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I. BEKÖSZÖNŐ 

Kedves Olvasó! 

Ön a Bogyiszlói Általános Iskola Pedagógiai Programját olvassa. Ez a dokumentum hosszú évekre 

meghatározza a községekben folyó általános iskolás korú gyermekek nevelését, oktatását. Sok munka, 

együtt dolgozás előzte meg a végeredményt. 

A pedagógiai program alapjául szolgáló dokumentumok: 

 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 

Ha Ön szülő, kérem, azért forgassa figyelmesen az oldalakat, mert az itt található program alapján 

neveljük - oktatjuk gyermekét. Nagy felelősség ez.  

Hisszük, hogy községeink iskolája képes a különböző társadalmi rétegek igényeinek a kielégítésére. 

Tanulócsoportjainkban jut idő a gyerekek alapos megismerésére, a nekik legmegfelelőbb haladási 

tempó megválasztására. Tanterveink rugalmasak, alkalmazkodnak a legkülönbözőbb képességű, 

adottságú gyerekek haladásához. 

Nem vagyunk hívei a korai differenciálásnak. Hisszük, hogy kiscsoporttól hatodik osztályáig a 

foglalkozásokon, tanórán belüli egyénre szabott feladatokkal kezelhetők az adottságokból adódó eltérő 

képességek. A lassabban haladóknak felzárkóztató foglalkozások állnak a rendelkezésükre, az igazán 

kiemelkedőnek pedig lehetősége van szakkörökben dolgozni, illetve második osztálytól idegen nyelvet, 

harmadiktól informatikát tanulni. 

Úgy gondoljuk azonban, hogy hatodik évfolyamon végzett mérések, belsővizsgák, szülői beszélgetések 

alapján, el kell döntenünk közösen, hogy 7.-8. osztályban, milyen irányt képzelünk el az eddigi 

tapasztalatok alapján gyermekének. Természetesen nem kizárva a gyermek fejlődésében bekövetkező 

esetleges változást. 

 Ha gimnázium, szakközépiskola a cél, második nyelv (angol) tanulására, magasabb 

óraszámú informatikai oktatásra számíthat. Magyar nyelvet, matematikát 

csoportbontásban tanítjuk ezekben az évfolyamokban. 

 Ha gyermeke inkább egy jó szakma felé kacsingat, akkor az alapkészségek mély 

elsajátítására kell törekednünk azért, hogy megállja a helyét szakmunkásképzőben. 

 

A dokumentumban foglaltakat kérje számon az óvodán az iskolán, érdeklődjön, informálódjon, szívesen 

állunk rendelkezésére. 

A nevelőtestület nevében:  Boda Zoltán 

igazgató 
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II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

 

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

  Pedagógiai alapelveink 

Egyenrangúság elve — a nevelés-oktatás két alapvető tényezője, a pedagógus és a növendék 

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

tárgya, hanem alanya. 

A pedagógus vezető szerepe — az egyenrangúság elvével összhangban a pedagógusnak vezető szerepe 

van a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységének megszervezésében, személyiségük 

fejlődésének támogatásában, nem megfeledkezve a szülői ház, a család szerepéről. 

Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve – a gyermek fejlesztésének a maga 

fejlettségi szintjéhez történő igazítása. 

A különböző közösségekhez tartozás elve — a tanulók egyszerre szűkebb (család, osztály, iskola) és 

tágabb (környezet, társadalom) közösség tagjai. A nevelés-oktatás az emberi viszonyokban gazdag 

közösségek hatásrendszerén át, a közösségekben, a közösségek életének, céljainak, érdekeinek 

figyelembevételével, a közösség aktív részvételével történik. A közösségek biztosítanak terepet — a 

pedagógus vezető, irányító, kezdeményező szerepe mellett — a tanulók önállóságának, 

öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. 

A tapasztalatszerzés, tevékenység központúság elve — lehetőség teremtése a nevelés-oktatás 

folyamatában a tanulók számára a saját tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosítására. 

A külső hatások elve — mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre történő támaszkodás, 

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

A bizalom elve — bizalom, megértés, tisztelet a tanuló személyisége iránt, törekvés a személyes 

kapcsolatok kialakítására. 

A következetesség elve — igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, 

egyúttal lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásának 

kibontakoztatására. 

A koncentráció elve — adott tantárgy, műveltségi terület tanítása során alkalmazkodás és építés a 

korábban, illetve más tantárgyból elsajátított tudásra. 

A szemléletesség elve — a befogadást, az elsajátítást előtérbe helyező tanulásszervezési és 

módszertani eljárások alkalmazása.  

A kis lépések elve — minden tanuló a képességének megfelelő ütemben fejlődik, a megismerés, a 

tanítás-tanulás csak ezen ütem figyelembevételével történhet. 

Tanulási attitűd fejlesztésének elve — Formáljuk, fejlesztjük tanulóink iskolához, a tanuláshoz és a 

tudáshoz való viszonyát. 

