeti Iskola tanulói már bemutatkoztak mind iskolai, mind 

városi ünnepségeken, valamint a Szolnoki Szigligeti Színházban is 

 

i) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését 

segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, 

melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb 

tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 

versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle 

versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 
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j) Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a 

tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 

céljából a tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) 

szerveznek. A projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó 

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

folyamat. Ennek során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen 

beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör köré csoportosítva 

a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve. A 

hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a tanulócsoportok – 

ismereteket összegző vagy művészeti – bemutatója zárja. Iskolánkban évente 

ismétlődnek azok a téma napok, amelyek az egészségvédelemmel, drog 

prevencióval, az elsősegélynyújtással, a természet- és környezetvédelemmel, 

iskolánk névadójával, illetve a honismerettel kapcsolatos ismereteket dolgozzák 

fel. A hosszabb (több napos, egy hetes) témaheteken feldolgozásra kerülő 

ismereteket a nevelők szakmai munkaközösségei az iskola éves munkatervében 

határozzák meg. 

 

k) Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények 

eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók 

számára gyalogos vagy kerékpáros tanulmányi kirándulásokat szerveznek a 

lakóhely és környékének természeti, történelmi, kulturális értékeinek 

megismerése céljából.  

 

l) Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények 

eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok 

számára évente egy alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az 

osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 

kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb 

szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos 

helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

m) Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését 

segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon 

keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi 

téma feldolgozása történik, illetve az iskolai szünidőkben szervezett intézményen 

belüli tematikus napközis táborok. 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 programokon a nehezebb szociális körülmények 

között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is 

részt tudjanak venni. 

 

n) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó 

foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények 

teljesítését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve 

művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való 

részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a 

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

kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb 
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szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos 

helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

o) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja 

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

szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez 

(pl. túrák, kirándulások, táborok, nyári napközis táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős 

rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 

kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb 

szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos 

helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

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

látogatható iskolai könyvtár segíti. 

 

q) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A 

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

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

tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

 
 

1.4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos kiemelt preferenciájú pedagógiai 

feladatok:  

 A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.  

Ennek keretében: Létrehozni, működtetni kell a közösségen belüli a kölcsönhatások, 

a közvélemény irányításának speciális feltételrendszerét: az információs és értékelő 

fórumokat, szerveket, kereteket, valamint a perspektívákat és hagyományokat. Az 

iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű 

nevelői fejlesztése.  

 A tanulók életkori sajátosságainak, fejlettségének figyelembevétele a 

tanulóközösségek fejlesztésében.  

Ennek keretében: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek 

alkalmazkodniuk kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a gyermek 

heteronóm – a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú 

átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes – 

személyiséggé válásig.  

 Az önkormányzás képességének kialakítása.  

Ennek keretében: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a 

közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt 
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kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az 

elvégzett munkát értékelni tudják.  

 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.  

Ennek keretében: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb 

feladata, a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos 

megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak 

akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe 

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

szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.  

 Az iskolai közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.  

Ennek keretében: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő 

erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé 

válásának kialakítása, ápolása.  

 

1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

A szabadidős tevékenységek olyan örömet adó munkaformák köré szervezett 

foglalkozások, amelyek kötődnek a tanulók személyes életéhez, társadalmi és egyéni 

problémáihoz és hatása nem csak a csoporton belül érvényesül, hanem kihat az iskola 

más területeire is. 

Feladat: 

 jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szülőkkel, külső szakemberekkel, • a 

csoporton belüli kapcsolatok erősítése 

 a közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem fejlesztése, az 

együttműködés megalapozása, fejlesztése, 

 a tevékenységformákat hassa át a kölcsönösség, 

 a résztvevők adottságaira építve érdeklődésük ne alkalmanként, véletlenszerűen 

érvényesüljön, hanem tartós aktivitásra ösztönözzön, 

 olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív 

irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére, az 

egészséges életmód kialakítására. 

 

1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk 

meg. 

Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, 

képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a 

munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson 

meghatározott munkarend alapján. 

A pedagógus: 
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 napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a 

tanulócsoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük; 

 tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot 

fordít a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, 

a módszertani innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására; 

 tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi; 

 a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni 

segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat; 

 gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai 

differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi 

versenyekre való felkészítés formájában is megtehet; 

 a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú 

szemléltetéssel szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és 

technikai eszközök helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről; 

 rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak 

figyelembe vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, 

motiváló hatású legyen; 

 az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának 

megtartására gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés 

egyensúlyban legyen; 

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

 az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 

munkanapon belül köteles kijavítani; 

 a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen 

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

amit a tanulók állandó, tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek 

szervezésével, szükség szerinti családlátogatások és különböző vizsgálatok 

segítségével érhet el; 

 fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, 

megismerteti és betartatja velük az iskola házirendjét; 

 biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó 

környezetben fejlődjenek; 

 feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő 

örömforrások felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, 

fejlesztése; 

 tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, 

igényeinek megfelelően; 

 különös figyelmet fordít a mindennapos testmozgás megvalósítására a tanórai és 

a szabadidős foglalkozások megtartása során; 

 a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a 

tanulók együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének 

kialakítására; 

 a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált 

emberi viselkedés szabályait; 

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

legkésőbb egy héttel a jegyek lezárása előtt megíratja; 

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

együtt értékeli; 
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 megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és 

szakértői véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az 

érintett gyermekek tanításkor és osztályzásakor; 

 az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban 

haladó gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget 

biztosítva a javításra; 

 foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető 

eszközöket; 

 állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe 

tartozó új tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani 

fejlesztések körében való tájékozódik 

 

1. A pedagógusok alapvető feladatai  

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

működési szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és 

vezetői utasításában előírt pedagógiai 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 felöli 

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 munkájában. 

- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  

- A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 

- A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt 

minősítéseket. 

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

- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és 

pedagógiai szakszerűségének 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, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 
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- 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 versenyekre, vetélkedőkre stb. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle 

iskolán kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

4. A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a 

beilleszkedési, magatartási 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. 

- A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók 

körében. 

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

beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a 

felzárkóztatásra szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása. 

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

beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a 

felzárkóztatásra szoruló tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára. 

- Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a 

halmozottan hátrányos 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 
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- Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, 

segítése. 

- Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a 

programok szervezésében, részvétel a programokon. 

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

részvétel a kirándulásokon, táborokon. 

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 

- Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 

- 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. 

- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

- Az iskolai alapítvány 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, beilleszkedésének segítése. 

- Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; 

rendezvényeinek szervezésében, a szervezés segítése. 

- Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 

13. Az iskola képviselete 
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- 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 kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok 

elfogadása). 

 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az 

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

figyelembe véve. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az iskolai lemorzsolódás megelőzésére, ezért az ILMT 

program fenntartására alakult tématerületi munkacsoport feladatai a 2020-21es tanévtől 

fokozatosan beleolvad az osztályfőnöki munkaközösség munkájába.( EFOP 3.1.5 

indikátorhoz tartozó tevékenység ) 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

osztály szülői munkaközösségével.  

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

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

terjeszti.  
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 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok 

megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások 

igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 Amennyiben tantermen kívüli digitális oktatásra kerül sor, szervezi osztálya 

zökkenőmentes átállását erre az oktatási formára és ebben való részvételre. 

 Online kapcsolatot tart pedagógusokkal, szülőkkel, gyerekekkel. 

 

 

Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai 

 

Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, 

összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket.  

 

A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak 

bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen 

megismerése és az osztályközösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak 

az iskolai és iskolán kívüli programok: szakkörök, klubdélutánok, sportfoglalkozások, 

rendezvények, diákgyűlések, utazások, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások 

stb. 

 

Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart 

tanítványai szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri 

a család viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki munka kritikus 

pontja a torz családi nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi 

hatások kivédése. 

 

Az osztályfőnök nevelő munkájának szerves része a közvetlen nevelőmunka. 

 

Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók 

nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Jellemezze az 

osztályfőnöki órákat a mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma! Az osztályfőnöki 

óra a helyes vitakultúra kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. 

 

Célunk, hogy a tanulók fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak el. 

Gondolkodjanak, kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. A válaszokat ne a 

tanár fogalmazza meg, ő csak a saját véleményét mondja el, de társ legyen a 
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megoldáskeresésben. Sokszor egy-egy problémát alternatív módon lehet csak kezelni és 

megoldani, ebben segíthet a szülő is. Lényeges, hogy az osztályfőnök - akinek célja a 

diákok sokoldalú megismerése és fejlesztése - élvezze ezt a szabadságot adó együttlétet. 

Serkentő környezetet teremtsen, bátorítsa a gyermekek autonóm törekvéseit, fogadja el 

fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret adjon a gyermekeknek, a fejlesztő szándék 

mellett is elfogadva őket olyannak amilyenek, hiszen élettapasztalatukat, társadalmi - 

emberi mintáikat és személyes élményeiket saját környezetükből, életterükből hozzák. 

 

Az osztályfőnöki órákon törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a 

tanulókban lévő gátlásokat, segíti a tanulókat abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg 

a "kényes" témákban is. A feloldódáshoz más környezet kell, mint a hagyományosan 

merev tantermi berendezés, az egymás hátát látó gyerekekkel. Klubszobát célszerű 

berendezni, ami témától függően átrendezhető: puffokkal, ülőpárnákkal, vitrinekkel, 

polcokkal, meseszőnyeggel. A falon legyen lehetőség "területeket" kialakítani saját 

osztály-, faliújságra, akár falfirkára is. Ki lehessen alakítani osztálykuckókat. Legyen a 

teremben hagyományos és modern audiovizuális eszköz, fényképezőgép, üres 

magnókazetták. Hangszerek: furulyák, dobok, szintetizátor. Kartonok, színes papírok, 

ollók, ragasztó, színes ceruzák, zsírkréta, festékek, folyóiratok, könyvek, művészeti 

alkotások reprodukciói, bábok. Nem szükséges minden órát ebben a megszokott 

környezetben tartani, lehet színhely: könyvtár, múzeum, közösségi ház, vagy éppen a 

természet. 

 

Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői 

 

 Az 5-8. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek, 

szabadon választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak. 

 Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a 

világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti 

a tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a 

differenciált emberkép és identitástudat alakulásához. 

 A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és 

társadalmi környezetről, az emberről, és megismerteti őket a magatartási 

szabályokkal és etikai normákkal. 

 Szükség van azonban arra, hogy a javasolt osztályfőnöki program koncentrikusan 

bővülő ismeretrendszere már 5. osztálytól járuljon hozzá a fiatalok önismeretének, 

önfejlesztő stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges életmód, 

konstruktív életvezetés, magatartás kultúra, erkölcsismeret, vallásismeret).  

 Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segítse elő a 

tanuló szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való 

beilleszkedését. 

 Segítse a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszereinek felismerésében, nevelje értékes 

és hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására. 

 Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus 

képességét az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt. 

 

 

Az osztályfőnök feladatai 

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

rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő 

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

- Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítást és elfogadását. 

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

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

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

tanulókra. 

- 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 továbbhaladásának feltételeiről. 

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

elősegítése érdekében 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 tevékenységeiről. 

- Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi 

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

tartós betegségek, fogyatékosságok, 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. 

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

egész tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

- A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli 

figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban 

részesíti. Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás 

lefolytatására. 
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- Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a 

mulasztásokat az osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás 

esetén a jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el. 

- A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki 

órákat, azokra előre felkészül. 

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

pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel. 

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

jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges 

dokumentumokat. 

- Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, 

osztályfőnöki tanmenet). 

- Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

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

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

nevelőtársakkal szemben. 

- Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és 

szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról. 

- Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

- Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi 

tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások). 

- Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai 

szakszerűségét. 

 

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 fogadó órák 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. 

 

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 
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- 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 (magántanuló) 

- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók 

- Más településről bejáró tanuló 

- Nem magyar állampolgár 

- Évfolyamismétlő 

 

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 

- Tanulók száma 

- Osztályozott tanulók száma és aránya 

- Osztályozatlan tanulók száma és aránya 

- Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga 

- Az osztály tanulmányi átlaga 

- Kitűnő tanulók száma és aránya 

- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 

- Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén 

- Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén 

- Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya 

- A bukások száma tantárgyanként 

- A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei 

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

az elért helyezések) 

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

száma és az elért helyezések) 

- Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői 

 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 tanulók 

száma és aránya 

 A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett 

tanulók száma és aránya 

 Továbbtanulás iskolatípusok szerint 

 Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya 

 Szakgimnáziumba felvett tanulók száma és aránya 

 Szakképzésbe felvett tanulók száma és aránya 

 Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya 

 

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési 

szempontjai az első félév és a tanév végén 

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

aránya, új tanulók, távozók). 
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- Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális 

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

munka). 

- A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

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

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

nehézségekkel küzdő tanulók). 

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

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

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

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

- Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai 

feladatokat: 

 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

 

Az osztályfőnöki órák témái 

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 gyermekvezetőinek 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 kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes 

higiénia; a szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, 

védőnő) segítségének igénybe vételével. 

- Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, 

segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők 

hívásának helyes módja. 

- Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati 

elsajátítása céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

segítségének igénybe vétele. 

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

félév végén. 

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

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

áldozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak 

emléknapjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról. 

- Megemlékezés az iskola névadójáról. 

- Osztálykirándulás előkészítése. 

c) Az osztályfőnöki órák tananyaga, tematikája évfolyamonként: 
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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 érdekel, amit szívesen csinálok. 

 

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

Szokás, szenvedély. 

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

megerősítése. A dohányzás szenvedélybetegség jellegének tudatosítása. 

 

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

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

Szabadidő helyes felhasználásáról. 

Követelmény: Testünk iránti felelősségünk. Testi-lelki egészség legfontosabb 

összefüggései. 

 

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

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

Követelmény: Alapvető viselkedési normák gyakoroltatása, betartása, 

megkövetelése. 

 

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

családban (hétköznapok, ünnepek). 

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

Az egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása. 

 

Tananyag: Közlekedés Gyalogos közlekedés kisebb, nagyobb településen. 

Tömegközlekedési lehetőségek. Kerékpáros közlekedés. Idénybalesetek. 

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

vidéki közlekedésben lévő különbségeket! Ismerje a gyalogos és tömegközlekedés 

szabályait! 

 

6. évfolyam 

 

Tananyag: Gondolkodás, kommunikáció, tanulás Problémamegoldás, tanulás, 

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

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

lelkierőt, és az egyéb szellemi képességeket! 

 

Tananyag: Személyiségünk Ember voltunk általános vonásai, egyediségünk. 

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

Szokás és szenvedély: jó és rossz szokásaink. 

Követelmény: Képesség a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére, 

a helyes önismeret kialakítására, önmaga felvállalására, mások bírálatának 

segítségként való elfogadására. Legyen képes felismerni az örökletes tényezők 

szerepét a jellem kialakulásában! 

 

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

mentálhigiénia. Növekszem, változom. 
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Követelmény: Helyezze el önmagát a saját korcsoportjában, felismerve ebből adódó 

jellemzőit! Ismerje az ember életszakaszainak főbb általános jellemzőit. 

 

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

Telefonálás illemtana. Vendégségben, vendéglátás. Pontosság, pontatlanság. 

Követelmény: Alapvető magatartási normák ismerete. 

 

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

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

lakásban. 

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

egészséges élet alapfeltétele! 

 

Tananyag: Közlekedés Kerékpáros közlekedés korábban megismert szabályainak 

bővítése. Közlekedési jelzések, továbbhaladási algoritmusok leírása. 

Tömegközlekedés (országúti, vasúti, városi). 

Követelmény: Ismerje az alapvető közlekedési szabályokat. Ismerje a kerékpár 

biztonsági felszereléseit! 

 

7. évfolyam 

 

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

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

és a médiák. A reklám hatása. 

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

szenvedélyek veszélyeiről és elkerülésük módjáról! 

 

Tananyag: Személyiségünk Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök, 

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

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

jutalmazások, büntetések. 

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

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

alakulásában! 

 

Tananyag: Pályaorientáció Képességek: térbeli gondolkodás, nyelvi 

kifejezőképesség, számolási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, 

ötletgazdagság, kapcsolatteremtés. Képesség és teljesítmény összefüggése. 

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

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

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

képzettség. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Szabadban 

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

dolgozni, szellemi munkát végezni stb. 

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

képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani 

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

munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a 

munkanélküliség állapotát, az átképzés szükségességét. Értelmezni a pályaválasztási 

alapfogalmakat. Azonosítani az érdeklődési területeket és elmondani azok szerepét a 

pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban. 
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Tananyag: Közlekedés A KRESZ szabályai. Az elsősegélynyújtás szabályai. 

Veszélyhelyzetek kialakulása. 

Követelmény: Előrelátással hárítsa el a veszélyhelyzetek kialakulását! Alkalmazza a 

KRESZ szabályait különös tekintettel: rendőri karjelzések, behajtani tilos, 

kerékpárút, főútvonal! 

 

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

Hogyan? Miről? Kamaszszerelem. 

Követelmény: Helyes viselkedési formák tudatosítása. 

 

 

 

Tananyag: Személyiségünk Önmegfigyelés, önismeret, önnevelés: tapasztalat 

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

akarat, énideál, értékek. Önérzet, önbizalom, önszeretet, szégyen, kisebbségi érzés. 

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

egyediségének, másságának elismerése, tisztelete. A másik megismerése. 