 Iskolánk kiemelt céljai és feladatai. a célok megvalósulása érdekében kifejtett tevékenységek 

A NAT által és a helyi igények alapján megfogalmazott célokon és feladatokon belül iskolánk kiemelten 

kezeli az alábbi célokat és feladatokat, megvalósulások érdekében az alábbi tevékenységeket végzi: 

1.2.1. Alapvető célunk a személyiségfejlesztés. 

A tanítást, az ismeretek elsajátítását eszköznek fogjuk fel, a személyiségfejlesztés eszközének. 
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Minden gyermeket saját képességeinek megfelelően megpróbálunk fejleszteni. 

Tudjuk, hogy a személyiség formálásának csak egy szelete az iskola, illetve annak hatásai. 

Lehetőségeinkhez képest megpróbáljuk beépíteni, felhasználni a családból, a családtól, illetve más 

ismerethordozóktól szerzett információkat, hatásokat. Ezért lényegesnek tartjuk a tanulók 

környezetében történtek ismeretét, a személyiségükben bekövetkezett változásokra való reagálást. 

 

Személyiségfejlesztő munkánk eredményeként szeretnénk elérni, hogy tanulóink rendelkezzenek olyan 

személyiségjegyekkel és képességekkel /pl. énkép, önismeret/, hogy alkalmassá váljanak a megfelelő 

emberi kapcsolatok kiépítésére és alkalmazására. Tegyék magukévá azokat az értékeket, amelyek 

lehetővé teszik hosszabb távon a társadalomba való sikeres beilleszkedést. 

Célunk ezért az egyén személyes kompetenciájának fejlesztésével párhuzamosan a tanulók érzelmi és 

a szociális kompetenciájának tudatos fejlesztése is tanórai és tanórán kívüli keretekben egyaránt. 

Tevékenységek: 

 Ez a cél át kell, hogy hassa az intézményi tevékenységrendszer egészét, a tanulók, tanárok 

iskolai munkáját, a munka feltételeit. 

(Később erről a pontról részletesen szólunk.) 

1.2.2. Minden tanuló képessé váljon az önálló tanulásra, ismeretszerzésre. 

Tevékenységek: 

Tanulási, ismeretszerzési technikák elsajátítása, figyelemmel a megismerés életkori sajátosságaira: 

 tárgyi - cselekvéses 

 szemléletes - képi 

 elvont - verbális 

Feladatunk, hogy óravezetési, szervezési módszereink a fenti megismerési technikáknak, illetve a 

tanulók életkori sajátosságainak megfeleljenek. 

Alkalmazzuk az IPR-ben leírtakat, az IKT eszközöket, valamint az alábbi hagyományos és modern 

tanulásszervezési eljárásokat: 

 óvoda-iskola átmenet 

 a középiskolába való átmenet 

 hatékony tanuló megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnosztizálás. 

 az inkluzív nevelés, multikulturális tartalmak 

 tanórai differenciálás heterogén csoportban 

 kooperatív tanulás 

 a drámapedagógia eszközei 

 prezentációs technikák 

 tanári magyarázat /frontális tanítás/: beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemléltetés 

 munkáltatás /egyéni, de nem önálló/: variációs módszer, házi feladat 

 páros munka 

 csoportmunka 

 játék 

 szerepjáték /drámapedagógia/ 

 vita 

 kutató-felfedező módszer  
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 projekt módszer 

 témahét  

 moduláris oktatás 

1.2.3. Oktató munkánk során kiemelt feladatként kívánjuk kezelni a hátránykompenzálást 
és a tehetséggondozást.  

Tevékenységek: 

Hátránykompenzáció érdekében: 

 logopédiai foglalkozások, mérések (1-2. osztály) 

 pedagógiai tanácsadó, tanulási képességet vizsgáló szakértők bevonása 

 korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások a választható óraszámban 

 csoportbontások 

 napközis, tanulószobai foglalkozások alatti egyéni fejlesztés 

 differenciált óravezetés 

Tehetséggondozás érdekében: 

 szakköri foglalkozás 

 differenciált óravezetés 

 helyi és iskolák közötti versenyeken való részvétel 

 fakultációk 

 csoportbontások technika - informatika, ill. nyelvoktatás 

1.2.4. Minden tanuló érje el lehetőségeinek maximumát nyolcadik osztály végére az 
alapkészségek terén. Olyan mélységű ismeretet kapjon, amely lehetővé teszi a 
magasabb iskolafokozatban való helytállást. 

Tevékenységek: 

 Célunk az adott kompetenciák fejlesztéséhez szükséges feltételrendszer kialakítása, 

megalapozása, a külső és belső képzéseken elsajátított módszerek bevezetése, alkalmazása a 

hagyományos, jól bevált módszerek, eszközök mellett. 

A fejlesztés során tudomásul vesszük a tanulók eltérő szociális helyzetéből és egyéni 

képességeiből adódó különbségeket, a nyelvi készségek fejlődésének differenciáltságát, a 

tanulók nyelvhasználati képességeikben mutatkozó eltéréseket.  

Az alapozó időszakot követően különböző szövegtípusokon gyakoroltatjuk a verbális és vizuális 

információk együttes megfejtését, a szövegelemzést és szövegalkotást. 

 A tanulók egyéni képességeit figyelembe vevő, differenciált és tevékenységközpontú pedagógiai 

szemlélet és gyakorlat elsajátítása érdekében részt vettünk a pályázatunkhoz kapcsolódó 

módszertani képzéséken, de saját erőből, belső tantestületi szintű képzések szervezésével is arra 

törekszünk, hogy a tantestület minden tagja képes legyen saját tantárgyában a differenciáló, 

tevékenységközpontú pedagógia alkalmazására 

 7-8. évfolyamon: 6. évfolyam végén vizsgákkal vagy felmérőkkel mérjük az alapkészségek 

elsajátításának helyzetét. Ennek megfelelően szervezzük további munkánkat, a csoportokat, 

felzárkóztató foglalkozásokat, fakultációkat. 

 Minden évfolyamon témaheteket tartunk. 

 Az országos kompetenciamérések eredményeit az IMIP - ben meghatározott módon minden 

évben elvégezzük. 
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1.2.5. Iskolánkban ápolni kell a helyi hagyományokat, mivel községünk gazdag népi 
hagyományokban és szokásokban. 

A hagyományápolás érdekében végzett tevékenységek: 

 Az alsó tagozatos, a napközis foglalkozások szabad sávjába beépítjük a község történetéről 

gyűjtött szemelvényeket (Bogyiszlói képek c. könyv), illetve a jellemző népi mesterségeket 

(szövés, fonás, halászat). 

 Az alsós óratervnek tartalmazza a népi táncoktatást. 

 Felső tagozatban az ember és természet, földünk, környezetünk, művészetek, az életvitel- és 

gyakorlati ismeretek műveltségi terület tartalmazza a helyi történelem, helyi kultúra, 

szokásrendszer ismereteit. 

 Az iskola gyermek népi tánccsoportot működtet, és fellépési lehetőséget biztosít.  

 Hon- és népismeret modul tantárgy keretében feldolgozzuk sajátkészítésű munkafüzetünk 

anyagát. 

 Segítjük a Művelődési Ház által szervezett hagyományápolási tevékenységeket (fesztiválok, 

szüreti felvonulás, falunapok). 

 Részt veszünk a környező települések rendezvényein. 

 A település történetével, hagyományaival foglalkozó témahetet tartunk ld. függelék 

Fontosnak tartjuk a családi életre való felkészítést. 

A cél megvalósulása érdekében - a tantárgyi lehetőségeken túl - 

 egészségnapokat tartunk, 

 kapcsolatot tartunk a helyi egészségügyi szolgálattal. 

Fontosnak tartjuk a tanulók testi -, valamint az egészséges életmódra nevelését. Mivel 

sportlétesítmény, sportolási lehetőség településünkön alig van, ezért e célunkat elsősorban a 

természetben végezhető tevékenységekkel, a szabad levegőn szervezett játékkal kívánjuk elérni. 

A tantárgyi - óratervi - lehetőségek maximális kihasználásán túl 

 iskolai sportkört  

 tömegsport órákat működtetünk 

 úszásoktatást lehetőség szerint 

 őszi – téli - tavaszi túrákat, sportnapokat bonyolítunk 

 kerékpártúrát szervezünk 

1.2.6. Ápoljuk a testvériskolai kapcsolatot a németországi Schlitz és a mai Románia 
területén lévő Csíkcsicsó települések iskolájával. 

Tevékenységek: 

 lehetővé tesszük 2. osztálytól a fakultatív nyelvoktatást 

 a német kapcsolat segítse elő az uniós ismeretek bővítését 

 diákoknak, tanítványainknak egymás szülőföldjére utazási lehetőséget biztosítsunk 

 olyan programok szerveződjenek, melyek elősegítik községeinkben őrzött és ápolt kultúra és 

hagyomány megismerését 
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 Csíkcsicsó esetében különösen olyan programok szerveződjenek, melyek során kölcsönösen 

meglátogathatjuk közös történelmünk meglévő emlékeit, a látogatások során erősödjön a 

nemzettudat, a közös múlt, az egy közösségbe való tartozás érzése. 

1.2.7. Célunk, hogy a községben élő, iskolánkban tanuló cigány nemzetiség történelmével, 
kultúrájával megismertessük tanulóinkat, a kölcsönös elfogadás, a tisztelet, az 
identitástudat érdekében.  

Tevékenységek: 

 Időkeretet biztosítunk a cigány nemzetiségi kultúra, hagyományrendszer, ill. nemzetiségi 

népismeretet óratervbe, ill. projekt keretében történő oktatására. 

 Alkalmazzuk az IPR multikulturális tartalmakra vonatkozó szakaszát. 

 Szakköri, fakultációs lehetőséget adunk a fenti ismeretek mélyebb elsajátítására. 

 

Célunk az integrált nevelés, ellene vagyunk a szegregáció minden formájának. 

Tevékenységek: 

 Ennek érdekében 2003/2004-es tanévtől dolgozunk iskolánk Integrációs Pedagógiai 

Rendszerén. 