Kommunikáció. Vitatkozás, versengés, kompromisszumok. Jellem-lelki 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

értékek felismerésére és elfogadására! Legyen képes a meggondolt 

véleményalkotásra, mások józan, igazságos megítélésére! Legyen képes fontos 

helyzetekben a választási lehetőségek mérlegelésére, indokolni mások és önmaga 

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

mögött meghúzódó mozgatókat! Ismerje az egyes életszakaszok főbb jellemzőit! 

 

Tananyag: Pályaorientáció Képességek, munkahely, munkanélküliség. Térbeli 

gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség. Számolási képesség, fizikai teherbírás, 

kézügyesség, ötletgazdagság és kapcsolatteremtési képesség. A képesség és 

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

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

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

gyűjtőmunka. 

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

képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani 

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

munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a 

munkanélküliség állapotát, az átképzés szükségességét. 

 

Tananyag: Pályák megismerése, pályaválasztási dokumentumok A pályák 

megismerésének lehetőségei: Pályaképek, pályatükrök, pályaismertetések, 

foglalkozás leírások. Pályaszintek, egymást helyettesítő pályaajánlatok. 
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Pályaalkalmasság, továbbtanulási lehetőségek. A pályaválasztás dokumentumai, 

ismeretforrások. Videofelvételek elemzése, pályatabló készítése, riportok készítése, 

elemzése. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Érdeklődési 

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

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

szerszámmal dolgozni. Technikai feladatokat ellátni, irodában dolgozni, embereken 

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

elektromos készülékekkel dolgozni, építőiparban, laboratóriumban dolgozni. Érzelmi 

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

szituációs gyakorlatok, öndefiníciós folyamatok támogatása. 

Követelmény: A tanuló tudja: Azonosítani az érdeklődési területek és elmondani 

azok szerepét a pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a 

pályaválasztásban. 

 

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

kapcsolata, egymás segítése. Családi szabadidő szervezés. 

Követelmény: Legyen képes életvitele tudatos alakítására! Legyen fegyelmezett, 

segítőkész! Tudja szabadidejét kulturáltan hasznosítani! Legyen tájékozott nemzeti, 

vallási, családi ünnepekről! Tudjon ezek hagyományainak megfelelően viselkedni! 

d) Választható témák az osztály összetételétől, neveltségi szintjétől függően 

- A tanulást is tanulni kell 

- Tanulást segítő tevékenységek 

- Egészséges életrend 

- A helyes napirend kialakítása 

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

- Ünnep a családban 

- Az ünnepek szerepe az emberek életében 

- Ismerem-e önmagam? 

- A megismerés forrásai 

- Baráti kapcsolatok 

- Részvétel a házi munkában 

- A nyári szünidő tervezése 

- A tanulási szokások, a gazdaságos tanulás 

- Fiúk és lányok barátsága 

- A helyes viselkedés, a helyes beszéd, az udvariasság 

- Igazmondás, hazugság 

- A serdülők biológiai és higiéniai problémái 

- Fejlesztő játékok tanulása 

- Tudni illik, hogy mi illik 

- Illemtan a gyakorlatban 

- Lakásunk kultúrája 

- 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 
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- A pénz szerepe életünkben 

- Ápolt, divatos megjelenés 

- Hogyan rendezném be otthonomat? 

- A vendéglátás illemtana 

- A határainkon túl élő magyarság 

- Testápolás, szépségápolás a serdülőkorban 

- Az étkezési kultúra 

- Az iskolaválasztás gondja 

- A család pályaválasztási elképzelései 

- Diákönkormányzat az osztályban és az iskolában 

- Törekvés a harmonikus életre 

- Jövőnkre készülünk 

- Harcban önmagunkkal 

- Bizonytalankodók az iskola- és a pályaválasztásban 

- Ügyintézés a mindennapokban 

- Barátság, szerelem, szexualitás 

- Házasság és család, a felbomló család 

- Hétköznapok és ünnepek a családban 

- Korunk jellemző betegségei 

- A fiatalkori bűnözés 

- A hivatalos helyen való viselkedés illemtana 

- Különféle tanulási módszerek 

- A jó időbeosztás, a helyes napirend 

- Közösségfejlesztő játékok 

- A kulturált viselkedés alapjai, illem 

- Ismerős, haver, barát 

- Kapcsolatok a másik nemmel, a nemi érés tudatosítása 

- Árulkodás, becsület, "betyárbecsület" 

- Hazugság, elhallgatás, igazmondás, becsületesség 

- Közlekedési szabályok, utazási illemtan 

- Színházlátogatás: viselkedés az előadáson, az élmények  megbeszélése 

- Megjelenés, öltözködés 

- A sport szerepe az egészséges fejlődésben 

- Helyem a családban, szüleink tisztelete 

- Egészséges életmód rend, tisztaság, higiénia, korszerű táplálkozás 

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

- Az olvasás szerepe, fontossága, az olvasás élménye 

- A televízió műsorok, a videó-filmek helyes megválasztása 

- Ünnepek, az ünnepnapok szükségessége 

- Iskolai hagyományok megismerés 

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

- Szerelem és házasság 

- Generációk együttélése, szüleink, nagyszüleink. 

- Az idős emberek tisztelete, segítése, a kötelességtudat fejlesztése 

- Családi hagyományok, ünnepek  

- A vallások szerepe életünkben, sokfélék vagyunk, tolerancia 

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

eszközökön, színházban, étteremben, szórakozóhelyen 

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

- Megélhetés, gazdálkodás, jólét  

- Vitakultúra fejlesztése, a véleményalkotás szabadsága 
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- Nemzeti azonosságtudat, nemzeti hagyományaink, történelmünk, jelképeink 

- Helyünk Európában 

- Miért tanulunk? Pályaválasztás, szakmák, foglalkozások, hivatások  

- Az információszerzés lehetőségei 

- Családi munkamegosztás, segítés otthon 

- A családi költségvetés ismerete, az előrelátó pénzgazdálkodás 

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

 tánc, képzőművészet stb.) 

- Környezetünk kulturáltsága, növények, állatok gondozása  

- Egészség, betegség. Egészségünk iránti felelősség kialakítása 

 

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

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

igénylő tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, 

fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle 

egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 

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 

1.6.1  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

A tehetség- és a képességek kibontakoztatása szempontjából elsődleges, hogy tanulóink 

versenyképes, használható, gyakorlatias tudásra tegyenek szert. Mindehhez szükséges az 

egyéniség, személyiség erőteljesebb fejlesztése. A magasabb szintű gondolkodási 

képességek erősítése, a természeti és gazdasági jelenségek értelmezése, a probléma 

megoldási technikák megismertetése, igazi műveltségélményhez juttatás. 

Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos 

fejlesztés által kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy 

bizonyos, vagy több területén az átlagosat túlhaladó teljesítményt tud létrehozni. 

A tehetség jellemzői: átlagosnál magasabb intelligencia, magas fokú kreativitás, a 

következtetés képessége, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, előítéletektől való 

mentesség, bizonytalanság tolerálása, becsvágy, kockázatvállalás, divergens 

gondolkodás, folyamatos kommunikáció. 

A tehetség kibontakoztatását serkenti:  

 a megfelelő légkör megteremtése,  

 a motiváció, a pedagógus ösztönző attitűdje,  

 a bizalom,  

 a megfelelő szervezeti strukturáltság,  

 a játékosság. 

 

A tehetség kibontakoztatását gátolja:  

 a kreativitás lebecsülése,  

 a túlzott fegyelem,  

 a teljesítménykényszer. 
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A tehetséggondozás az iskolai oktatás egyik lényegi kérdése. Erre kötelez minket a 

világban elszórtan élő magyar származású tudósok öröksége is. 

Legfontosabb feladatunk idejében felfedezni a gyermekek speciális képességeit, s 

készségeiket az adott iskolatípus adta maximális szintig fejleszteni. Ehhez 

pedagógusaink rendelkezzenek megfelelő pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel.  

 

Forrásaink:    

– óvodai vélemények 

– egyéb jelzések (zene, sport stb.)  

– pedagógusok megfigyelései 

– szülők, környezet véleménye 

 

Módszerek:   

– óvodai látogatás    

– iskolán kívüli elfoglaltságok megismerése 

– kötetlen beszélgetések (szülők, edzők stb.)  

– pedagógus (osztályfőnök, szaktanár) céltudatos munkája 

– adatgyűjtés 

 

A tehetséget fel kell fedezni, alakítani, fejleszteni, ösztönözni kell. Ez a környezet, s 

ezen belül ez az iskola feladata. Ehhez azonban ismernünk kell a tehetség 

megnyilvánulási formáit: 

1. tudományos tehetség 

2. vezetői tehetség 

3. pszichomotoros tehetség 

4. művészi tehetség 

 

Tudjuk, hogy idejekorán, a szükséges valószínűsséggel bármely társadalmi rétegben 

született gyermekről megállapíthatjuk a vele született vagy tanult tehetséget. Az 

esélyegyenlőség csak abban az esetben valósulhat meg, ha a kedvezőtlen helyzetben élő, 

jó adottságokkal rendelkező gyermekek minél hamarabb hozzájuthatnak adottságaik, 

képességeik kifejlesztésének a lehetőségeihez. A speciálisan szervezett, céltudatos 

munkával, speciális gondozással és feltételekkel a kiemelkedő képességek fejleszthetők. 

Ahányféle emberi adottság és képesség van, annyi fejleszthető tehetséggé, s szinte ahány 

ember, annyi tehetséges ember is van. A felismert tehetség neveléséhez világosan 

megfogalmazott célra, mindenre kiterjedő nevelési koncepcióra és következetes, 

szorgalmas munkára van szükség. 

A tehetséggondozás szervezeti formái 

A tanítási órán differenciált feladatok biztosítása. Csoportbontásnál fontos a 

viszonylagos homogenitás, hogy a tehetséges gyermekek a velük versenyképes 

kortárstanulókkal ismételten összemérhessék képességeiket, erejüket. Megvalósulhat a 

tantervdúsítás, tananyag gazdagítás. Egyes anyagrészekkel elmélyültebben 

foglalkozhatnak, gazdagíthatják a követelményrendszert, projektet készíthetnek, gyűjtő- 

és kutatómunkát végezhetnek.  

Emelt óraszámú tantárgyak tanítása 

Szakkörök, klubok 

Második idegen nyelv 

Pályázatok 

Képzőművészeti kiállítások 

Versenyekre felkészítés (iskolai, területi, megyei, országos) 
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Vetélkedők 

Középiskolai előkészítők 

Szaktáborok, sporttáborok, vándortáborok, nyelvi táborok, erdei iskolák, tematikus 

táborok 

 

Célok Feladatok Kritériumok 

Iskolánk célja a tehetséges 

tanulók korai felismerése, hogy 

minél hamarabb elkezdhessük 

fejlesztésüket. 

Látogatás az óvodában, illetve 

az óvónők látogatása az 

iskolában, az óvónők 

véleményének kikérése. 

Osztályfőnökök, szaktanárok 

megfigyelései, céltudatos 

adatgyűjtés. 

Iskolán kívüli elfoglaltságok 

megismerése beszélgetés a 

szülőkkel, edzőkkel, 

tanárokkal. 

A partnerekkel való 

permanens kapcsolattartás. 

 

 

Célunk a felismert tehetség 

fejlesztése, ösztönzése, 

kibontakoztatása az 

önmegvalósítás jegyében. 

A szükséges szakmai 

támogatás biztosítása, 

melynek eszközei: 

 tanórai csoportbontás, 

differenciálás; 

 érdeklődés alapján 

szerveződő szakkörök, 

klubok; 

 tagozatos, speciális 

tantervű osztályok 

létrehozása; 

 tantervdúsítás; 

 tanulmányi versenyekre 

való felkészítés; 

 középiskolai előkészítő 

tanfolyamok; 

  nyári tematikus napközis 

táborok, erdei iskola.  

A szakkörök és klubok 

sikeres működése. 

 

Tanulmányi versenyeken 

való sikeres részvétel. 

 

Sikeres felvételi vizsgák 

(továbbtanulás). 

 

Közösségi produkciókban 

való sikeres szereplés. 

 

Egyéni produktumok, 

publikációk, műalkotások 

létrehozása. 

 

Kiegyensúlyozott, elégedett, 

sikeres gyerekek 

Célunk az esélyegyenlőség 

biztosítása valamennyi 

tehetséges gyermek számára 

társadalmi hovatartozástól 

függetlenül. 

Meg kell próbálnunk 

kompenzálni a családi és 

anyagi háttér hiányosságait. 

Pályázatok útján biztosítanunk 

kell a szükséges anyagi, tárgyi 

feltételeket azon tehetséges 

tanulók részére, akik rossz 

anyagi körülmények között 

élnek. 

Hozzáférhetővé kell tennünk 

számukra a különböző 

szakkönyveket, folyóiratokat, 

feladatgyűjteményeket. 

Táborozási hozzájárulások 

elnyerése, a tankerületi, 

önkormányzati stb. 

pályázatok felhasználásával.  

 

 

Célunk, hogy a tanulók 

vállalják tehetségüket és 

használják fel az 

Feladatunk a lehetséges 

helyes utak, lehetőségek minél 

tágabb körét bemutatni. 

A tanulók találják meg a 

tehetség 

gyümölcsöztetésének 
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Célok Feladatok Kritériumok 

érvényesülésükhöz. módját. 

Tudjuk, hogy a 

tehetséggondozás csak a család 

támogatása mellett lehetséges, 

ezért célunk a családdal való 

együttműködés. 

A családnak tudtára kell adni 

a felismert tehetséget, a 

fejlesztés lehetőségét, 

formáját, helyét. 

Folyamatosan informálni kell 

az aktuális helyzetről, az elért 

(rész) eredményekről, 

sikerekről, kudarcokról. 

A család lehetőségeihez 

mérten támogassa mind 

anyagilag, mind erkölcsileg 

a gyermek fejlesztését.  

 

 

 

1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő 

tevékenységek során történik: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, egyéni 

foglalkozás; 

 heti 2 korrepetálási óra évfolyamonként; 

 felzárkóztató órák – napközi otthonos foglalkozás keretében; 

 szoros kapcsolat a helyi óvodával, a nevelési tanácsadóval, pedagógiai 

szakszolgálattal és a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottsággal; 

 inger gazdag környezet kialakítása; 

 a gyermek személyiségének átgondolt és reális megítélése; 

 a tanuló testi-lelki állapotának minél teljesebb felmérése; 

 ok-okozati összefüggések feltárása; 

 negatív környezeti hatások kiszűrése; 

 a részképesség-kiesések lehetőség szerinti korrigálása; 

 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

 családlátogatások; 

 a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése; 

 a továbbtanulás irányítása, segítése. 

 

Felzárkóztató foglalkozások: 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, valamint a gyengék felzárkóztatását 

az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások segítik. 

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

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órákat szervezünk. 

- A felzárkóztatást, korrepetálást valamennyi rászoruló tanulónak biztosítanunk kell a 

továbbhaladás szempontjából fontos tantárgyakból (magyar, matematika stb.). Az 

említett tanulók a korrepetáláson túl igénybe vehetik a napközit, szükség szerint 

tanulószobát is szervezünk. 

- Hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítése. 

- Testi, érzékszervi és más fogyatékos tanulók integrált oktatása. 

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

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

képességfejlesztő órákat tartunk magyar nyelv és matematika tantárgyakból. 
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- Az osztályozó vizsgára utalt tanulóknak folyamatos tanári konzultációt biztosítunk a 

felzárkózásukhoz. 

- Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. 

- Nívócsoportos oktatás. 

- Napközi otthon. 

- Egyéni foglalkozások (logopédus, fejlesztő pedagógus). 

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

csoportos használata. 

- Továbbtanulás irányítása, segítése. 

A TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósítása és fenntarthatósága érdekében kiemelten 

kezeljük a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő alábbi 

programokat: 

- Az alapozó időszak megnyújtása; az óvodában megkezdett fejlesztések folytatása: 

területi és módszertani szempontból (alapozó modulok) 

- Az érzékszervi tapasztalásra épülő tanulás a kezdő és az alapozó szakaszban 

- Kooperatív csoportmunka alkalmazása heterogén csoportban – az egymástól való 

tanulás biztosítása  

- A verbális és vizuális információhordozók együttes alkalmazása a tanítás folyamán 

- Tevékenységközpontú pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazása  

- Az önértékelés és csoportértékelés alkalmazása 

- Hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása. 

- Egyéni fejlesztési tervek alkalmazása  

 

1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

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

gyermekjóléti szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

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

vagy csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

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

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

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

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

szolgáltatásokról. 

 

1.6.4 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő 

célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. 

Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 

tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 

Iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelősök működnek. A felelősök alapvető feladata, hogy segítsék a 

pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. 

Teendői: 

- a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 

- a veszélyeztető okok feltárása érdekében családlátogatásokon vesz részt,  

- értesíti a gyermekjóléti szolgálatot a veszélyeztető okok megléte esetén, 

- segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását 

- kezdeményezi a tanulók veszélyeztetettsége esetén tájékoztatást nyújt a tanulók 

részére szervezett szabadidős programokról. 

Iskolánk gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: 

- gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, 

- feltárása, 

- megszüntetése. 

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az 

iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, 

megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. 

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: 

- fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, 

- meg kell keresni a problémák okait, 

- segítséget nyújtani a problémák megoldásához, 

- jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes: 

- nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti szolgálattal, 

- gyámügyi hivatallal, 

- polgármesteri hivatallal, 

- orvossal, védőnővel, 

- továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, 

egyházakkal, alapítványokkal.   



ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

- 42 - 

 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

- felzárkóztató foglalkozások 

- tehetséggondozó foglalkozások 

- indulási hátrányok csökkentése 

- differenciált oktatás és képességfejlesztés 

- pályaválasztás segítése 

- személyes, egyéni tanácsadás /tanulónak, szülőnek / 

- egészségvédő, mentálhigiénés programok szervezése 

- családi életre történő nevelés 

- napközis foglalkozások 

- egészségügyi szűrővizsgálatok 

- tanulók szabadidejének szervezése /tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek / 

- a tanulók szociális helyzetének javítása /pl. természetbeni támogatás/ 

- szülőkkel való együttműködés 

- tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 

Biztosítjuk az intézmény szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, kiemelten: a 

tanulószobai és a napközis foglalkozások, a szakkörök és a diákkörök, a szervezett 

kulturális/ szabadidős és szülői programok, könyvtár, informatikai eszközök használata 

tekintetében. ( EFOP 3.1.5 indikátor )  

 

1.6.5 A szociális hátrányok enyhítését, esélyegyenlőséget segítő tevékenység 

 

1. Valamennyi gyermeknek joga van képességeik minél maradéktalanabb 

kibontakoztatására, személyiségfejlődésük támogatására. 

 

2. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos helyzetbe került 

tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, mely biztosíthatja 

iskolai sikerességüket.  

 

3. Iskolánk – többek között – az alábbi segítséget nyújtja számukra az esélyegyenlőség 

megteremtése érdekében: 

- a kulcskompetenciák fejlesztésében, 

- az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák 

alkalmazásával, a digitális tananyagok felhasználásának elősegítésével, 

- méltányos és egészséges tanulási környezet kialakításával, 

- a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésével, 

- tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulással, 

- a differenciáló módszerek alkalmazásával, 

- a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelésével, 

- a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosításával, 

- környezettudatos szemléletű oktatás-neveléssel, 

- egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakításával, 

- hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatásával, és alkalmazásával a tanórákon, 
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- a tanulói aktivitás növelésével a tanítási órákon, 

- a tanulási attitűd pozitív átformálásával, 

- a továbbtanulás támogatásával, 

- személyiségfejlesztéssel és közösségépítéssel, 

- a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítésével, 

- partnerközpontú neveléssel. 

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

program 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; 

- a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

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

vagy csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

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

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

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 

 

 

1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 

Az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület hatáskörébe 

tartoznak. A jogszabályok szerint bizonyos döntések a fenntartó, mások az intézmény 

vezetőjének hatáskörébe tartoznak. A tanulók döntési joga a diák-önkormányzati 

munkában történő részvételre, annak szervezésére, szervezeti rendjének kialakítására 

korlátozódik a jogszabályok által meghatározott módon. A köznevelési törvényben és 

végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a 

tanulók – a diákönkormányzat szervezeti keretei között – kifejthessék véleményüket a 

házirend, a szervezeti és működési szabályzat, valamint a pedagógiai program 

elkészítésekor. Ennek érdekében az osztályfőnökök és a diákönkormányzat patronáló 

tanára közreműködésével minden osztályban az életkornak megfelelő szinten és 

tartalommal ismertetjük a dokumentumok tartalmát, biztosítjuk az egyes tanulók és az 

osztályközösségek számára a véleménynyilvánítás lehetőségét. A dokumentumok 

tanulói véleményezése a diákönkormányzat hatásköre az annak szervezeti és működési 

szabályzatában foglaltak szerint. 

 

Ugyanakkor lehetőséget kívánunk biztosítani arra is, hogy egyes – a tanulóközösség 

egészére vonatkozó – döntések meghozatala előtt a tanulók szervezett formában részt 

vehessenek a döntést megelőző véleményezésben. A tájékoztatás és a tanulói vélemények 



ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

- 44 - 

 

beszerzésének módszerét az előző bekezdésben meghatározottal azonosan határozzuk 

meg. 

 

A diákönkormányzat bevonásával biztosítjuk az iskola tanulóközössége számára azt a 

lehetőséget is, hogy a tanulók számára fontos döntéseket megelőzően – a 

diákönkormányzat vezetőjének vagy patronáló tanárának előzetes kérése alapján – részt 

vehetnek a nevelőtestületnek azokon az értekezletein, amelyeken az iskola munkájának 

értékelése történik. 

 

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.  

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 

osztályfőnököknek ki kell kérniük; 

- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves 

munkatervének összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie. 

6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a 

nevelőtestület és az igazgató felé. 

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

- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

- a házirend elfogadása előtt. 

8. A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más 

külső szervezetekkel 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 diákönkormányzatot segítő pedagógus. 
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1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

1.8. 1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 

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

feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az 

osztályfőnökök tájékoztatják: 

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

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

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

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

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

jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az 

osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a szülői munkaközösséghez fordulhatnak. 

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

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

a nevelőkkel, a nevelőtestülettel 

 

1.8.2  A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

Feladatellátási helyünk rendszeresen - tanévente két alkalommal, májusban és 

decemberben szervez olyan közösségi napot,  családi napot,  melynek kiemelt fókusza az 

iskola és a szülők közötti partnerség építése, erősítése a korai iskolaelhagyás megelőzése 

érdekében. ( EFOP 3.1.5 indikátorhoz tartozó tevékenység) 

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

feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai 

vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 

 

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

a) Egyéni megbeszélések 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, 

tanulmányi eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; 

valamint az együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és 

a pedagógus között. 

b) Családlátogatás  

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

b) Szülői értekezlet. 

Feladata: 

- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

- a szülők tájékoztatása 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 
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 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és 

továbbítása az iskola igazgatósága felé. 

      c) Fogadó óra. 

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

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

tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, 

tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

       d) 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. 

      e)  Írásbeli tájékoztató.  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű 

programokról.    

A szülőkkel való kapcsolattartás céljából preferáljuk az online platformokat, amelyek 

lehetővé teszik a személyes találkozó nélküli megbeszéléseket is. Erre a célra 

elsősorban a KRÉTA levelező rendszert használjuk, de a TEAMS és Facebook 

Messenger alkalmazások is alkalmasak a kapcsolattartásra. 

 

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

munkaterv évenként határozza meg.  

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

szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy 

írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola 

igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola 

nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az intézményi tanácshoz, illetve az 

iskolaszékhez fordulhatnak. 

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

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, nevelőtestületével vagy intézményi tanáccsal, illetve az 

iskolaszékkel. 

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

szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint nevelőitől az 

iskolai munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi 

fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.  

7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és 

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

valamint az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie. 

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; 
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- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola igazgatójánál; 

- az iskola igazgatóhelyetteseinél; 

 

1.8.3. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai,  

együttműködése iskolán kívüli intézményekkel 

 

1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatósága 

állandó munkakapcsolatban áll: 

- Az intézmény fenntartójával és működtetőjével a Szolnoki Tankerületi 

Központtal 

5000 Szolnok 

Tiszaligeti sétány 14. 

  

  

- Az önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal:  

- Újszász Város Polgármesteri Hivatala 

5052 Újszász 

Szabadság tér 1. 

 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői 

Bizottság 

5000 Szolnok 

Aradi út 20. 

- Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 

5000 Szolnok 

Mária út 19. 

- A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel:  

- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium  

5052 Újszász 

Dózsa György út 23. 

- Városi Óvoda és Bölcsőde 

5052 Újszász 

Bajcsy-Zsilinszky út 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Újszászi Telephely 

5052 Újszász 

Iskola út 8. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

 

2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres 

munkakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

- Az iskolát támogató  

- Vörösmarty Tanulmányi és Sport Alapítvány, a  

- Gyere, Segíts Alapítvány!, 

- a 4H Egyesület az  

- Együtt Újszászért  Egyesülettel 

-     Újszász Városi Polgárőr Egyesület 

- Az alábbi közművelődési intézményekkel:  

http://jnszmpsz.hu/
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- Újszászi Művelődési Ház és Könyvtár,  

- Városi Tornacsarnok  

- Az alábbi társadalmi egyesületekkel: 

- Újszászi Vasutas Sport Egyesület 

- Az alábbi termelő, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal:  

- Újszász Takarékbank 

- Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel:  

- Római Katolikus Egyház 

- Református Egyház 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató és az igazgató helyettes 

a felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az 

iskola éves munkaterve rögzíti. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az ágazati és ágazatközi partnerekkel való együttműködés 

kialakításra, fejlesztésre a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében. ( EFOP 3.1.5 

indikátor)  

Feladatellátási helyünk rendszeresen ( pl. tanévente egy alkalommal) szervez olyan 

közösségi napot ( pl. pályaorientációs nap), melynek kiemelt fókusza az ágazati és 

ágazatközi partnerség építése, erősítése a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében. 

Ennek megtervezéséért és megvalósításáért a pályaorientációs munkacsoport vezetője 

felel.  

Feladatellátási helyünk ágazati és ágazatközi partnereivel programszerű 

együttműködésekkel rendelkezik. 

 Az ILMT alapú Intézményi Komplex Cselekvési Tervünk tartalmazza a sikeres 

óvoda-iskola, illetve általános iskola-középiskola átmenetet támogató programok 

kialakításra , fejlesztésére vonatkozó elképzeléseinket a feladatellátási helyünk számára 

legnagyobb esélyegyenlőségi kihíváshoz igazodóan. 

Az Újszászi  Városi Óvodával és a Szolnoki Szakképzési Centrummal  együttműködési 

megállapodás keretében rögzítettük közös tevékenységeinket, melyek egyrészt az óvoda-

iskola, másrészt az általános iskola-középiskola átmenet megkönnyítésével segítik a 

lemorzsolódás megelőzését.  

3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres 

kapcsolatot tart fenn az iskolaorvossal és az iskolai védőnővel, és segítségükkel 

megszervezi 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 kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal.  

 

Minden eset kapcsán feltérképezzük a megoldásba bevonható valamennyi partnert, 

elérhetőségüket nyilvántartjuk ( pl. partneri adatbázis formájában), nyilvántartásunkat 

naprakészen tartjuk, folyamatosan frissítjük, rendszeresen felülvizsgáljuk. ( EFOP 3.1.5 

indikátorhoz tartozó tevékenység) .  

A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató és az igazgató helyettes a felelős. 

 

4. A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az 

iskolában működő szakmai munkaközösségek – amennyiben lehetőségük van - 

bekapcsolódnak a területi (iskolaközi) szakmai munkaközösségek munkájába. 
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1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

- osztályozó vizsga, 

- pótló vizsga, 

- javítóvizsga. 

 

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

megállapításához, ha 

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

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

a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet, 

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

egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 

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

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

válaszadást befejezné. 

 

4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – 

elégtelen osztályzatot kapott 

 

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

szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 

 

6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

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

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

 

7. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a 

választott kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők 

munkaközösségei, illetve a szaktanárok állapítják meg a helyi tanterv 

életbelépésének megfelelően évente felmenő rendszerben: 

- 2020-21. tanév júniusban: az 1. és az 5. évfolyamon, 

- 2021-22. tanév júniusban: a 2. és a 6. évfolyamon, 

- 2022-23. tanév júniusban: a 3. és a 7. évfolyamon, 

- 2023-24. tanév júniusban: a 4. és a 8. évfolyamon. 

A követelmények elfogadásáról az előbbi ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület 

dönt. 

 

8. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy 

gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv és 

irodalom 

ÍRÁSBELI 
SZÓBELI 
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Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika, hit- és 

erkölcstan 

 
SZÓBELI 

 

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  

 
 

GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika, hit- és 

erkölcstan 

ÍRÁSBELI SZÓBELI 
 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

ÍRÁSBELI SZÓBELI 

 

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia és 

egészségtan 

ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Tánc és dráma  SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  

 
 GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

 

1.10  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

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 gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 

- a szülő személyi igazolványát; 

- a gyermek lakcímkártyáját; 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 
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4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

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 igazgatója dönt. 

 

6. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 

alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, 

az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és 

az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 

 

7. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

 

8. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi 

kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók 

között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a 

házirend tartalmazza. 

 

9. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie 

azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése 

alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő 

vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két 

hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem 

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

évfolyamra beiratkozni. 

 

 

 

1.11  A felvételi eljárás különös szabályai 

 

A felvételi kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, tartózkodási helye 

az iskola székhelyén van, illetve akinek különleges helyzete azt indokolja. Különleges 

helyzetűnek tekintjük a jelentkezőt akkor, ha testvére is iskolánkba jár, vagy ha szülője 

az iskola alkalmazottja. 
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2. Az intézmény helyi tanterve 

 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése 

 

1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek 

közül az alábbi tantervre 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 

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 kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

 

A választott kerettantervben szereplő tananyagok évfolyamonkénti bontása, illetve 

az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása. 

- 2020 augusztusára: Az első és az ötödik évfolyamon. 

- 2021 augusztusára: A második és a hatodik évfolyamon. 

- 2022 augusztusára: A harmadik és a hetedik évfolyamon. 

- 2023 augusztusára: A negyedik és a nyolcadik évfolyamon. 

- Tanév Évfolyam 

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

2020/2021 H2020 H2015 H2015 H2015 H2020 H2017 H2017 H2017  

2021/2022 H2020 H2020 H2015 H2015 H2020 H2020 H2017 H2017  

2022/2023 H2020 H2020 H2020 H2015 H2020 H2020 H2020 H2017  

2023/2024 H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 H2020  

 

H2020: a 2020-ban bevezetésre kerülő helyi tanterv, amely a NAT 2020 alapján az OM 

által kiadott kerettanterv felhasználásával készült. 

A H2015 helyi tanterv a 2015-2016-os tanévben az 1. évfolyamon bevezetésre kerülő 

helyi tanterv, amelynek tantárgyi rendszere és óraszámai a Pedagógiai Program 1. sz. 

mellékletében található. 

H2017 2017-ben átdolgozott Pedagógiai Program szerint 

 

 

A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti 

bontásához, illetve 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 ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület 

dönt. 

 

Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol és a német nyelvet tanulják. Az 

idegen nyelv választása az idegen nyelv megkezdésekor történik, arra törekszünk, hogy 

ez a választás az általános iskolai tanulmányok befejezéséig megmaradjon. A kialakult 

hagyományok szerint évfolyamonként két csoport angol, egy csoport német nyelvet 
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tanul. Törekszünk az azonos létszámú csoportok kialakítására. Az angolt tanulók 

képesség szerinti csoportokban sajátíthatják el a nyelvet. A választott nyelv mellett a 

másik nyelvet az esetlegesen induló szakkörök keretében tanulhatják tanulóink. 
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Az 1-4. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020  

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb oldali rovatba pedig a szabadon tervezhető órákkal megemelt 

óraszám található. 

 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 
alap idegen nyelvi 

óraszámok 

3. évfolyam 
emelt idegen nyelvi 

óraszámok 

4. évfolyam 
alap idegen nyelvi 

óraszámok 

4. évfolyam 
emelt idegen nyelvi 

óraszámok 

 Kötelező Sz.terv. Kötelező Sz.terv. Kötelező Sz.terv. Kötelező Sz.terv. Kötelező Sz.terv. Kötelező Sz.terv. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

7 7,5 7 7,5 5 5,5 5 5 5 5,5 5 5 

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

Etika/hit-és 

erkölcstan 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Idegen nyelv 0 1 0 1 0 1 0 2 2 3 2 4 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Technika és 

tervezés 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Digitális kultúra 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Kötelező 

óraszám 

22 22 22 22 23 23 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

2 2 2 2 2 2 
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Az 5-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020  

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb oldali rovatba pedig a szabadon tervezhető órákkal 

megemelt óraszám található. 

 5.évfolyam 

alap idegen 

nyelvi 

óraszámok 

5.évfolyam 

   emelt 

idegen nyelvi 

óraszámok 

6.évfolyam 

alap idegen 

nyelvi 

óraszámok 

6.évfolyam 

emelt idegen 

nyelvi 

óraszámok 

7.évfolyam 

alap idegen 

nyelvi 

óraszámok 

7.évfolyam 

emelt idegen 

nyelvi 

óraszámok 

8.évfolya

m 

alap 

idegen 

nyelvi 

óraszámok 

8.évfolyam 

emelt idegen 

nyelvi 

óraszámok 

 Kötel

ező 

Sz.ter

v. 

Kötel

ező 

Sz. 

terv. 

Köte

lező 

Sz. 

terv. 

Kötel

ező 

Sz. 

terv. 

Kötel

ező 

Sz. 

terv. 

Kötel

ező 

Sz. 

terv. 

Köte

lező 

Sz. 

ter

v. 

Kötel

ező 

Sz. 

terv. 

Magyar nyelv 

és irodalom 

4 4,5 4 4 4 4,5 4 4 3 3,5 3 3 3 4 3 3,5 

Matematika 4 4,5 4 4 4 4,5 4 4 3 3,5 3 3 3 4 3 3,5 

Történelem 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Hon és népism. 0 0 0 0 1 

köt. 

1 köt. 1 köt. 1 

köt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Állampolgári 

ism. 

            1 1 1 1 

Etika/hit-és 

erkölcstan 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Természettud. 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kémia 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Fizika 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Biológia 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Földrajz 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Idegen nyelv 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 

Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Vizuális 

kultúra 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technika és 

tervezés 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Digitális 

kultúra 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dráma és szín. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 köt 1 köt 1 köt 1 köt 0 0 0 0 

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kötelező 

óraszám 

27 27         26 26 28 28 28 28 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

1 1 2 2 2 2 2 2 
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2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám  

 

A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák 

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

készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson: 

 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy óraszáma 

lett megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

Hány órával lett megnövelve a 

szabadon tervezhető órák 

óraszámából? 

1. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

Matematika 0,5 óra 

Idegen nyelv 1    óra 

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

Matematika 0,5 óra 

Idegen nyelv 1    óra 

3. évfolyam (alap 

idegennyelvi 

óraszám) 

Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

Matematika 0,5 óra 

Idegen nyelv 1   óra 

3. évfolyam (emelt 

idegennyelvi 

óraszám) 

Idegen nyelv 

2   óra  

4. évfolyam (alap 

idegennyelvi 

óraszám) 

Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

Matematika 0,5 óra 

Idegen nyelv 1   óra 

4. évfolyam (emelt 

idegennyelvi 

óraszám) 

Idegen nyelv 

2óra 

5.évfolyam (alap 

idegennyelvi 

óraszám) 

Magyar nyelv és irodalom 

0,5 óra 

 Matematika 0,5 óra 

5. évfolyam (emelt 

idegennyelvi 

óraszám) 

Idegen nyelv 

1    óra 

6.évfolyam (alap 

idegennyelvi 

óraszám) 

Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

Matematika 0,5 óra 

Hon-és népismeret 1 óra 

6.évfolyam (emelt 

idegennyelvi 

óraszám) 

Hon-és népismeret 1 óra 

Idegen nyelv 
1    óra 

7.évfolyam (alap 

idegennyelvi 

óraszám) 

Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

Matematika 0,5 óra 

Dráma-és  színház 1 óra 

7. évfolyam (emelt 

idegennyelvi 

óraszám) 

Idegen nyelv 1 óra 

Dráma-és  színház 
1 óra 
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8.évfolyam (alap 

idegennyelvi 

óraszám) 

Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

Matematika 1 óra 

8. évfolyam (emelt 

idegennyelvi 

óraszám) 

Magyar nyelv és irodalom 0,5  óra 

Matematika 0,5  óra 

Idegen nyelv 1 óra 

 

 

 

 

 

2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

Pedagógiai munkánk során csak olyan taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, 

feladatgyűjtemény) használunk a tananyag felhasználásához, melyet a művelődési és 

köznevelési miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközökön 

túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: pl. tornafelszerelés, 

rajzfelszerelés. 

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközössége, szaktanárok határozzák meg 

az iskola helyi tanterve alapján. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden 

tanév második szülői értekezletén tájékoztatja az iskola. A taneszközök kiválasztásánál a 

szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe: 

  a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének; 

 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek 

több tanéven keresztül használhatók; 

 a taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk, új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben 

vezetünk be; 

 

Az iskola – pénzügyi lehetőségeihez mérten – saját költségvetési keretéből, illetve egyéb 

támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerez be az iskolai 

könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a nehéz helyzetű tanulók – a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős nevelő és az osztályfőnök javaslata alapján – ingyenesen 

használhatják. 

 

Az információs bázis a minőségelvű rendszer fontos eleme, amely segít a biztonságos 

tankönyvkiválasztásban. Választásunkban döntő, hogy jól használható, minőségileg 

kifogástalan, tehát megbízható és szép tankönyvet adjunk a gyerekek kezébe. A 

tankönyvválasztás olyan piaci jellegű szabályozó, amely elősegíti, a jövőben még inkább 

megvalósítja a minőségelv érvényesülését. 

 

Az iskolai tankönyvhasználat sarkalatos pontjai: 

 a tanár és a tankönyv közötti összhang, azonosulás vagy alkalmazkodás 

 a tankönyv szerepe a pedagógus felkészülésében, tanmenet és óraterv készítésében 

 a tankönyv tanórai kiaknázásának lehetőségei 

 a tankönyv mint közös nevező a számonkérésben, értékelésben 

 a tantestület egysége, illetve a módszerek tudatosítása 
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 a szülők bevonása a tankönyvek értékeinek kibontakoztatásába 

 

A választott tankönyvek használatára jól felkészült pedagógusok is sokat segíthetnek 

abban, hogy a gyermekek is hatékonyabban használják tankönyveiket. 

 

Taneszközök használata 

 

Minimális programnak tekinthető, hogy valamennyi neveléssel-oktatással foglalkozó 

személy elsajátítsa az alapvető oktatási eszközök kezelését. 

Tudjon minden nevelő egyszerű audiovizuális ismerethordozókat, diaképet, magnetofon 

hanganyagot, írásvetítő-transzparenseket, képmagnó felvételeket készíteni, tudják az 

említett eszközöket és anyagokat eredményesen alkalmazni a nevelési-oktatási 

folyamatban. 

Minden típusú taneszközre szükség van a tanítás-tanulás folyamatában ahhoz, hogy a 

nevelés-oktatás minőségét, nagyobb hatékonyságát biztosítsuk. 

Ezen eszközök csak akkor segítik a munkánkat, ha kiválasztásuk tudatos pedagógiai 

munkával, módszertanilag megalapozott, célszerű kihasználással párosul. 

 

2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

2.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. Az óvoda iskola közötti átmenetet 

elősegítve az időigényesebb tevékenység és tanulásszervezési módok dominálnak. Itt 

fontos szerepe van  az egyéni érdeklődésnek, illetve hangsúlyosabbá válik az egyéni 

különbségek kezelése. 

 

 

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan 

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

 

Kiemelt fejlesztési feladatok a bevezető és kezdő szakaszban 

Énkép, önismeret 

Az iskolába kerüléssel járó változásokat (tanulási mód, környezet, tevékenység) lassú 

átmenettel segítik elő a pedagógusok. 

Olyan módszereket és eljárásokat alkalmaznak, amelyek biztosítják a törésmentes 

átmenetet az óvodából az általános iskolába. 

A tanító a biztonságérzetet fokozó tapintatos és szeretetteljes bánásmódja lehetővé teszi, 

a gyerekek felfedezzék belső értékeiket. A pedagógus feladata, hogy kialakítsa a 

tanulókban az ismeretszerzés pozitív élményét, elősegítse a gyerekek fejlődő önállóságát 

a tanulás terén. 
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A cél, hogy az iskolába lépő gyermek lassan el tudja különíteni teljesítményét és 

személyiségét. 

Közös tevékenységek sorozatával sajátítják el a tanulók az alapvető magatartási 

normákat, szabályokat, és szokásokat, amelyek megalapozzák és elősegítik 

szocializációjuk sikerességét. 

Hon és népismeret 

Tanítóink minden lehetőséget megragadnak, hogy a haza fogalmát megtöltsék 

tartalommal, a nemzeti kultúránk értékeinek megismerésével ösztönzést adnak a nemzeti 

hagyományok ápolására. Megteremtik a feltételeket a hazaszeretet tevékenységekben 

megnyilvánuló gyakorlásához. Mindezek mellett ráhangolják a tanulókat a hazánkban 

élő nemzetiségek és népcsoportok iránti figyelem felkeltésére, kulturális értékeikre való 

ismerkedésre, és elfogadásukra, megbecsülésükre és tiszteletükre. 

A jól megalapozott nemzeti azonosságtudat előkészítése, az egyetemes kultúra iránti 

érzékenységet, amely megteremti az európai identitástudat kialakulását. 

 

Környezettudatosságra nevelés 

A kisiskolás környezeti nevelésben kiemelt szerepe van az átélt élethelyzeteknek, a 

személyes tapasztalatoknak. 

A tanítók az iskolába lépő gyermek óvodából hozott tapasztalataira építve, a mindennapi 

élet élményeit megélve, azokból általánosítva alakítják ki, formálják a környezettudatos 

magatartás elemeit. 

Különös figyelmet fordítanak a tanulók öntevékenységére, ötleteire, építő kreatív 

feladatokra. 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Ebben a szakaszban a tanulási tevékenység legfontosabb eleme az olvasás, írás 

megtanulása, használatának eszközzé fejlesztése. 

Nevelés oktatás egyik kiemelt feladata ebben a szakaszban, hogy a tanulók eljuthassanak 

egy olyan pontra, ahol a tanulók saját olvasásuk szerint értelmezik a szöveget, és 

felépítik magukban annak képi világát. 

Az értő olvasás élménye elvezeti oda a gyerekeket, hogy a szöveg nemcsak irodalmi 

élményt nyújthat, hanem aktív ismeretforrás is. Mindez olyan tudáshoz, juttatja őket 

amely, utat nyújt számukra újabb feladatok megoldásához. 

Az aktív állampolgári léthez szükséges alapokat a közösségben végzett feladatok 

ellátása, a közösségért vállalt szerepeknek megfelelő viselkedés megtanulása,az 

együttműködési képesség kialakítása készíti elő. 

A tanítási órákon megvalósuló demokratikus életvitel, a tanulók aktív részvételéve a 

tanulás-tanítás folyamatából elősegíti az állampolgári nevelést. 

A kommunikációs kultúra nélkülözhetetlen elem lesz a különféle ismeretforrások 

beépülése, felhasználása a tanítási órába. 

A tanulás tanítása, a tanulási kompetenciák fejlesztése 

Az érdeklődésre, a kíváncsiságra építve alakítják tanulóink egyéni tanulási 

tevékenységét úgy, hogy a már megszerzett tudást folyamatosan mozgósítják és új 

helyzetekben használják fel. 
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A tanulás folyamatában egyaránt érvényesül a direkt és indirektebb tanítói irányítási 

mód azért, hogy a tanulók kötetlen szervezésű és társas tanulási helyzetekben is 

kipróbálhassák képességüket. 

Feladatunk mindezek mellett az elemi tanulási technikák tapasztalati úton történő 

megismerése és kipróbálása, valamint alapvető tanulási szokások kialakítása. 

Életkornak megfelelő tájékozottság kialakítása a médiumok szerepéről. 

Testi és lelki egészség 

A mozgáskultúra szervezett fejlesztése mellett (mindennapos testnevelés) kiemelt 

figyelmet fordítunk a szabad levegőn szervezett mozgásra és a kötetlen játékra. 

Az egészséges tanulási környezet kialakítása mellett fontos feladatunk a 

szorongásmentes légkör megteremtése, valamint a gyerekek testi-szellemi fejlődésének 

otthoni nyomon követése, hogy a tanító a védő-segítő feladatait teljekörűen elláthassa. 

Olyan pedagógiai eljárásokat alkalmazunk, amelyek hatására az intoleranciákat felváltja 

az osztályban az elfogadás, a türelem, az együttműködés készsége, a kölcsönös 

megbecsülés 

 

2.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-

együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

 

 

2.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

- a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és 

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

pályaorientációra. A gimnázium hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás 

alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben 

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

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

pályaorientációra.  

Átfogó képet nyújtanak a munka világáról. A legfontosabb pályák, foglalkozási ágak 

mellett bemutatjuk az oda vezető utat, és az emberi alkotások használati, esztétikai, 

formai és etikai, értékeit. 

Az önismeret fejlesztése, alakítása nagyon fontos eleme lesz a pályaválasztásnak. 

Kiemelt feladatunk a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek összehangolásával a helyes 

pályaorientáció kialakítása. 

 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 
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 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének 

alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

 

Énkép és önismeret 

A tanulók alapvető erkölcsi normák iránti fogékonyságából adódóan, a megélt 

tapasztalatokra építve feladatunk a tanulók reális önismeretének továbbfejlesztése, az 

alapvető erkölcsi értékek tudatosítása, a társadalmi, természeti környezettel való 

harmonikus viszony formálása: 

 önmegismerés, önkontroll 

 felelősségteljes magatartás 

 saját fejlődésük irányítása 

Hon és népismeret 

Fokozatosan előtérbe kerül az önálló tanulás, erősödése révén a történelmi változások 

figyelemmel kísérése, az egyéni vélemények megfogalmazása, a demokratikus polgári 

lét magatartásformáinak kialakítása. 

Kiemelt fejlesztési területek: 

 személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelése 

 a nemzeti identitástudat erősítése 

 elemi szintű jogi ismeret 

 szociális érzékenység 

 társadalmi problémák iránti nyitottság 

 környezetért érzett felelősség 

 más kultúrák megismerése és elfogadása 

 a demokratikus intézményrendszer használatához szükséges kompetenciák 

kialakítása 

 helyi hagyományok, a lakóhely társadalmi, természeti környezetének 

ismerete 

Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra 

Az Európai Unió tagországaként a különböző kultúrák megismerése, elfogadása, a 

másság tisztelete. Információk szerzése a nemzetközi együttműködési lehetőségekről. 
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Önálló vélemény formálása korunk társadalmi, gazdasági, történelmi folyamatairól, 

eseményeiről, jelenségeiről, személyeiről. 

Érvek, ellenérvek gyűjtése a kialakított véleményhez. 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A társadalmi együttélés szabályait, követelményeit tudatosítjuk a tanulókban. 

Kialakítjuk a korosztályhoz illő aktív állampolgársághoz szükséges részképességeket. 

 konfliktuskezelés képessége 

 együttműködés képessége 

 közéleti szerepvállalás 

 felelősség a DÖK munkájában 

Gazdasági nevelés, munkavállalói és vállalkozói kompetenciák fejlesztése 

Tapasztalati úton alakítjuk ki a tanulóinkban hogy az időbeosztás és a fegyelem és a rend 

fontos eleme a hatékony munkavégzésnek. 

Tudatosítjuk a tanulókban, hogy az érdeklődés nagyban befolyásolja a munka 

minőségét. 

Beépítjük a helyi tantervbe a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás-elemeket. 

Környezettudatosságra nevelés 

Feladatunk egy olyan környezettudatos magatartás kialakítása, annak érdekében, hogy a 

felnövekvő nemzedék képes legyen a környezet megóvására.  

Fontos, hogy lássák a tanulók, hogy az ember része a természetnek, azzal 

megbonthatatlan egységet alkot, ezáltal a természet pusztítása, pusztulása az emberi létet 

is veszélyezteti. Feladatunk minden egyes ember felelősségének hangsúlyozása ebben a 

bonyolult rendszerben. 

Különös figyelmet fordítunk a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának 

fejlesztésére. 

A veszélyeket fel kell tudni ismertetni a tanulókkal, amelyhez elsősorban fejleszteni kell 

a kritikus gondolkodásmódot, a környezetkímélő magatartás normáit. 

A humánbiológia a környezeti nevelés kiemelt fontosságú része. 

A tanulás tanítása, tanulási-, digitális kompetenciák fejlesztése 

A tanulók sajátos tanulásmódjait,  stílusát, szokásait, valamint a megismerés életkori és 

egyéni jellemzőit figyelembe véve kell megalapozunk a tanulás fejlesztését. 

Olyan gondolkodási képességek kialakítására törekszünk, amelyek  olyan használható 

tudást nyújtanak  a tanulóknak, amelyek elősegítik az egyén  egész életen át tartó 

tanulását. 

A különböző tanulási stratégiák és módszerek megismerése mellett nagy hangsúlyt 

fektetünk arra, hogy tanulóink képesek legyenek kreatívan és kritikusan felhasználni az 

információs társadalom technológiáit. 

Testi és lelki egészség 

Az alsó tagozatos alapokra építve a hangsúly az önálló életvitel kialakítására, a helyes 

döntéshozásra, a megelőzésre tevődik. 
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Fontos elem a vészhelyzetek egyéni és közösségi szintű kezelése. 

Segítséget nyújtunk a káros szokások kialakításának a megelőzésében. 

 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

Átfogó képet nyújtanak a munka világáról. A legfontosabb pályák, foglalkozási ágak 

mellett bemutatjuk az oda vezető utat, és az emberi alkotások használati, esztétikai, 

formai és etikai, értékeit. 

Az önismeret fejlesztése, alakítása nagyon fontos eleme lesz a pályaválasztásnak. 

Kiemelt feladatunk a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek összehangolásával a helyes 

pályaorientáció kialakítása. 

 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének 

alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

 

 

Minden iskolánkban dolgozó pedagógus számára kiemelten fontos az alábbi 

pedagógiai feladatok megvalósítása: 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az 

iskolai tanulás tevékenységeibe; 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének 

alapozásával; 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 
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 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori 

jellemzők figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az 

ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása, 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való 

törekvés; a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre 

szóló, fejlesztő értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, 

készségek elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az 

önálló tanulás és az önművelés alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 az IKT eszközök és digitális pedagógiai módszerek alkalmazásával kapcsolatos 

korszerű ismereteik bővítése, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy 

nyitottabbá váljanak az IKT eszközök és digitális pedagógiai módszerek 

alkalmazására saját pedagógiai gyakorlatukban; 

 

2.5 Mindennapos testnevelés 

 

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

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

2. Ennek alapján 

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

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

módok valamelyikével teljesíthet: 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben 

meghatározott tanórán való részvétellel, 

 iskolai sportkörben való sportolással, 

 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás 

alapján kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei 

között szervezett edzéseken való sportolással. 

 

 

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus-erőforrásainak optimális kihasználásával készül 

úgy, hogy minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. 

Ugyanakkor tantárgyfelosztásunknak biztosítania kell azt is, hogy minden pedagógus 

számára heti 22-26 óra tanítási órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson. Az iskola 

méretéből adódóan a pedagógusok szülői-tanulói oldalról történő kiválasztására ezért 

általában nincs lehetőség. 