 Prioritásokat fogalmazunk meg a tanítás-tanulási folyamat során alkalmazható eszközrendszert 

illetően 

 Kapcsolatrendszert építünk ki 

1. Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal 

2. Szakmai és szakszolgálatokkal 

3. Középfokú oktatási intézményekkel 

4. Nemzetiségi önkormányzattal  

5. Civil szervezetekkel 

1.2.8. Célunk, hogy a formális tanulást kiegészítve, az informális és a nemformális tanulási 
módszerek és tartalmak járuljanak hozzá a tanulók személyiségfejlesztéséhez, 
kompetenciafejlesztéséhez, továbbá segítsék elő: 

 a formális tanulás során szerzett ismeretek bővítését, 

 új ismeretek szerzését, 

 a megszerzett ismeretek integrálását, 

 a problémamegoldó gondolkodás fejlődését,  

 az élményalapú tanulás gyakorlatát, 

 az ismeretek a tantárgyak közötti integrációját. 

Tevékenységek: Az EFOP-3.3.7-17 kódszámú pályázat által kifejlesztett intézményen kívüli és belüli 

módszerek alkalmazása. Igyekszünk minél több INFORMÁLIS TANULÁSI alkalmat teremteni, melyek 

új ismeretek megtanulását, rögzítését, teszik lehetővé, nem tanórai struktúrában. Az itt 

megszerzett ismeretek erősíthetik, összekapcsolhatják a formális tanulás során szerzett tudást. 

1.2.9. Célunk a fenntartható fejlődésre való nevelés, melynek során az alábbi elveket 
tartjuk követendőnek: 

• Amit a környezetbe bocsátunk, az nem haladhatja meg a környezet 

befogadó/feldolgozó képességét. 

• Amit a környezetből kitermelünk, az nem haladhatja meg a környezet 

újratermelőképességét. 
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• A nem megújuló erőforrások felhasználásának a mértéke nem haladhatja meg azt az 

ütemet, amilyen arányban helyettesíteni tudjuk őket megújuló erőforrásokkal.ú 

Tevékenységek: 

 A napi munkánk meghatározója a fenntartható fejlődés elveinek rendszere 

 Az éves terveinkben megjelennek a környezet és természeti értékeink védelmével 

kapcsolatos feladatok 

 Az ökoiskolai terveink tartalmazzák a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 

tevékenységeket 

 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eljárásai, módszerei 

A tanítás- tanulási folyamat során alkalmazzuk: 

• az egyénre szabott tanulást 

• a tanulói együttműködésen alapuló tanulást 

 a differenciált tanulásszervezési eljárásokat 

• multidiszciplináris órák szervezését  

• a teamtanítás alkalmazását, , (egy-egy órát több pedagógus egyidejűleg tarthasson) 

• a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazását 

 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 

 A tanulók értelmi nevelése. 

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

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

 A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladata: A tolerancia és a másság elfogadásának fejlesztése, a kooperációra való tanulói szerepek 

alkalmazásával. Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

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

kommunikáció elsajátítása. 

 A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

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

helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

 A tanulók akarati nevelése. 

Feladata: Ön-és társismeret fejlesztése az önértékelés és csoportértékelés folyamatos 

alkalmazásával. Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 

 A tanulók nemzeti nevelése. 

Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, 

a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet 

érzésének felébresztése. 

 A tanulók állampolgári nevelése. 

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

a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az 

iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

 A tanulók munkára nevelése. 
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Feladata: A tanulók együttműködési kompetenciájának fejlesztése. Az emberek által végzett munka 

fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló 

tevékenységek gyakoroltatása. 

 A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

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

Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem 

fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 

 

 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Cél: Az iskola-egészségnevelési tevékenységének fejlesztése, az egészségügyi szolgálat munkájának 

segítése, tapasztalatainak beépítése a napi nevelő, oktató munkába. 

 

Vizsgálatok:  

 Tisztasági vizsgálat (fejtetvesség) negyedévente (szeptember, január, április), vagy hívásra 

(védőnő) 

 Kötelező védőoltások (orvos + védőnő) 

 Védőnői szűrővizsgálatok (Testsúly, magasság, mellkör térfogat, vérnyomásmérés, hallás, 

látás, gerincferdülés, lúdtalpszűrés) 

 Orvosi szűrővizsgálatok (Szív, tüdő, szájüreg, sérv, ortopédiai vizsgálat) 

 

Feladat: 

Az iskola-egészségügyi szolgálattal együttműködve a kiszűrt tanulók számára iskolai segítségnyújtás.  

A tanulók fizikai állapot-mérésének eredményeiről szükség esetén tájékoztatjuk a szülőt valamint az 

iskola-egészségügyi szolgálatát. 

Eszközök, eljárások: 

Tanórai, osztályfőnöki, biológia órák, egészségtanórák és tanórán kívüli rendezvények, 

propagandaanyag, felvilágosító előadások, pályázatokon részvétel, szakkörök iskolai működtetése, 

versenyeken eredményes szereplés, intézményekkel kapcsolattartás: ÁNTSZ; Gyermekjóléti Szolgálat, 

Vöröskereszt; Városi Rendőrkapitányság; iskolaorvos, védőnő-hálózat, kirándulások. 

Drogstratégia 

Cél: drogellenes megelőzési programunk révén csökkenjenek az ártó tényezők, és erősödjenek az 

összetett személyiségfejlesztő munka hatásai. 

A segítő kapcsolatok partneri csatornáinak feltérképezése.  