 

Pedagógiai programunk szerint választható tantárgy iskolánkban a két idegen nyelv: 

angol és német.  
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2.7 Projektoktatás 

 

A korábban jól bevált, az iskola hagyományrendszerébe beépült tevékenységi formák 

alapján a pedagógiai program végrehajtása során sajátos pedagógiai módszereket is 

alkalmazunk. A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása 

a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, 

együttműködésére épül. Minden tanévben megszervezzük a Miniszteri Rendeletben 

tanévenként meghatározott témahetek egyikét. A tantestület alapján a diákönkormányzat 

és a szülői munkaközösség véleményét kikérve, a munkatervben rögzítettek szerint. 

 

 

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, 

veszélynek vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociálisan 

hátrányos körülmények között élő tanulók problémáinak kezelését, a tanulók 

veszélyeztetettségének megelőzését, illetve megszüntetését. E feladatokat az 

alábbiakban határozzuk meg: 

 Szociometriai felméréseket készítünk a tanulók valódi körülményeiről a 

személyiségi jogok messzemenő figyelembevételével. 

 A rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

diákok segítésének formái: 

– tanulmányi kirándulások anyagi támogatása, 

– kedvezményes ebéd biztosítása, 

– javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására. 

 Mentálisan sérült tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának 

igénybevétele. 

 A tanulók jogainak fokozott védelme. 

 Az egészségnevelési program keretében rendszeres felvilágosító munka végzése az 

osztályfőnök, a szaktanárok és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás). 

 Törekszünk arra, hogy minél több pedagógus szerezzen alapos ismereteket a 

sikeres kábítószer-ellenes program megvalósításához. 

 Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel. 

 A veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel 

kísérése. 

 

A fenti feladatok összefogását az igazgató által megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat 

ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

 

 

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 

2.9.1 Szóbeli, írásbeli feladatok értékelése 

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

tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 
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2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak 

jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy 

gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben 

tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

 

3. A magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-

negyedik évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó 

írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 

 

4. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, 

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

földrajz ellenőrzésénél: 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is 

ellenőrizhetik; 

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

követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

 

5. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször 

ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében 

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

egyszer kerülhet sor írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer 

kell felelnie szóban: 

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

valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük.) 

 

6. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, 

minősítését 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. 

 

 

 

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

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

 Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden 

tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

 A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik 

évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden 

tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük. 

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

félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel 

értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a 

következő lehet: 

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

 JÓL TELJESÍTETT 

 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 
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 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL  

 A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik 

évfolyamon félévkor és év végén  a tanulók teljesítményét, előmenetelét 

osztályzattal minősítjük. 

 

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

félévkor és év végén a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, 

illetve a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

 

 

9. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), 

közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

 

10. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 

tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet 

kell szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló 

munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 

 

11. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő 

értesíti az értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök 

havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 

12. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében 

a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 

teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok 

alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-30 %: elégtelen (1) 

31-50 %: elégséges (2) 

51-70 %: közepes (3) 

71-84 %: jó (4) 

85-100 %: jeles (5) 

 

 

2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

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

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra 

szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

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

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

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

1-1,5 óránál. Elsősorban megfelelő órarenddel, az elméleti és gyakorlati tárgyak helyes 

arányának kialakításával biztosítjuk a tanulók megfelelő terhelését. 

Az iskola valamennyi évfolyamára érvényes alapelvek: 
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- Az írásbeli, szóbeli feladatadás nem lehet a büntetés eszköze. 

- Hosszabb hiányzás után a tanuló a szaktanár döntése alapján meghatározott időt kap 

hiányosságainak pótlására- tanári irányítással, segítséggel. 

- Különösen a képzés bevezető és kezdő szakaszában az osztálytanító és a napközis 

nevelő folyamatosan egyeztet a másnapi felkészüléssel kapcsolatos terhelésről. 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 

- A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

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

kapcsolódó ismeretek megszilárdítása; 

- Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), 

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 óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem 

szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; 

- Egy átlagos felkészültségű és képességű tanuló annyi házi feladatot (szóbeli és 

írásbeli) kaphat, melyet az alábbi időtartam alatt el tud végezni: 

o első – második évfolyam: maximum 30 perc 

o harmadik – negyedik évfolyam: 45-60 perc 

o ötödik – hatodik évfolyam: 60-90 perc 

o hetedik – nyolcadik évfolyam: maximum 120 perc 

 

 

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, amennyiben lehetőség van rá 

7-8. évfolyamon a matematikát és a magyar nyelv és irodalmat. Célunk ezzel, hogy az 

ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és 

tanulók tudásának megalapozására.  

 

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

hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy 

kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

  

2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérése 

Minden tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés 

keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az1–

4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű 

iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január és május között kell megszervezni 

a miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően. A mérés eredményeit az adott 
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tanévben május 31-ig kell feltölteni a NETFIT® rendszerbe.  

2.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

2.13.1 Az iskola egészségnevelési elvei 

Az egészséges életmódra nevelés keretében kívánjuk fejleszteni – elsősorban 

osztályfőnöki órákon, másrészt a szociálisan hátrányos helyzetű diákokkal való egyéni 

foglalkozás alkalmával – az alábbi képességeket és készségeket: 

 érzelmek alkotó kezelése, 

 stressz kezelés, 

 önismeret, önbecsülés megerősítése, 

 célok megfogalmazása és kivitelezése, 

 konfliktuskezelés, 

 problémamegoldás, döntéshozás, 

 kortárscsoport nyomásának kezelése, 

 segítségkérés és segítségnyújtás módjának megismerése, 

 elutasítási készségek fejlesztése. 

 

Egészségfejlesztési tevékenységünk célja az egészséggel kapcsolatos egyéni és 

közösségi érzékenység fokozása, az egészséges életstílusok elterjesztése és olyan 

környezeti körülmények kialakítása, melyek elősegítik az egészség feltételeinek 

létrejöttét. 

 

Az egészségkultúra összetevői, amelyekre nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet 

fordítunk: 

 egészséges táplálkozás, 

 rendszeres testmozgás, 

 higiénés magatartás, 

 tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe juttatásától. 

 

 

Fenti célok és feladatok megvalósítására készült komplex egészség nevelési programunk 

a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egészségterve 

Az abban foglaltak megvalósítását magunkra nézve kötelezőnek érezzük, a kialakult jó 

gyakorlatot folytatni kívánjuk.  

 

2.14 Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egészségterve 

 

Bevezetés 

 

Az egészség fenntartása tudatos tevékenység, amelyik legfontosabb módon az 

egészségmagatartásban nyilvánul meg, ahogy az emberek ismereteiken alapuló 

hozzáállásuk szerint saját egészségük megőrzéséhez viszonyulnak. A magatartás, így az 

egészségmagatartás kialakulása is hosszú, az egész életen át tartó szocializációs 

folyamat eredménye. Ezt kívánja pozitívan befolyásolni az egészségfejlesztés, az a 

tevékenység, amely alkalmassá teszi az egyént arra, hogy egészségi állapotát képes 

legyen fenntartani, javítani, visszaállítani, fejleszteni. Ez az egyéneket és a közösségeket 

is megcélozva, az egészséget támogató döntések elősegítésével, tehát mikro-, mezo- és 

makroszinten is dolgozva, komplex módon a leghatékonyabb. Az egészségfejlesztés 

fontos alapelve, hogy az ott történjen, ahol az egyének, közösségek élnek, vagyis a 



ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

- 71 - 

 

mindennapi élet különböző színterein. Ahhoz, hogy a több szinten zajló fejlesztések 

egymásra épüljenek, és egymás hatását erősítsék, érdemes az egészségterv módszerét 

alkalmazni.  

Az iskolai egészségterv önálló adatgyűjtés, tartalomanalízis, és a színtérhez kapcsolódó 

adatközlők, partnerségi csoportok, egészségfórum delegáltjai közreműködésével 

született meg.  

Az iskoláskorú korosztály az egészségügy viszonylag elhanyagolt területe, hiszen ebben 

az életkorban a kimutatható, egyértelmű megbetegedések aránya viszonylag alacsony. 

Ugyanakkor mindazok az önkárosító magatartásformák, amelyek a mai, legnagyobb 

népegészségügyi jelentőségű megbetegedések legsúlyosabb kockázati tényezői, 

kamaszkorban alakulnak ki, mint a dohányzás, kóros alkoholfogyasztás, drogokkal való 

visszaélés, mozgásszegény életmód, kóros táplálkozási szokások, pszichés zavarok 

kialakulása1. Ezeknek a problémáknak az áthidalásában fontos küldetése van az 

iskoláknak, az ott dolgozó szakembereknek, az egészségfejlesztőnek. A személyiség 

egészére átgondolt ráhatás révén szükséges a pozitív szemléletet kialakítani. Az utóbbi 

évek kedvező és kedvezőtlen tapasztalatai hazánkban is egyértelművé tették, hogy a 

nemzet fizikai állapotromlásának megállítása, az egészségkárosodás megelőzése, a káros 

szenvedélyek elleni eredményes harc, a felnövekvő generáció egészséges életvitelének 

kialakítása a nevelési-oktatási intézményekre nagymértékben támaszkodik. 

Új kihívások vannak jelen mind a pedagógiai, szociális, és egészségügyi vonalon, 

amelyek egységes és átgondolt cselekvési programot sürgetnek.  

 

 

Helyzetfelmérés, állapotleírás 

 

Az iskola évfolyamonként tanulócsoportba szervezve végzi a tanköteles korú 

gyermekeinek oktatását, nevelését. A tanulói létszám az országos tendenciával egyezően 

alakul. Fokozatos a létszámcsökkenés , 350 körüli tanulói létszámmal rendelkezünk. 

Tanulóink közel 70 %-a hátrányos helyzetű, az összlétszám 40 %-a sajnos halmozottan 

hátrányos helyzetű. Az iskolában az SNI gyermekek száma kb 8 %, míg a BTMN 

gyermeklétszám 10-12 %. Logopédiai fejlesztésben tanulóink 5 %-a vesz részt. Iskolánk 

épülete részben új, részben felújított, akadálymentesített, korszerűen felszerelt.  

A ZIK Gyermekjóléti Szolgálata által gondozásba vett tanulók aránya az összlétszám 10 

%-a, ebből a tanulók fele védelembe van véve. A számadatok minden tanévben 

növekedést mutatnak. Az iskola egyre nagyobb mértékben vállalja át az alapvető 

szocializációs, a nevelési és értékválasztást segítő funkciókat a szociálisan hátrányos 

helyzetben-, de a hátrányok nélkül élő családoktól is egyaránt. 

Az iskola alapfeladatain túl több kiegészítő és önként vállalt feladatot is ellát. Kiemelt 

szerepet kap a tehetséggondozás, a továbbtanulásra való felkészítés, az egyéni 

adottságokhoz, életkori sajátosságokhoz igazodó fejlesztés, a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek iskolai integrációs programjának alkalmazása, a kompetencia alapú 

oktatás elterjesztése és teljes körűvé tétele a matematika, szövegértés-szövegalkotás, 

idegen nyelv, szociális- és életvitel illetve IKT (infokommunikációs technológiák) 

kompetenciaterületeken. 

Az iskola szakmai programja alapvetően azt célozza meg, hogy az általános iskola 

nyolcadik évfolyamát elhagyó tanulók olyan képességekkel, ismeretekkel, 

kompetenciákkal rendelkezzenek, amelyek alkalmassá teszik őket az egyéni 

adottságokhoz igazodó eredményes továbbtanulásra.  
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Az iskolában korszerű tálaló, melegítő konyha működik. A központi konyhából 

szállítják a készételt a helyszínre. Az étrend nem tükrözi az egészséges táplálkozásra 

vonatkozó ajánlásokat. 

Az iskola-egészségügyi ellátást főállású ifjúsági védőnő és a helyi gyermek szakorvos 

látja el. Az általános iskolai tanulók vezető elváltozásai a mozgásszervi betegségek – 

különösen a tartási rendellenességek, scoliosis, a láb statikai eltérései – valamint a 

fénytörési hibák és alkalmazkodási nehézségek. A Gyógytestnevelés minden rászoruló 

számára biztosított, megfelelő személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

HBSC felmérés összefoglalása 

 

A teljes felső tagozaton felmért tanulók harmada egyáltalán nem reggelizik, de napi 

rendszerességgel fogyaszt chips-et, csokoládét, egyéb édességet, valamint kólát és 

energiaitalt. Átlagosan 5,6 órát fordítanak naponta médiahasználatra, több mint 

harmadának van rendszeres szubjektív panasza (fáradtság, idegesség, fejfájás, 

kedvetlenség stb.). 12%-uk gyakran magányos, negyedének önértékelési gondjai vannak. 

Önminősített életelégedettsége 23%-uknak átlagon aluli, míg saját egészségi állapotát 

több mint háromnegyedük (78%) vallja jónak vagy kitűnőnek, továbbá 9%-a él 

valamilyen krónikus betegséggel. A válaszadók több mint fele (58,8%) gondolja, hogy 

osztálya tanulói szívesen vannak együtt, ehhez hasonlóan vélekednek, miszerint 

osztálytársuk kedves és segítőkész (61,6%). A tanulók közel felét nyomasztják az iskolai 

feladatok. 8%-nak volt már szexuális kapcsolata, 13%-uk kipróbálta már a dohányzást és 

legalább egyszer már ivott annyi alkohol, hogy be is rúgott. 3 %-uk 10 vagy annál több 

esetben használt már valamilyen típusú drogot. 7%-át rendszeresen bántalmazzák az 

iskolában. 15,5 % törvényszegés árán is szeretne új és izgalmas élményekhez jutni. A 

serdülők többsége meg tudja beszélni problémáit családtagjaival, ez elsősorban az 

anyával könnyebb. A megkérdezett tanulók szüleinek fele rendszeres dohányzó. 

 

 

Problématérkép 

A fentiekben részletezett helyzetelemzés alapján az iskolában témakörönként az alábbi 

problémákat azonosítása történt:  

 

Egészségi állapot, egészségtudatosság 

1) A mozgásszervi elváltozások magas aránya az intézményben. 

2) Pediculosis; ezzel kapcsolatban közönyös családok. 

3) Gyógytestnevelésre besoroltak családja nem veszi igénybe a szolgáltatást. 

4) Egészségtudat hiányzik a tanulóknál, azok családjaiban. 

5) Egyéni kockázati magatartásformák 

6) Droggal való visszaélés megjelenése a tanulók között. 

7) Egészségtelen ételek gyakori fogyasztása. 

8) Édes üdítőitalok, energiaitalok fogyasztásának túlsúlya. 

 

Közösségi kockázatok  

9) Első szexuális kapcsolatok korai kamaszkorban. 

10) Iskolai bántalmazások gyakorisága. 

11) TV, számítógép, internet, közösségi oldalak túlsúlya a szabadidőben. 

12) Bomló osztályközösségek. 

13)  Iskolakerülő tanulók emelkedő száma. 
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14) Magas a HH, HHH, SNI, BTM besorolású gyermekek száma. 

15) Gyermekjóléti Szolgálat által gondozásba vett veszélyeztetett tanulók száma 

növekszik. 

 

Intézményes kockázatok 

16) Menza étrendje nem tükrözi az egészséges táplálkozást. 

17) Népszerű kávéautomata az aulában. 

18) Szelektív szemétgyűjtés hiánya az intézményen belül. 

19) Fedett, biztonságos kerékpártároló hiánya. 

20) Felújításra váró tornacsarnok. 

21) Nyugodt terek hiánya 

 

A problémák rendszerezése a bevonandó érdekeltek alapján (egyes problémák 

komplex megoldást igényelnek, így több helyen is szerepelnek): 

Az iskola vezetése és a tantestület által saját hatáskörben, az intézményben kezelhető 

problémák: 

3), 9), 11), 12), 16), 17), 20) 

 

Az iskola és a szülők együttműködésével kezelhető problémák: 

1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12) 

Az iskola és az önkormányzat együttműködésével kezelhető problémák: 

13), 14), 15), 17), 18), 19) 
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Stratégia 
 

Törvényi háttér 

Az 1993. évi LXXIX. Közoktatási Törvény 10.§ (1) bekezdése értelmében a tanulóknak 

joguk van arra, hogy egészséges környezetben nevelkedjenek, az 1993. évi LXXIX. 

Közoktatási Törvény 48.§ (3) bekezdés szerint pedig az iskola nevelési programjának 

részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját, 

belefoglalva az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatokat, s ehhez be kell 

szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét.   

 

Az iskolai egészségterv színterei 

1. Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

Egyaránt az egészségnevelés tartalmú tárgyakba (pl. emberismeret, biológia, földrajz, 

etika, természetismeret, testnevelés), valamint az egyéb nem ilyen célú tantárgyakba is 

beépíthető az egészség megőrzésével, fejlesztésével foglalkozó témák és tevékenységek. 

Osztályfőnöki órákon belül kiemelt szerepet kell kapnia az önismeret, önértékelés, 

egészséges táplálkozás, fizikai aktivitás, személyi higiéné, veszélyes anyagok 

(dohányzás, alkohol, drog), szexualitás, családi élet és társas kapcsolatok, 

konfliktuskezelés, egészséges és biztonságos környezet témáinak. 

 

2. Nem hagyományos tanórai keretben 

Évente megrendezésre kerülő iskolanap, az egész iskola részvételével. Egészséghét, 

mely komplex és átfogó, előre megtervezett programokat biztosít. Sportnapok, 

sportprogramok szervezése. „Smile” klubdélutáni foglalkozások. Kiállítások rendezése, 

pályázatokon való részvétel – fotók, rajzok, videofelvételek, poszterek. Iskolarádió, 

nyári táborozások, hagyományos és nyári tematikus napközis foglalkozások, 

osztálykirándulások, túrák keretein belül. 
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Iskolai SWOT analízis    

4. sz. táblázat 

SWOT 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

A kor követelményeinek 

megfelelően megújult, korszerű 

oktatási intézmény. 

A kertvárosi iskolarész körülményes 

megközelíthetősége. 

Integrált oktatás, kompetencia 

alapú oktatás. 

Iskolakonyha étrendje, 

eszközellátottsága hiányos, nem 

kielégítő. 

Sikereket elérő sportoló tanulók. Rekonstrukcióra váró sportcsarnok. 

Pedagógiai Szakszolgálat 

helyben elérhető. 
Nyugodt terek hiánya. 

Sikeres pályázatorientált iskolavezetés. 
Szociálisan veszélyeztetettek esetszám 

növekedése. 

Jó eszközellátottság, tanulói laptopok, 

interaktív táblák. 
Egészségtudatosság hiánya. 

Jó kapcsolatrendszer a helyi 

intézményekkel, alapítvánnyal, 

szolgálatokkal, SZMK-val. 

Tanulók, pedagógusok, szülők lelki 

állapota romlik, nő a fásultság, közöny. 

Változatos szakkörök. Elégtelen kerékpár tárolási lehetőség. 

Elérhető szakemberek: fejlesztő 

pedagógusok, gyógytestnevelők, ifj. 

védőnő. 

Egészségtelen ételek, italok előnyben 

részesítése. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

Híres tanítványok, példaképek 

bemutatása, aktivizálása. 

Népességfogyás következtében az 

oktatási-, és nevelési intézmények 

kapacitásának várható 

kihasználatlansága. 

Pályázatok útján elnyerhető újabb 

források megszerzése. 

Magas HH, HHH, SNI, BTM 

besorolású gyermekek száma az 

iskolában. 

Közösségformáló, 

egészségfejlesztési programok. 
Iskolakerülés emelkedő számban. 

Szelektív szemétgyűjtés az 

iskolában. 

Családok: szociális helyzet miatti 

fásultság. 

Média, net – a tanulók 

megszólításának új forrása. 

A tanulók egyre korábbi életkorban 

ismerkednek meg az egészségkárosító 

szokásokkal: alkohol, drog, 

dohányzás. 

Igény-, és állapotfelmérés. Droghasználat a tanulók körében. 

Iskolarendőr  Iskolai bántalmazás emelkedik. 

Szülők aktivizálása, több 

programba való bevonása (pl. 

egészséges táplálkozás) 

A tanulók nem ismerik a stressz 

levezetésének helyes módszereit. 

Egészséges iskolabüfé 

működtetése. 

Médiaeszközök túlzott használata a 

szabadidőben. 
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Az iskolai egészségterv céljai 

Az iskolai színterén a két fő célcsoport a tanulók és a pedagógusok. A különböző 

szükségletű, élethelyzetű csoportra csak eltérő egészségterv készíthető. Ebben az 

egészségtervben a tanulók képezik az elsődleges célcsoportot, míg a pedagógusok a 

másodlagost. 

Globális cél: A társadalmi versenyképesség optimalizálása. Az egészségterv 

megvalósításával olyan változások indukálódnak az autonóm módon szerveződő, 

korlátozott forrásokkal rendelkező, színterekhez kötődő közösségekben, melyek 

hatásának összeadódásakor a társadalmi versenyképesség felerősödik.  

Specifikus cél: Javuljon az egészségi állapota, életminősége az itt tanuló diákoknak. Az 

egészségi állapot és életminőség, mint rendezőelv segítse az iskolai dolgozókat. A 

közösség szellemi, anyagi erőforrásainak bevonásával fokozza a kompetenciájukba 

tartozó nehézségek belátható időn belül történő megoldásának esélyeit. 

Működési cél: A helyzetfelmérés reális képet adjon az intézményről, a problématérkép 

iskolai színtéren kialakult problémákat fejezzen ki. Ezeket a forrásigény és saját 

kompetencia alapján tematizálja, ahol a közösség tagjai aktívan közreműködhetnek. Az 

irányított változtatási folyamatban partnerként kooperáljanak a tanulók, szülők, 

pedagógusok és szakemberek. Ciklikusan működő folyamat alakuljon ki.  

Stratégiai célok:  

- Nyújtson pontos ismereteket az egészséget befolyásoló szokások kialakításához. 

- Fejlessze a tanulókban az egészséges életmód iránti igényét, annak érdekében, hogy a 

felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen folyamatosan követni egészségi 

állapotát, érzékelni a benne bekövetkező hatást, ez által képes legyen a veszélyeztető 

hatások csökkentésére, az egészség megőrzésére. 

- Korosztályuknak megfelelő legyen a tanulók terhelése. 

- Az egészséges táplálkozás irányítása a lehetséges mértékben. 

- A tanulók mentális egészsége érdekében erősítse a türelmes, elfogadó magatartást a 

pedagógus – tanuló együttműködésében és a gyermekek közötti személyes 

kapcsolatokban is, cooping-készségük szélesedjen. 

- Egészségügyi szolgáltatás széles spektrumának biztosítása az iskolaorvos és 

iskolavédőnő segítségével. 

- Alakítsa folyamatosan a pedagógusok, szülők pozitív attitűdjét, együttműködését az 

egészségnevelési célok megvalósításában. 

- Biztosítsa a tanulók mindennapos testmozgását. 

- Az iskola környezete, munkarendje segítse elő a higiénés szokások kialakítását, 

gyakorlását. 

- Fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó, segítőkész 

magatartást. 

- Tanítsa meg a tanulókat a reklámok helyes értelmezésére, minden lehetséges eszközzel 

alakítsa ki bennük a kritikus, környezetbarát fogyasztói szokásokat. 
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Tanulók egészségnevelése 

Az egészségnevelés iskolai területei 

 

I. Kompetencianövelő stratégiák: - célpontja közvetlenül a diák. 

 A személyiség erejének, épségének növelése, benne az önértékelés fejlesztése és 

önbizalom erősítése.  

 Tolerancia, empátia skálájának szélesítése. 

 Megterhelés- és konfliktustűrő képesség növelése. 

 Problémamegoldó kapacitás növelése, helyes konfliktuskezelési technikák 

elsajátítása. 

Megvalósításának lehetőségei:   

Mentálhigiénés foglalkozás keretein belül: - kompetens szakember bevonásával 

 Önreflexió alkalmazása, amelyben a serdülő saját viselkedésének, 

cselekvéseinek, érzelmeinek értelmezése és elemzése folyik. 

 Csoportjátékokban pozitív interdependencia alkalmazása, a cél elérése érdekében 

egymás segítése és támogatása. 

 Pozitív és negatív vonatkoztatási csoport alkalmazása, elsősorban a 

devianciákkal, káros szenvedélyekkel való ellen-azonosulás, „milyen nem 

szeretnék lenni”-„kik közé nem szeretnék tartozni”. Fontos a helyzetfelismerő és 

a „nemet mondás” gyakorlatainak alkalmazását. 

 Relaxáció, relaxált állapot elérésének tanulása autogén tréninggel. 

 Fölérendelt célok állításának alkalmazása a konfliktushelyzetek felszámolására.  

 

Egészségfejlesztő foglalkozások keretein belül –  

A Nemzeti Alaptanterv az egészséges magatartásmódok kialakítása érdekében, az iskolai 

egészségnevelés-oktatás folyamatába, több lényeges témát integrált, az egészséges 

magatartásmódok (életmód) kialakítása, valamint az egészségkárosító magatartásmódok 

megelőzése érdekében.  

 humánbiológiai ismeretek, 

 személyi higiénés ismeretek, 

 egészséges táplálkozás ismeretei, 

 rendszeres testmozgás fontosságának, a helyes testtartás kialakításának ismeretei, 

 a partnerkapcsolatok nem és korspecifikus fejlesztése, családi életre nevelés 

témaköre, 

 balesetmegelőző ismeretek – elsősegélynyújtás, 

 egészség – betegség, alapvető ápolási ismeretek témaköre, 

 egészségkárosító magatartásformák, szenvedélybetegségek témakörei (alkohol, 

dohányzás, bódulatkeltő anyagok, erőszakos magatartásformák).  
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II. Környezeti stratégia: -  

Célpontban a személyiséget körülvevő rendszerek 

 A környezetből származó megterhelések és ártalmak csökkentése, szűrése. 

 A diákokat körülvevő támogató környezet aktívvá tétele. 

 A család kompetenciájának támogatása. 

Megvalósításának lehetőségei:   

 Önsegítés, kortárssegítés – a problématudat erősödik, ha a serdülő felnőtthöz 

fordul. Ez elkerülhető a kortárssegítés esetén, mert az autonómiaérzés és az 

önhatékonyság megmarad. Leginkább körülírt problémák esetén hatékony, mint 

a szexuális kockázati viselkedés, alkohol-dohányzás-drog kipróbálására irányuló 

csoportnyomás elhárítása. A kortárssegítésen belül az iskolai konfliktusok 

kezelésére diák mediátorok képzése és alkalmazása a tanár-diák, valamint a diák-

diák kapcsolatokban.   

 Szülőkapcsolatok befolyásolása – a gyermekek érdekében a szülők bevonhatóak 

az iskolai életbe. A kutatás során igazolódott az a feltevés, mely szerint az 

elektronikus médiaeszközök vannak célpontban a stressz levezetésére. Lényeges 

a szülői mediáció hogyanjával, annak hatékonyságával foglalkozó 

összejövetelek, szülői értekezletek (akár összevontan is) megtartása. Ilyen 

kapcsolódási pontok során továbbiakban a serdülőkori kríziseken való 

gördülékenyebb átjutást, a sajátos problémák megoldási alternatíváit (fókuszban 

a romákkal kapcsolatos élethelyzetek, előítélet, diszkrimináció és integráció), a 

segítségkérés és adás módozatait is a szülők elé lehet tárni.  

 Nyitás a közösség felé – szociális facilitáció hatásának alkalmazása, 

együttműködés különböző szervezetekkel, segítő és kulturális csoportokkal, 

egyházzal. A tanulók bevonása a közösségi akciókba, a közösség aktuális és élő 

problémáinak megismerése, az összefogás erejének tudatosítása kapcsolható 

oktatási célokkal is, legyen az akár állat-, növény-, környezetvédelem stb. 

területe. 
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Cselekvési terv 

 

Probléma 

megnevezése Cél meghatározása Intézkedés leírása 

Intézkedés 

megvalósítás 

határideje 

Eredményességet 

mérő indikátor 

rövidtáv- 1 év 

Eredményességet 

mérő indikátor 

középtáv- 3 év 

Eredményességet 

mérő indikátor 

hosszútáv- 5 év 

Droghasználat, 

alkoholfogyasztása 

felső tagozatban 

Szemléletformálás 

primer prevenció 

 

Kornelius Háza Missziós 

Egyesület, témahetek 7-8 

évfolyamon, tanórákon+du. 

2012. 

szeptember, 

október 

2 alkalom/ 

osztály/év 

2 alkalom 

/osztály/év 

2 alkalom 

/osztály/év 

Egészségtudat 

hiánya, ismeretek 

hiánya 

Szülők bevonása, 

aktivizálása, 

szemléletformálás 

Kornelius Háza Missziós 

Egyesület előadása, tanulók 

előadása 

2012. 

szeptember, 

október 

1 alkalom/ 

osztály/év 

 

1 alkalom 

/osztály/év 

 

1 alkalom 

/osztály/év 

 

Egészségtudat 

hiánya, ismeretek 

hiánya 

Kompetencianövelési 

stratégiák kialakítása 

Délutáni diákklub  

mentálhigiéniai 

foglalkozások 

2012. 

októbertől 

folyamatosan 

16 alkalom/év 

10 fő/alkalom 

 

16 alkalom/év 

15 fő/alkalom 

 

16 alkalom/év 

20 fő/alkalom 

 

Egészségtudat 

hiánya, ismeretek 

hiánya 

Szülői kompetencia 

támogatása 

 

Kornelius Háza Missziós 

Egyesület által szülőklub 

2012. 

november, 

december 

6 alkalom/év 

10 fő/alkalom 

 

6 alkalom/év 

12 fő/alkalom 

 

6 alkalom/év 

14 fő/alkalom 

 

Egészségtudat 

hiánya, ismeretek 

hiánya, 

egészségtelen 

táplálkozás 

 

Életmódváltás, 

egészségesebb étkezés, 

tudatos vásárlás 

 

„Élj egészségesen” témahét 

plakát, gastroshow, 

salátabár, előadások, terítési 

verseny, 

gyümölcs/zöldségszobrászat 

2012. 

november 

 

 

 

1 alkalom/év 

tanulók 70%--a 

vesz részt 

 

 

1 alkalom/év 

tanulók 80%--a vesz 

részt 

 

 

1 alkalom/év 

tanulók 90%--a 

vesz részt 

 

 

Egészségtudat 

hiánya, 

mozgáshiány 

Sportolással élmény 

nyújtás, 

szemléletformálás 

„Belépés csak tornacipőben” 

váltóverseny 

2012. 

november 

 

1 alkalom/év 

tanulók 50%--a 

vesz részt 

1 alkalom/év 

tanulók 60%--a vesz 

részt 

1 alkalom/év 

tanulók 70%--a 

vesz részt 

Iskolai bántalmazás, 

konfliktuskezelési 

hibák 

Komp. támogatása, 

konfliktuskezelés, 

pedagógus-diák,diák-

diák 

Mentálhigiénés műhely az 

iskola dolgozóinak. 

 

2012. 

novembertől 

folyamatosan 

10 alkalom/év 

10 fő/alkalom 

 

10 alkalom/év 

15 fő/alkalom 

 

10 alkalom/év 

20 fő/alkalom 
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Probléma 

megnevezése Cél meghatározása Intézkedés leírása 

Intézkedés 

megvalósítás 

határideje 

Eredményességet 

mérő indikátor 

rövidtáv- 1 év 

Eredményességet 

mérő indikátor 

középtáv- 3 év 

Eredményességet 

mérő indikátor 

hosszútáv- 5 év 

Egészségtudat 

hiánya, droggal való 

visszaélés 

Szemléletformálás, 

primer/secunder 

prevenció 

„Egy nap az életért” 

drognap- „soul” beszéd, 

teaház 

2012. 

november 

 

1 alkalom/év 

tanulók 30%--a 

vesz részt 

 

1 alkalom/év 

tanulók 40%--a vesz 

részt 

 

1 alkalom/év 

tanulók 50%--a 

vesz részt 

 

Egészségtudat 

hiánya, 

mozgáshiány 

Sportolással élmény 

nyújtás, 

szemléletformálás 

Vörösmarty Kupa 

teremlabdarúgó bajnokság 

2012. 

december 

1 alkalom/év 

tanulók 20%--a 

vesz részt 

 

1 alkalom/év 

tanulók 30%--a vesz 

részt 

 

1 alkalom/év 

tanulók 40%--a 

vesz részt 

 

Iskolai bántalmazás, 

konfliktuskezelési 

hibák 

Tanulói 

kompetencianövelési 

stratégiák kialakítása 

Mentálhigiéniai 

foglalkozások oszt.f. órákon 

6-8 évfolyamon 

2013. 

januártól 

folyamatosan 

10 alkalom 

/osztály/év 

 

10 alkalom 

/osztály/év 

 

10 alkalom 

/osztály/év 

 

Szülői mediáció 

hiányossága 

 

 

Szülői kompetencia 

támogatása, 

 tudatosság kialakítása a 

médiahasználatban 

Összevont szülői 

értekezleteken előadás 

 

 

2013. február 

 

 

1 alkalom/év 

15 fő/alkalom 

 

 

1 alkalom/év 

20 fő/alkalom 

 

 

1 alkalom/év 

25 fő/alkalom 

 

 

Környezettudatosság 

hiánya 

Fenntartható egészség és 

környezettudatosság 

fejlesztése 

Akkreditált 

pedagógusképzés 

Merkanting Nkft. 

2013. 

március 

/április 

5 alkalom/év 

4fő/alkalom 

   

Környezettudatosság 

hiánya 

Környezetkímélő, 

környezetbarát 

élelmiszer-előállítás és 

fogyasztás 

5-8 évfolyam előadás 

Merkanting Nkft. 

 

2013. 

március 

/április 

 

1 alkalom/év 

tanulók 70%--a 

vesz részt 

   

Egészségtudat 

hiánya, 

mozgáshiány 

Sportolással élmény 

nyújtás, 

szemléletformálás 

„Nyuszi futás”   

futóverseny 

 

2013. április 

 

1 alkalom/év 

tanulók 40%--a 

vesz részt 

1 alkalom/év 

tanulók 45%--a vesz 

részt 

1 alkalom/év 

tanulók 50%--a 

vesz részt 

Droghasználat, 

alkoholfogyasztása 

Baleset megelőzés, 

primer prevenció 

„Akarod látni a valóságot?” 

Baleset szimuláció, 

2013. április 

 

1 alkalom/év 

tanulók 40%--a 

1 alkalom/év 

tanulók 45%--a vesz 

1 alkalom/év 

tanulók 50%--a 
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Probléma 

megnevezése Cél meghatározása Intézkedés leírása 

Intézkedés 

megvalósítás 

határideje 

Eredményességet 

mérő indikátor 

rövidtáv- 1 év 

Eredményességet 

mérő indikátor 

középtáv- 3 év 

Eredményességet 

mérő indikátor 

hosszútáv- 5 év 

felső tagozatban 

 

 elsősegélynyújtó bemutató 

Sanamed Nkft. 

vesz részt 

 

részt 

 

vesz részt 

 

Egészségtudat 

hiánya, ismeretek 

hiánya. 