 Szülők (család), szülői munkaközösség, iskolaorvos, gyermekvédelmi felelős 

 Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó 

 Védőnő hálózat 

 Rendészeti szervek 

 Egyházak, alapítványok, karitatív szervezetek 

A végrehajtás színterei: 

Iskolai programok: szaktárgyi órák témafeldolgozása, osztályfőnöki órák 
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Tanórán kívüli foglalkozások: napközis foglalkozások, egészségnap vagy drog-prevenciós nap, szülői 

értekezletek, szakmai tréningek pedagógusoknak. 

Iskolán kívüli tevékenységek: kortárs - segítő képzés, kirándulások, sportprogramok, városi versenyek. 

Programformák: Filmvetítés, versenyek, vetélkedők, pályázatok, szakkörök, kortársképzés, 

kiscsoportos beszélgetések, dramatikus játékok, színjátszó kör, drogellenes sportprogramok, gyógyult 

drogos megszólaltatása, előadások, Internet, anti-drog diszkó, DÖK programok, 

Értékelés: Folyamatosan, ill. a programok után. 

 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és 

a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói 

közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

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. 

A közösségi nevelés lehetőségei és feladatai a hagyományos osztályközösség mellett fontos szerepet 

töltenek be a különböző módon szerveződő kiscsoportok, illetve a párok.  

Az együttműködés, a csoportban való dolgozás nem minden tanuló számára elfogadott és preferált 

tanulásszervezési eljárás.  

A versenyhez, az egyéni teljesítmények elsődlegességéhez szokott tanulóknak meg kell tanulniuk 

másokhoz alkalmazkodni, mások tanulási tempóját elfogadni. Tudomásul kell venniük, hogy a 

közösség sikere függ az egyén teljesítményétől és felelősségétől, de az egyén erőfeszítései 

hozzájárulnak mások eredményeihez, sikereihez.  

A kooperatív csoportmunka így az oktatás során nemcsak egy tanulásszervezési eljárás, hanem a 

személyiség- és a közösségfejlesztés egy fontos eszköze és színtere is.  

Alkalmazzuk a kooperatív tanulás négy alapelvét:  

 az egyenlő részvétel,  

 az építő egymásrautaltság,  

 a párhuzamos interakciók  

 és az egyéni felelősség  

2. 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. 

3. 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 
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tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez 

szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

4. 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. 

 

  A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök 

feladatai. 

A pedagógusok feladatai 

1. Együttműködés a szülőkkel 

 Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, 

képességeinek kibontakoztatásában. 

 A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség 

kialakítása, fejlesztése során. 

 Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti 

meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik. 

Az egyes jogok biztosítása 

 Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

 Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 

 Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatalakor. 

 

II. Részletes szakmai feladatok 

1. A tanár alapfokú nevelési-oktatási feladatai 

 Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket. 

 A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. 

 Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, kultúrájú gyerekek együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan a tanulókat 

érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készíti fel a további 

tanulásra. 

 Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek.  

 Pedagógiai tevékenysége során felhasználja a tanulói közösségnek a tanuló önismeret 

fejlesztésére, együttműködési készség növelésére gyakorolt hatását. 

 Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, 

szavahihetőség tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát. 

 Segíti a tanulókban a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosulását, 

és ezek ápolására neveli őket.  

 A tanulót testi és a lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fejleszti. 

 Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait.  

 

2. A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

 Tanár alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. 
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o oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanuló testi épségének 

megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről,  

o oktató tevékenysége során az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti, 

 

 Oktató tevékenysége során figyelembe veszi a tanuló  

o egyéni képességét,  

o tehetségét,  

o fejlődésének ütemét,  

o szociokulturális helyzetét és fejlettségét,  

o sajátos nevelési igényét,  

 

 Segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,  

 segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

  a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, 

és ezek elsajátításáról meggyőződik,  

 ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megteszi, 

 közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

 közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 

 a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt 

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 

 a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 

 a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

 

3. A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 

 A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében, 

és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

 A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 

 A helyi tanterv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, 

felszereléseket kiválasztja. 

 Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 

 Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

 A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

 Értékeli tanítványi munkáját. 

 Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja. 

 

Az osztályfőnöki munka tartalma 

 Komplex, átfogó – a tanuló egész személyiségére irányul a tevékenysége 
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 Differenciált – a személyiség és a közösség fejlesztése folyamán individualizált 

követelményeket támaszt 

 Rugalmas - nincs előírható, részleteiben megtervezhető tananyaga; ellátása lényegesen 

több spontaneitást, rugalmasságot, reflektivitást igényel 

 

Az osztályfőnök feladatai: 

 Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján 

segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését. 

 Tevékenységével aktívan elősegítse az osztályközösség kialakulását, illetve megerősödését. 

 Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit, 

konzultál tanár társaival a tanulók haladásáról.  

 Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a 

problémamegoldásba bevonja a szülőket is.  

 Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési feladatait, 

ehhez kikéri tanár társai, valamint a diákok véleményét is. 

 Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 

 Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatással-neveléssel, a szülőket 

érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást. 

 Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a szülőknek a 

gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről. 

 Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos fontosabb 

információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai rendezvényeken, 

programokon. 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

Azokat a gyerekeket tekintjük kiemelkedően tehetségesnek, akik egy adott területen sokkal többet 

képesek teljesíteni az életkoruknak megfelelő átlagnál, akik viszonylag kevés segítséggel nagyon 

gyorsan tudnak előrehaladni, fejlődni az adott területen. 

 

Tevékenységeink: 

 Helyi, iskolák közötti, ill. országos versenyeken való részvétel támogatása 

 Német nyelv 2. 3. osztályban 

Azok a tanulók, akik első osztályban megfelelő szinten elsajátították a tananyagot, az osztályfőnök 

javaslatára, a szülő beleegyezésével választhatják a korai idegen nyelvi képzést. 

 Angol nyelv 5.- 8. osztályban 

Elsősorban azoknak a tanulóknak ajánlott, akik érettségit adó középiskolába készülnek, illetve a 

informatika iránt érdeklődnek. 

 Informatika  

2. osztálytól biztosítjuk a technika – informatika osztálybontást az egyéb órakeret terhére. 

 Heterogén csoportkialakítás az elvünk. Osztályszinten a tehetséges tanulók többoldalú 

személyiségfejlesztése érdekében alkalmazzuk a kooperatív csoportmunkát, illetve azon belül is a 

tanulók egyéni képességeit figyelembe vevő differenciált képességfejlesztést. 

 Témahetek, projektek szervezése 

 Szakkörök széles kínálata 
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 Alkalmazzuk az Integrációs Pedagógiai Rendszer általunk kidolgozott eszközrendszerének elemeit. 

 

 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

A tanulásban elmaradó gyermekeknél a tanulási gyengeség oka lehet: beszédhallási, látási, mozgási 

időbeli analízis és szintézis fejletlensége.  

A részképesség-zavarok felmerülésének gyanúja esetén a nevelő feladata továbblépni: 

 iskolaorvosi vizsgálat kérelmezése (látás, hallás, stb. vizsgálata) 

 kapcsolatfelvétel a Nevelési Tanácsadó szakembereivel 

 kapcsolatfelvétel a szakértői bizottsággal 

 

Részképesség zavarok: 

 dyslexia, szóvakság  

 dysgraphia, írásképtelenség 

 dyscalculia, számolási nehézség 

 

Az iskola egyik legfontosabb feladata, ezek időbeni felismerése (DIFER) a tünetek alapján. Szükség 

esetén speciális képesítésű szakemberek segítségének igénybevétele. 

A pszichés fejlődési zavarokkal bíró tanulóink esetében a rájuk speciálisan kidolgozott tantervek 

figyelembe vételével végezzük az oktatást, értékelést. 

Enyhébb esetekben egyéni fejlesztési terv alapján a gyermeket kiscsoportokban vagy egyénileg 

igyekszünk felzárkóztatni. A tananyagot a gyermek teljesítési képességeihez igazítjuk, szükség esetén 

csökkentjük 

Szoros kapcsolatot tartunk fenn a gyermekekkel foglalkozó pedagógusokkal (óvónő, szaktanárok, 

tanítók stb.) Próbáljuk megkeresni azt a területet, ahol a gyermeket sikerélményhez tudjuk juttatni, 

önbizalmát növelni. A külső motivációs bázis szükséges a továbblépéshez. A tanulás és az értékelés 

arányát figyelembe vesszük.  

Speciális esetekben segítünk megkeresni a szakemberrel (pszichológus, logopédus, fejlesztő 

pedagógus) való kooperáció lehetőségeit.  

 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

Beilleszkedési, magatartási nehézség, zavar az általános társadalmi normáktól eltérő viselkedést jelent. 

Az alkalmazkodás hiánya szembetűnő lesz. Kialakulásának okai a lelki fejlődés zavarában, öröklött, korai 

károsodásban kereshetők. 

A szülőmodellek szerepének gyengülése a személyiségalakulás szempontjából kedvezőtlen hiányokat 

jelent.  

Az iskola és a jól vagy rosszul szocializált gyermek összetalálkozása, az elvárt munka 

feltételrendszerének ugrásszerű megváltozása a gyermek életkor – specifikus, lelki, illetve társas 

lélektani konfliktuslehetőségein kívül egy sor nehézséget hozhat felszínre.. 

Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy iskolánk nem mossa össze a magatartási zavarokból származó 

tanulási hátrányokat a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének problémájával. Azt gondoljuk, 

hogy megfelelő szakemberekkel, pedagógiai eszközökkel, módszerekkel, együttműködési formákkal 

kezelni, fejleszteni tudjuk a fenti problémákkal küzdő tanulókat. 
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A cél elérése érdekében az alábbiakat tesszük: 

 Az IPR fejlesztés keretében kimunkált megfigyelő (jelző)- mérő-és fejlesztő csoportot 

alakítunk. (fejlesztő-pedagógus, logopédus, a gyermeket tanító tanári csoport) 

 Minden tanuló iskolai munkáját háromhavonta értékeljük iskolai munkáját 

 Esetmegbeszéléseket, problémamegoldó fórumokat tartunk 

  Kötetlen és célirányos konzultáció gyerekkel, szülővel, családlátogatás 

 Önismereti tréning 

  Pszichológiai vizsgálat kérése, a pszichológus javaslatainak felhasználása 

 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

1. A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak 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. 

2. Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

dolgozik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok 

gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját.  