Baleset megelőzés, 

primer prevenció 

 

Vetélkedő, bemutató, 

előadás 2013. május 

1 alkalom/év 

tanulók 50%--a 

vesz részt 

1 alkalom/év 

tanulók 60%--a vesz 

részt 

1 alkalom/év 

tanulók 70%--a 

vesz részt 

Szexuális élet korai 

kezdése 

 

 

Partnerkapcsolatok nem-

, korspecifikus 

fejlesztése, családi életre 

nevelés, SZUTB, AIDS 

Biológia, oszt.f. órákon 

eg.fejlesztő előadások, 6-8 

évfolyamon 

 

2013. április 

/május 

 

 

3 alkalom 

/osztály/év 

 

 

3 alkalom 

/osztály/év 

 

 

3 alkalom 

/osztály/év 

 

 

Mozgásszervi 

elváltozások magas 

száma 

 

Elváltozások számának, 

gyógytestnevelési 

besorolások csökkentése 

Úszásoktatás 3 és 6. 

 évfolyamon  

 

 

2013. június 

 

 

10 alkalom 

/osztály/év 

 

 

10 alkalom 

osztály/év 

 

 

10 alkalom 

/osztály/év 
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Visszacsatolás 

 

Az egészségtervet az intézmény a fenntartóval, tanulókkal, szüleikkel vagy 

képviselőikkel, továbbá a szakmai partnerekkel való tárgyalás után fogadja el. A 

jövőbeli működés megalapozásához szükséges a program eredményeinek 

bemutatása, a forrásokkal való elszámolás. A program megvalósításával kapcsolatos 

információ- és adatszolgáltatást, valamint a fenntartó által soron kívül igényelt 

információkat az intézmény a fenntartó felé biztosítja.  

A cselekvési tervet évente újra szükséges értékelni, szükség szerint korrigálni, 

bővíteni az alulról induló közösségi kezdeményezésekkel, a fenntartó támogatásával. 

Az intézmény folyamatosan belső monitoring rendszerben rögzíti a legfontosabb 

változásokat, a beérkező javaslatokat, továbbá vizsgálja a program végrehajtását, a 

programok eredményeit és hatását. A programmal kapcsolatos véleménnyel élhet a 

tanuló vagy képviselője is, - javaslatát írásban, aláírva a belső monitoring rendszer 

részére átadva teheti meg. Az észrevételeket, javaslatokat a következő időszakra 

vonatkozóan szükséges beépíteni. 

Az intézmény az éves monitoring jelentést az intézményi hirdetőtáblára, nyilvános 

helyre kihelyezi, valamint ennek összefoglalóját az intézmény honlapján közzéteszi, 

igény szerint nyomtatott formátumban kiadja, amelyért az intézmény vezetője felel. 

Személyiségi jogok tiszteletben tartása: Az információ- és adatkezelés körében a 

személyiségi jogok védelméért az intézmény vezetője, a fenntartói információ- és 

adatkezelésért a fenntartó felel és gondoskodik a magasabb szintű jogszabályok, 

kiadott hivatalos állásfoglalások alapján. A programban vallási-, etnikai 

hovatartozásra, szexuális orientációra vonatkozó adat az érintett személy, illetve 

szülő/gondviselő írásos beleegyező nyilatkozata alapján tartható nyilván. A program 

keretein belül, beleértve az éves monitoring jelentést, személyes adat vagy 

információ – melyből közvetett módon az érintett egyénre lehet következtetni – nem 

hozható nyilvánosságra 

 

 

 

2.13.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

Városunk a Zagyva és a Tápió torkolatánál fekszik. Természeti értékeink Alsó-

Zagyva hullámtere, értékes ligeterdő társulásokkal, vizes élőhelyekkel. Kastélypark-

Arborétum védett parkja, melynek telepítésekor megőrizték az őshonos vegetáció 

megmaradt foltjait. 

Itt együtt található a természeti és mesterséges környezet. Az Orczy kastélyépületét 

körülvevő egykori angolkert (ma parkerdő) nevezetessége az iker vadgesztenye: a 

Vörösmarty fa. A parkerdő évekkel ezelőtt gyerektáboroknak adott otthont. 

Városunk önkormányzatának köszönhetően ismét gyermekparadicsom ez a hely. Jó 

lehetőséget biztosít a vakáció eltöltésére, és a környezeti nevelés számára is nagy 

lehetőség hisz tanulóink élőhelyükön ismerkedhetnek meg az itt található 

élőlényekkel. 

Településünkön a szennyvízlevezetés, szennyvízcsatornán keresztül történik. Jó 

kezdeményezések vannak városi szinten az utcák fásítására, parkok virággal való 

ellátására. Illegális szemétlerakók még feltárhatók a városban. A hulladékot 

kommunális hulladékgyűjtő edényben a Rethmann Rt szállítja. Szelektív 

hulladékgyűjtésre, még csak kezdeményezések vannak a városban. 
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A lakóhely környezeti állapotára sajnos egyre inkább a szemetes utcák a jellemzőek, 

különösen az élelmiszer üzletek előtt. Ez visszavezethető a helytelenül kialakult 

reggeli vásárlási szokásokra. A szülők nagy része nem otthon reggelizteti meg a 

gyermekét, hanem reggeli helyett pénzt ad neki. A gyerekek iskolába jövet 

vásárolják meg a különféle, gyakran egészségtelen terméket, édességeket. Mivel 

éhesek, már az üzletből kilépve elkezdik enni, a zacskót pedig útközben eldobálják. 

Bár az iskolaépületek gyönyörűek, minden igényt kielégítőek, az iskolaudvar 

esztétikája kívánnivalót hagy maga után. A Kertvárosi részben megfelelő a zöld 

övezet, a gyerekek kellemes környezetben tölthetik a szabadidejük nagy részét. A 

Kossuth úti iskola részben fásítás, zöldövezet kialakítása lenne célszerű. 

Hulladékgyűjtők száma egyik iskola részben sem elegendő. 

A NAT kiemelt fejlesztési feladatai között szerepel a környezeti nevelés, lehetőséget 

biztosítva, hogy minden tantárgy nevelési céljaiba beépüljön a tanulók 

környezettudatos magatartásának kialakítása. 

A NAT megvalósítását a választható kerettantervek, programcsomagok, oktatási 

programok segítik. E kerettantervek környezeti nevelési célja, alapelvei, a NAT 

közös követelményeire épülnek, annak megvalósítását segítik. 

A környezeti nevelés átfogó céljainak megvalósulásához a helyi célok 

megvalósulásán keresztül vezet az út. A környezeti nevelés csak az iskolai oktatással 

egységben, attól el nem különítve értelmezhető, mivel a tanulók teljes 

személyiségére hat. A motiváció kialakítása, megőrzése és fejlesztése minden 

életkori szakaszt átívelő célunk, mely egyben biztosítja is a folyamatosságot a 

környezeti nevelés során. A célok meghatározásánál figyelembe vettük a 

pedagógusok véleményét is, kiemelt hangsúlyt adva a gyakorlatnak, mivel fontosnak 

tartjuk, hogy elérhető, teljesíthető célokat tűzzünk ki magunk elé. 

 

Első és második évfolyam: 

 

 fejleszteni a tanuló környezete iránti megismerési vágyát, nyitottságát 

 játékos átmenettel felkészíteni a tanulási tevékenységre 

 elemi ismereteket közvetíteni a tanuló számára 

 kielégíteni a gyermek kíváncsiságát 

 érzelmi kötöttséget kialakítani a gyermekben a természettel 

 kialakítani a gyermekek igényét a szabadban történő játékokra, a pihenésre 

 az esztétikus, rendezett környezet iránti igény kialakítása 

 

Harmadik és negyedik évfolyam: 

 

 fejleszteni a tanuló környezete iránti megértési vágyát 

 tudatosítani a környezetből megismerhető értékeket 

 mintákat adni a természet megismeréséhez 

 kialakítani a csoportos és az egyéni megismerés képességét 

 az esztétikai nevelés részeként kialakítani a közvetlen környezet 

rendezettségének igényét 

 kialakítani egy természet- és embertisztelő szokásrendszert 

 

Ötödik és hatodik évfolyam: 
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 képi megismerési formákkal továbbfejleszteni a természettel kialakult 

kötődést 

 stabilizálni a kialakult helyes viselkedési szokásokat 

 lehetőséget biztosítani gyakorlati tapasztalatok szerzésére a végzett 

tevékenységek során 

 megalapozni a környezettudatos érdeklődés kulcskompetenciáit 

 tovább erősíteni a környezeti tapasztalatszerzés készségét és képességét 

 kialakítani az empátia képességét a természeti jelenségekkel kapcsolatosan 

 

Hetedik és nyolcadik évfolyam: 

 

 elvont megismerési formákat is felhasználva továbbfejleszteni a természettel 

kialakult érzelmi kötődést 

 a természetes és épített környezet iránti felelős magatartás kialakításával 

előkészíteni a társadalomba való beilleszkedést 

 fejleszteni a tanuló önismeretét és együttműködési képességét a környezeti 

problémák iránt érzett felelőssége kapcsán 

 kialakítani a gyermekben az emberiség közös problémái megértésének 

képességét 

 a környezetkímélő életmód fontosságának megértetése a tanulókkal 

 a természetközeliség igényének, a pozitív jövőképnek a kialakítása 

 

1.  A környezeti nevelés céljai 

Általános célok: 

- Az iskola környezeti nevelésének céljainak megvalósítása érdekében 

segítenünk kell tanulóinknál az alábbiak kialakulását: 

o a nyitott, önálló személyiséggé válást, 

o az élet tiszteletét, az értékek védelmét, 

o konfliktusok, problémák kezelését, 

- Tanórai és tanórán kívüli tevékenységek tervszerűen járuljanak hozzá, hogy 

tanulóink megismerjék közvetlen lakókörnyezetünket. 

- A tanulók tevékenyen vegyenek részt az iskola és tágabb környezete 

értékeinek megőrzésében, gyarapításában. 

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

természeti és társadalmi környezettel; a tanulók legyenek nyitottak, megértők 

a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság iránt. 

- A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a 

környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

Helyi célok: 

- A tantárgyak környezeti nevelést segítő lehetőségeinek maximális 

kihasználása – szemléletformálás, 

- hagyományok ápolása,  

- a helyi természeti és épített környezeti értékek megismertetése és megóvása 

tanulóinkkal. 
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2. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

- a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

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

tisztelő szokásrendszer megalapozása; 

- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet 

megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti 

és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik; 

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának 

szempontjából legfontosabb ismeretekkel: 

 a környezet fogalmával,  

 a földi rendszer egységével, 

 a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  

 a környezetvédelem lehetőségeivel,  

 lakóhelyünk természeti értékeivel,  

 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan. 

 

3. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata. 

 

4. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

a) Tanítási órák: Kiemelten a környezetismeret, természetismeret, biológia, 

kémia, technika, osztályfőnöki, történelem, rajz tantárgyak helyi tantervébe 

építetten. 

b) Az az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin 

feldolgozott ismeretek; 

c) Tanórán kívüli szervezett foglalkozások: 

 Madarak, fák napja, 

 a Víz világnapja, a Föld napja, 

 vetélkedők, 

 rajzkiállítások, 

 vitaminbüfé, salátabár, 

 hulladékgyűjtés, 

 könyvtári böngészde, 

 városunk, az iskola névadójának élete – kutatómunka, 

 gyűjtőmunka leendő helytörténeti múzeum anyagához. 

 Újszász története – vetélkedő, 

 iskolanap szervezése a környezetvédelem jegyében, 

 térrendezési munkák, 

 folyosó és udvari ügyelet megszervezése, ellátása, 

 helyi tisztasági akcióban való részvétel, 

 iskolánk körüli takarítási akció 

 a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában. 

 nyári tematikus napközis tábor 

 

d) Iskolán kívül: 
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 múzeumlátogatás, 

 tanulmányi kirándulások, kerékpár- és gyalogtúrák a környezeti értékek 

felfedezésére, 

 ültessünk fát mozgalom lakóhelyünkön, 

 nyári táborok, 

 környezetvédelmi őrjárat – illegális szemétlerakók felderítése a 

településen, 

 Újszászi Parkerdei Tábor. 

-  

Erősségeink a környezeti nevelésben: 

- az iskola minden tanulója részt vesz az őszi és tavaszi 

hulladékgyűjtésben, 

- osztályfőnöki órák keretében látogatják tanulóink a Művelődési Ház 

kiállításait, 

- rendszeresen szervezünk tisztasági versenyeket. 

 

Fejlesztendő területeink a környezeti nevelés terén: 

- az utcák, terek, parkok épségének, tisztaságának megóvása, 

- játszóterek, köztéri padok rendeltetésszerű használata, szobrok megóvása, 

- középületeink (iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, művelődési ház, 

templomok) épségének megtartása, 

- buszvárók, vasúti váró és környéküknek óvása, tisztasági 

követelményeinek betartása. 

 

A környezeti nevelés feladatait az intézmény teljes alkalmazotti közössége a szülői 

szervezetekkel, szülőkkel, civil szervezetekkel, fenntartóval, működtetővel 

együttműködve tudja megvalósítani. 

 

 

2.15 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

 

2.15.1 A magatartás értékelésének elvei 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik 

évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve 

osztályzatokat használjuk. 

 

A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az 

osztályfőnök osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba 

bejegyzi. 

 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden 

hónap végén érdemjegyekkel értékeli. 

 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a 

nevelőtestület állapítja meg. 

 

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

jegyezni. 
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Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a 

következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 

- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

- kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

- tisztelettudó; 

- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, 

segítőkészen viselkedik; 

- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 

- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

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

- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra 

vesz részt; 

- nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

c) Változó (3) az a tanuló, aki. 

- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

- feladatait nem minden esetben teljesíti; 

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

- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

- igazolatlanul mulasztott; 

- osztályfőnöki intője van. 

d) Rossz (2) az a tanuló, aki: 

- a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván 

viselkedik; 

- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki 

megrovása vagy ennél magasabb fokozatú büntetése. 

 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy 

megsértése) szükséges. 

 

2.15.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik 

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

osztályzatokat használjuk. 
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A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az 

osztályfőnök osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba 

bejegyzi. 

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. 

 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a 

következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 

- munkavégzése pontos, megbízható; 

- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

 

 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt 

nyújt; 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

- a tanórákon többnyire aktív; 

- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való 

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

teljesíti; 

- taneszközei tiszták, rendezettek. 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek: 

- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

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

mindig teljesíti; 

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak 

figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

- feladatait többnyire nem végzi el; 

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, 

annak ellenszegül; 

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy 

megsértése) szükséges. 
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2.15.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 

Azt a tanulót, aki képességihez mérten  

- példamutató magatartást tanúsít,  

- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

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

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

versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez 

és növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. 

 

Az iskolai jutalmazás formái. 

 

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

- szaktanári dicséret, 

- napközis nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

-  

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát 

végzett tanulók a tanév végén 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben 

részesíthetők. 

 

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

tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen 

az iskola közössége előtt vehetnek át. 

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

bemutatókon eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben 

részesülnek. 

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

bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben 

részesülnek. 

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

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet 

részesíteni. 

 

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

 

 

Azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

- vagy a házirend előírásait megszegi,  

- vagy igazolatlanul mulaszt,  

- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet 

részesíteni. 
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Az iskolai büntetések formái: 

- szaktanári figyelmeztetés; 

- napközis nevelői figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki intés; 

- osztályfőnöki megrovás; 

- igazgatói figyelmeztetés; 

- igazgatói intés; 

- igazgatói megrovás; 

- tantestületi figyelmeztetés; 

- tantestületi intés; 

- tantestületi megrovás. 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban 

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

 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

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

részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 

- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

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

fogyasztása; 

- a szándékos károkozás; 

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

- ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 

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

 

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

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

indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi 

büntetésben részesíthető. 

 

 

 

Újszász, 2020. augusztus hó 31. 

 

Jóváhagyta:  

 

 

                intézményvezető 
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Tanév Évfolyam 

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

2013/2014 UH H2007 H2007 H2007 UH H2007 H2007 H2007  

2014/2015 UH UH H2007 H2007 UH UH H2007 H2007  

2015/2016 ÁUH UH UH H2007 UH  UH  UH  H2007  

2016/2017 ÁUH ÁUH UH UH UH UH UH UH  

2017/2018 ÁUH ÁUH ÁUH MUH UH UH UH UH  

2018/2019 ÁUH ÁUH ÁUH ÁUH MUH UH UH UH  

2019/2020 ÁUH ÁUH ÁUH ÁUH ÁUH MUH UH UH  

2020/2021 ÁUH ÁUH ÁUH ÁUH ÁUH ÁUH MUH UH  

2021/2022 ÁUH ÁUH ÁUH ÁUH ÁUH ÁUH ÁUH MUH  

2022/2023 ÁUH ÁUH ÁUH ÁUH ÁUH ÁUH ÁUH ÁUH  

 

H2007: a 2007-ben bevezetésre kerülő "harmadik" helyi tanterv, amely a módosított NAT 

alapján az OM által kiadott kerettanterv felhasználásával készült. 

UH: Új helyi tanterv az Emberi Erőforrás Minisztérium Oktatási Államtitkársága által 2012-

ben kiadott új kerettantervek alapján. 