Ezen belül feladatai közé tartozik különösen: 

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, intézményekről, amelyekhez 

problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 

 családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 

 a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, 

 segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, 

 képviseli az intézményt a települési önkormányzat szociális bizottságában, 

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezi,  

 naprakész listát vezet a veszélyeztetett, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 

részesülő tanulókról. 

 az osztályfőnök jelzései alapján kezdeményezi a mulasztással kapcsolatos intézményvezetői 

intézkedéseket 

3. Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a 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 kell nyújtani a problémák megoldásához, 

 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

4. A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk együttműködik a 

területileg illetékes: 

 nevelési tanácsadóval, 

 családsegítő szolgálattal, 
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 polgármesteri hivatallal, 

 gyermekorvossal, 

 védőnővel, 

 továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal. 

5. Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 egyéni elbeszélgetés a tanulóval, 

 a felzárkóztató foglalkozások, 

 a tehetséggondozó foglalkozások, 

 az indulási hátrányok csökkentése, 

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

 a pályaválasztás segítése, 

 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

 a családi életre történő nevelés, 

 a napközis és a tanulószobai foglalkozások, 

 az iskolai étkezési lehetőségek, 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, 

szünidei programok), 

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

 a szülőkkel való együttműködés. 

 

  Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

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

képviselőik, tisztségviselőik, osztályfőnökeik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

A tanulót érintő intézményi döntések vonatkozhatnak: 

 egyénre, 

 osztályra, 

 tagozatra, 

 intézményre.  

A döntések előtt, a döntéssel érintett tanuló/tanulók véleményét meghallgatjuk. 

Az iskola diákönkormányzat véleményt nyilvánít: 

 a házirend elfogadása, módosítása 

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához. 

 

 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit  
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A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az időszerű feladatokról az iskola 

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója A tanulókat az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diáknapon - 

diákközgyűlésen, valamint heti rendszerességgel iskolagyűlésen tájékoztatja az iskolában 

történtekről. 

 a diákönkormányzat vezetője a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, az 

osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon ismertetik az iskolai élet aktualitásait 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon ismertetik az iskolai élet aktualitásait. 

 

A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével, nevelőtestületével vagy az 

iskolaszékkel. 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az időszerű feladatokról az iskola 

igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

o az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi ülésén 

vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, iskolaszéki ülésen, 

o az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 Családlátogatás 

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

gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

Időpontját az osztályfőnöki munkatervek tartalmazzák. 

  Szülői értekezlet 

Feladata: a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, a szülők 

tájékoztatása 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 az országos és a helyi közoktatás politika alakulásáról, változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

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

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és  

továbbítása az iskola igazgatósága felé minőség irányítás, a partneri mérések céljából. 

Időpontja: az éves tervben meghatározott 

 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.) 
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Időpontja: Minden hónap második hétfőjén, ha nincs szülői értekezlet 

 Nyílt tanítási napok 

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. 

Időpontja: az éves tervben meghatározott 

 Írásbeli tájékoztató 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről.  

A különféle iskolai vagy osztály szintű programokról a SULIINFO kiadványon keresztül 

informálódhatnak, melyet október elején kapnak kézhez a szülők és megtalálható az iskola 

honlapján is. 

 

 Negyedéves értékelés  

A tanár – diák - szülő kapcsolat erősítése, hatékonysága érdekében működtetjük. Időpontja: az éves 

tervben meghatározott. 

 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 A tanulónak osztályozó vizsgát kell tenni: 

o ha, felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, (magántanuló) 

o ha, engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

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

kétszázötven tanítási órát meghaladja, 

o egy adott tantárgyból a tanuló hiányzása tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető 

 az osztályozó vizsga időpontja:  

o félév: a félévi osztályozó értekezletet megelőző 7 munkanap 

o év vége: az év végi osztályozó értekezletet megelőző 7 munkanap 

 Tantárgyak, vizsgatípusok, követelmények: A követelmények kritériumait melléklet 

tartalmazza a pedagógiai programban megjelölt kerettantervnek megfelelően, a választott 

tankönyvhöz kapcsolódó tanmenet követelményei alapján. 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyai, típusai 

Tantárgyak írásbeli szóbeli gyakorlati 

Magyar nyelv és irodalom X   

Idegen nyelv 1. Német X   

Idegen nyelvek 2. Angol X   

Matematika X   
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Erkölcstan  X  

Történelem, társ. és állampolgári ism.  X  

Természetismeret X   

Fizika X   

Kémia X   

Biológia-egészségtan X   

Földrajz X   

Ének-zene   X 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret   X 

Vizuális kultúra   X 

Informatika   X 

Technika, életvitel és gyakorlat    X 

Tanulás tanulása  X  

Testnevelés és sport   X 

Népismeret  X  

 

 Független vizsgabizottság előtt tett vizsga 

A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott, s javítóvizsgát 

tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a javítóvizsgát független 

vizsgabizottság előtt tehesse le.  