Az ÁUH helyi tanterv a 2015-2016-os tanévben az 1. évfolyamon bevezetésre kerülő helyi 

tanterv, amelynek tantárgyi rendszere és óraszámai a Pedagógiai Program 1. sz. mellékletében 

található. 

MUH 2017-ben átdolgozott Pedagógiai Program szerint
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1. sz. melléklet 

 
 
Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai (a felmenő rendszerben 

bevezetésre kerülő emelt óraszámú idegen nyelv/ informatika tantárgy, illetve a pénzügyi és gazdasági kultúra tantárgy bevezetésével. 

 
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1-8. évfolyamon 

2020/2021 tanév 

 

Tantárgy/évfolya

m 

1. 

( H2020) 

2. 

(2015) 

3. 

(2015) 

4. 

(2015) 

5. 

(2020) 

6. 

(2017) 

7. 

(2017) 

8. 

(2017) 

magyar nyelv és 

irodalom 

7,5 7,5 6,5 6,5 - - - - 

magyar nyelv - - - - 2/2 2/2,5 2 2 

irodalom - - - - 2/2,5 2/2,5 2 2,5 

történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

- - - -  2 2 2 

Történelem     2    

idegen nyelv 1 1 2/1 4/3 4/3 5/3,5 3,5 3,5 

matematika 4,5 4,5 4,5 4,5 4/4,5 4/4,5 4 4,5 

digitális kultúra     1/1    

informatika - - -/1 -/1 - 1 1,5 1,5 

környezetisme ret 0 1 1 1 - - - - 

természetisme ret - - - -  2 - - 
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természettudomán

y 

    2    

fizika - - - - - - 1,5 1,5 

biológia és 

egészségtan 

- - - - - - 1,5 1,5 

kémia - - - - - - 1,5 1,5 

földrajz - - - - - - 1,5 1,5 

ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

technika, életvitel 

és gyakorlat 

 1 1 1  1 1 - 

Technika és 

tervezés 

1    1    

dráma és tánc - - - - - - - - 

testnevelés és 

sport 

5 5 5 5 5 5 5 5 

osztályfőnöki - - - - 1 1 1 1 

etika/hit- és 

erkölcstan 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 24 25 25/25 27/27 28/28 28 31 31 
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2021/2022 tanév 

 

Tantárgy/évfolya

m 

1. 

(2020) 

2. 

(2020) 

3. 

(2015) 

4. 

(2015) 

5. 

(2020) 

6. 

(2020) 

7. 

(2017) 

8. 

(2017) 

magyar nyelv és 

irodalom 

7,5 7,5 6,5 6,5 - - - - 

magyar nyelv - - - - 2/2 2/2 2 2 

irodalom - - - - 2/2,5 2/2,5 2 2,5 

történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

- - - -   2 2 

Történelem     2 2   

idegen nyelv 1 1 2/1 4/3 4/3 4/3 3,5 3,5 

matematika 4,5 4,5 4,5 4,5 4/4,5 4/4,5 4 4,5 

digitális kultúra     1/1 1/1   

informatika - - -/1 -/1 -  1,5 1,5 

környezetisme ret 0 0 1 1 - - - - 

természettudomá

ny 

- - - - 2 2 - - 

fizika - - - - - - 1,5 1,5 

biológia és 

egészségtan 

- - - - - - 1,5 1,5 

kémia - - - - - - 1,5 1,5 

földrajz - - - - - - 1,5 1,5 

ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 
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technika, életvitel 

és gyakorlat 

  1 1   1 - 

Technika és 

tervezés 

1 1   1 1   

dráma és tánc - - - - - - - - 

Hon és 

népismeret 

     1   

testnevelés és 

sport 

5 5 5 5 5 5 5 5 

osztályfőnöki - - - - 1 1 1 1 

etika/hit- és 

erkölcstan 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 24 24 25/25 27/27 28/28 28/28 31 31 
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2022/2023. tanév 

 

Tantárgy/évfolya

m 

1. 

(2020) 

2. 

(2020) 

3. 

(2020) 

4. 

(2015) 

5. 

(2020) 

6. 

(2020) 

7. 

(2020) 

8. 

(2017) 

magyar nyelv és 

irodalom 

7,5 7,5 5/ 5,5 6,5 - - - - 

magyar nyelv - - - - 2/2 2/2 1,5/1,5 2 

irodalom - - - - 2/2,5 2/2,5 1,5 / 2 2,5 

történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

- - - -    2 

Történelem     2 2 2  

idegen nyelv 1 1 2/1 4/3 4/3 4/3 4/3 3,5 

matematika 4,5 4,5 /4,5 4,5 4/4,5 4/4,5 3 / 3,5 4,5 

digitális kultúra   1  1/1 1/1 1  

informatika - -  -/1 -   1,5 

környezetisme ret 0 0 1 1 - - - - 

természettudomán

y 

- - - - 2 2 - - 

fizika - - - - - - 1,5 1,5 

biológia és 

egészségtan 

- - - - - - 1,5 1,5 

kémia - - - - - - 1,5 1,5 

földrajz - - - - - - 1,5 1,5 

ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 
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vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

technika, életvitel 

és gyakorlat 

   1    - 

Technika és 

tervezés 

1 1 1  1 1 1  

dráma és tánc - - - - - - 1 - 

Hon és 

népismeret 

     1   

testnevelés és 

sport 

5 5 5 5 5 5 5 5 

osztályfőnöki - - - - 1 1 1 1 

etika/hit- és 

erkölcstan 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 24 24 24/24 27/27 28/28 28/28 30/ 30 31 
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2023./2024. tanév 

 

Tantárgy/évfolyam 1. 

(2020) 

2. 

(2020) 

3. 

(2020) 

4. 

(2020) 

5. 

(2020) 

6. 

(2020) 

7. 

(H2020) 

8. 

(H2020) 

magyar nyelv és 

irodalom 

7,5 7,5 5/ 5,5 5/ 5,5 - - - - 

magyar nyelv - - - - 2/2 2/2 1,5/1,5 1,5 / 2 

irodalom - - - - 2/2,5 2/2,5 1,5 / 2 2 /2 

történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

- - - -     

történelem     2 2 2 2 

állampolgári 

ismeretek 

       1 

idegen nyelv 1 1 2/1 4/3 4/3 4/3 4/3 4 / 3 

matematika 4,5 4,5 /4,5 4 / 4,5 4/4,5 4/4,5 3 / 3,5 3,5 / 4 

digitális kultúra   1 1 1/1 1/1 1 1 

informatika - -   -    

környezet 

ismeret 

0 0 1 1 - - - - 

természet 

tudomány 

- - - - 2 2 - - 

fizika - - - - - - 1,5 1,5 

biológia és 

egészségtan 

- - - - - - 1,5 1,5 

kémia - - - - - - 1,5 1,5 

földrajz - - - - - - 1,5 1,5 

ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 
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technika, életvitel és 

gyakorlat 

       - 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 - 

dráma és színház - - - - - - 1 - 

Hon és népismeret      1   

testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

osztályfőnöki - - - - 1 1 1 1 

etika/hit- és 

erkölcstan 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 24 24 24/24 25/25 28/28 28/28 30/ 30 30/ 30 
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2019.08.26-án a tantestület az alábbi kiegészítést fogadta el a Korszerű pedagógiai 

módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program intézményi adaptálása 

tekintetében. A kiegészítést a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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2. sz. melléklet 

 

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program 
 

Az EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi 

Program kísérleti megvalósítása c. konstrukció célrendszeréhez igazodva és az EFOP-3.2.15-

VEKOP-17 kiemelt projekt keretében fejlesztett oktatási és képzési tartalmakra építve a 

Százszorszép bokréta elnevezésű projekt megvalósítása során intézményünkben újonnan 

kifejlesztett oktatási és képzési tartalmak kerültek adaptálásra a 2017/2018-as tanévtől 

kezdődően. Ezen tartalmak a projekt megvalósítási időszaka alatt kerültek kipróbálásra, 

tesztelésre és a jelen Pedagógiai Programba már a tapasztalatok alapján felmerült módosító 

javaslatokkal kiegészítve kerültek beépítésre. 

 

1. Az adaptáció célrendszere 

1.1.  Az intézmény oktatási szervezetének, tanulásszervezési platformjainak 

továbbfejlesztése a megvalósított témamodulokban tematikus programokhoz 

kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, 

kiadványok használatának beillesztésével. 

1.2.  Az egész életen át tartó tanulás kompetenciáinak iskolai fejlesztésének 

megalapozása és megerősítése a témamodulokban megvalósuló tevékenységeken 

keresztül, mellyel aktívan hozzájárulunk a fejlesztésben érintett gyerekek, és ezzel 

családjaik társadalmi felzárkózásának esélyeihez, a munkaerő piacon való 

helytálláshoz is.  

Az intézményben az alábbi témamodulokban valósulnak meg tábori tevékenységek: 

 

- Hagyományőrző és anyanyelvápoló témamodul 

- Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés témamodul 

- Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás témamodul 

- Életvezetés, családi életre nevelés témamodul. 

1.3.  A tanulók alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése a 

- Hagyományőrző és anyanyelvápoló, 

- Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés, 

- Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás, 

- Életvezetés, családi életre nevelés témamodulokban megvalósuló tevékenységeken 

keresztül.  

1.4.  A köznevelés intézmények hátránykompenzációs szerepének erősítése a 

hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a tanítási 

szünetekben elérhető személyiség- és készségfejlesztő tevékenységekkel, 

programokkal, amelyek elősegíthetik az iskolai lemorzsolódás, a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás csökkentésének mértékét. A témamodulokat, a fejlesztéseket minden 

gyerek számára elérhetővé tesszük, ezzel is erősítve a társadalmi esélyegyenlőséget, az 

egyenlő hozzáférés esélyét. 
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1.5. A környezettudatos gondolkodás növelése a gyermekeket körülvevő 

természeti értékek témamodulokban történő újfajta szemléletű bemutatásával. 

Megismerik a tudatos fogyasztói magatartás alapelveit, az ökológiai lábnyom 

fogalmát, az e-számok és a fair trade termékek jelentését, az egészséges életmód és 

táplálkozás jelentőségét, valamint a globalizációban rejlő környezeti hatások 

veszélyeit. Megismerik a régi helyi népszokásokat, ezzel is erősítve nemzeti és 

kulturális identitásukat. Megismerik a biztonságos internethasználat módját, ezzel is 

hozzájárulva a digitális világ használatának egészséges megvalósulásához. 

2. Az adaptáció célcsoportjai, hatásterületek 

 

2.1.  Közvetlen célcsoport az intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező 1-7. 

osztályos tanulók. 

2.2.  Közvetett célcsoport az intézmény pedagógusai, önkéntesként együttműködő 

szülők, iskolai közösségi szolgálatot teljesítő középiskolai tanulók. 

 

3. Adaptált témamodulok 

 

3.1.  Hagyományőrző és anyanyelvápoló témamodul 

Tantárgyi illeszkedés (1-7. évfolyam):  

- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, 

- Hon- és népismeret, 

- Magyar nyelv és irodalom, 

- Ének-zene, 

- Vizuális kultúra, 

- Dráma és tánc, 

- Technika, életvitel és gyakorlat 

 

A tábor ideje alatt a gyerekek megismerik a régi, helyi népszokásokat, a táborhely 

környezetének mese és mondavilágát. Kipróbálják a hagyományos kenyérsütési 

technikákat, népi játékokat játszanak, kipróbálják az üstben való lekvár főzést. Tájház 

látogatáson vesznek részt, ahol játékos vetélkedő keretében megismerik a régi használati 

eszközöket, szerszámokat, amit maguk is kipróbálhatnak.  

 

3.2.  Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés témamodul 

Tantárgyi illeszkedés (1-7. évfolyam):  

- Testnevelés és sport, 

- Biológia-egészségtan 

 

A tábor több választott sportág köré szerveződik, játékos foglalkozásokkal, 

kirándulásokkal és kulturális programokkal kiegészítve. A résztvevők megtanulják a 

kerékpár kötelező felszereltségét, segítő rendőr részvételével ismerkednek a közlekedési 

jelzőtáblákkal, a kerékpáros KRESZ szabályaival. Ügyességi pályán kerékpáros technikai, 

gyorsasági feladatok elvégzésére is sor kerül. 

 

 

3.3. Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás témamodul 
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Tantárgyi illeszkedés (5-7. évfolyam):  

- Informatika, 

- Technika, életvitel és gyakorlat, 

- Erkölcstan 

 

A tábor ideje alatt a gyerekek megismerik a biztonságos internethasználat módját. 

Szakemberek segítségével kereső programok, képalkotó, képfeldolgozó, tájékozódást 

segítő, tervező és további alkalmazásokkal ismerkednek, a fotó- és filmkészítés technikáit 

sajátítják el. A tábor végére elkészítik saját alkotásaikat.  

 

3.4.  Életvezetés, családi életre nevelés témamodul 

Tantárgyi illeszkedés (1-7. évfolyam):  

- Technika, életvitel és gyakorlat, 

- Magyar irodalom, 

- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, 

- Hon- és népismeret, 

- Erkölcstan, 

- Etika 

 

A tábor ideje alatt a gyerekek játékos feladatokon át, szerepjátékok alkalmazásán 

keresztül megismerik a felnőtt léttel járó fontos döntési helyzeteket, felelősségteljes 

viselkedési formákat. Segítséget kapnak önismereti foglalkozásokon keresztül saját 

jövőképük kialakításához. Az előttük álló döntéshelyzetek mérlegeléséhez (pl. 

pályaválasztás).  
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          3.sz.melléklet 

 

„A pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös 

tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák 

választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése az EFOP-

3.2.5-17-2017-00038 azonosítószámú, „Mi a pálya" – Pályaorientáció a Szolnoki 

Tankerületi Központban pályázat tartalmi elemeinek fenntartása segítségével." 

 

A pályázat tartalmi elemeit a következő tevékenységekkel visszük tovább: 

- A „Kíváncsiak Klubja” élménypedagógiai program folytatása 2-5. évfolyamon az 

egész napos nevelés keretei között (szakköri formában). Időkerete havi 1x2 óra minimum, és 

legalább 1 csoport alakul az intézményben a 2-3. és a 4-5. évfolyamból (éves szinten 18 óra, 

12 fő részvételével). 

- A szakköri napló vezetése, mely követi  a változó résztvevőket – mert lehetséges az 

érdeklődésszerű részvétel. Az elszámoltathatóság alapja a szakköri napló. Anyagszükségletét  

a pályaorientációra tervezett 1000 Ft/főből tervezzük az intézmény éves költségvetésében. 

 

- A 72 órás „Kalandozás a pályaorientációs tenger szigetein” program folytatása 5. 

évfolyam 2. félévétől – 8. évfolyamon tanórai keretek között, összesen 72 óra  időtartamban. 

A modulok felhasználása 5. és 8. évfolyamon kötött, a kezdő és a záró modul miatt, a másik 

két évfolyamon szabadon felcserélhető. Az intézmény döntését arról, hogy mely tantárgyak 

órakeretében, valósítjuk ezt a tevékenységet, az iskolai munkaterv és  a munkaközösségek 

munkaterve tartalmazza. 

- Tanulói portfólió elkészítése a pályaorientációval kapcsolatos tevékenységek 

összegzésére. A gyerekek önállóan döntik el a tartalmát illetve a pedagógus útmutatása 

alapján. a 2019/20-as tanévben a 5., 6. évfolyamon kötelező. 

- A 3 lépcsős tanácsadási folyamat megvalósítása 7-8. évfolyamon. Első lépcsőfok az 

osztályfőnök, második szükség esetén a pályaorientációs felelős, harmadik pedig szintén 

szükség esetén a pedagógiai szakszolgálat pályaorientációs tanácsadást végző szakembere. 

- Intézményenként önálló szervezésben évente 1 pályaorientációs nap megtartása, a 

Szolnoki Szakképzési Centrum pályaorientációs rendezvénye pedig kétévente minden 

intézménybe eljut a Centrummal kötött együttműködési megállapodás alapján.  

- 7-8. évfolyamon 1 tanműhely és 1 vállalatlátogatás, melynek finanszírozása a 

pályaorientációs többletkötelezettség keretből történik. (Lehet Iparkamarai, Agrárkamarai, 

egyéni szervezés is, ide lehet tervezni a 2020-as évtől a tanulónkénti 1000 Ft költését.) Ennek 

megvalósítását a 7. évfolyamokra tervezzük, osztálylétszámokhoz igazítottan.  
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- Pályaorientációs munkacsoport létrehozása, melynek vezetője a pályaorientációs 

felelős, tagjai az élménypedagógiai és a 72 órás modult tanító pedagógusok. Éves 

munkatervük magát  a folyamatot foglalja magába, tevékenységükről év végén beszámolnak.  

 

 

2020.03.20-án a nevelőtestület elfogadta a A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 

intézmények támogatása EFOP-3.1.5-16-2016-00001 kiemelt projekt intézményi adaptálása 

tekintetében elvégzett módosításokat, melyet a Pedagógiai Program megfelelő részeibe dőlt 

betűkkel illesztettünk. 

 

 

                                                 

 

1. Szülők 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a 

határozatképesség megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, 

illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; az iskolaszék 

elnökének aláírása.)  

 

2. Fenntartó és Működtető 

(Mellékelve az egyetértésről szóló határozat a többletkötelezettségek 

felsorolásával.) 

3. Tantestület 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a 

határozatképesség megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, 

illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető 

és a hitelesítők aláírása. 

 

 

Újszász, 2020. március 20. 

        

              …………………………….. 

       Bogárné Simon Klára 

            intézményvezető 

 

 