 A tanuló javítóvizsgát tehet ha, a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott, ill. ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

 Az iskola igazgatója határozatban közli a szülővel az osztályozó vizsga időpontját. A tanuló a 

kézhezvételtől számítva három napon belül írásban jelentkezik a vizsgára, az igazgatónak címzett 

kérelemmel. 

 A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az igazgató bízza meg feladatuk ellátásával, 

melyről a vizsgát megelőzően legalább 1 héttel az igazgatóhelyettes értesíti (szóban) az érintetteket. 

A vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal vehet részt. 

 A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában 5 

évig meg kell őrizni. A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint 

a diák szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. A szülő kérésre a fenti dokumentumba betekinthet. 

 Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és 

aláírásával látja el. A dolgozatok egy év múlva selejtezhetők. 

 A tanulónak különbözeti vizsgát kell tenni, ha iskolánkba iratkozik és korábban eltérő tantervű 

iskolába járt, nem tanult olyan tantárgyat, melyet mi tanítunk. 

A magántanuló által teljesítendő osztályozó vizsga tantárgyai:  
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 1-3. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret;  

 4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret; idegen nyelv  

 5-6. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, 

természetismeret; idegen nyelv  

 7-8. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika, biológia, 

kémia, földrajz, idegen nyelv 

A vizsgák időpontjáról a vizsgázókat egy hónappal a vizsgák előtt értesíteni kell. A magántanuló 

vizsgáival kapcsolatos feladatokat az osztályfőnök végzi. 

  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – különbözeti vizsgát kell tennie azokból a 

tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult.  

Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból 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. 

A tanuló átvételével kapcsolatos feladatokat az igazgató végzi. 

  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az elsősegély célja az élet megmentése, megakadályozni a további egészségkárosodást és 

elősegíteni a gyógyulást. Eredményes elsősegély csak attól várható el, aki rendelkezik alapvető 

ismeretekkel, határozott, képes úrrá lenni saját és környezete ideges, sokszor pánikszerű 

hangulatán.  

Az elsősegélynyújtás olyan egészségügyi beavatkozás, melyet bárki - laikus vagy valamilyen 

egészségügyi képzettséggel rendelkező személy - elvégezhet a sürgősségi ellátás megkezdése előtt 

azért, hogy a baleset vagy hirtelen egészségkárosodás következményeit elhárítsa. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül: 

 osztályfőnöki 

 biológia 

 testnevelés 

 technika 

 kémia 

 fizika órák (jellemzően az első tanítási órák, kivétel a biológia – osztályfőnöki) 

 hagyományosan megrendezett „Egészség Biztonság Napján (projekt nap) valósul meg. 

Az elsősegélynyújtás elsajátítása tanítási órán kívül: 

 házi gyermekorvos látogatása 

 védőnői szolgálat 

 mentőszolgálathoz szervezett tanulmányi kirándulás 

 az iskolával szerződésben álló munkavédelmi szakember előadása 

 katasztrófavédelemi előadások 

Az alábbi tartalmak épülnek be a tanítási – ismeretszerzési folyamatba: 

 a mentőhívása 
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 hogyan reagáljunk, ha megkülönböztető jelzéseit használó járművel találkozunk 

 életveszélyre utaló jelek 

 betegvizsgálat 

 légzés vizsgálata 

 keringés vizsgálata 

 fizikális vizsgálat 

 az eszméletlenség veszélyei, eszméletlen beteg ellátása 

 légút biztosítás 

 stabil oldalfekvő helyzet kivitelezése 

 lélegeztetés 

 mellkas kompresszió, mellkas nyomás 

 újraélesztés 

 vérzések típusai és ellátásuk 

 sokk és ellátása 

 csont és ízületi sérülések és ellátásuk 

 égés és ellátása 
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III. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE  

 A kerettantervre vonatkozó szabályok  

 A választott kerettantervek életbe lépése: 

2020.09.01 – től a NAT 2020 – hoz kiadott kerettantervet alkalmazzuk az alábbi táblázat szerint 

 

 A NAT 2020 – nak megfelelő, a nemzetiségi oktatást választó tanulók kötelező, és kötelezően 
választandó tanórái 

NAT 2020 - nak megfelelő nemzetiségi óraterv 

Heti óraszám/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 7,0 1 7,0 1 5,0 1,5 5,0 1,5 4   4   3,0   3,0   

Matematika 4,0 1  4,0 1  4,0   4,0   4   4   3,0   3,0   

Történelem                 2   2   2,0   2,0   

Állampolgári ismeretek                             1,0   

Hon- és népismeret                       1,0         

Etika/hit és erkölcstan 1,0   1,0   1,0   1,0   1   1   1,0   1,0   

Környezetismeret         1,0 0,5 1,0 0,5                 

Természettudomány                 2   2   0,0   0,0   

Kémia                         1,5   1,5   

Fizika                         1,5   1,5   

Biológia                         1,5   1,5 0,5 

Földrajz                         1,5   1,5 0,5 

Első élő idegen nyelv             2,0   3 0,5 3 0,5 3,0 0,5 3,0 0,5 

Ének-zene 2,0   2,0   2,0   2,0   2   1   1,0   1,0   

Vizuális kultúra 2,0   2,0   2,0   1,0   1   1   1,0   1,0   

Dráma és színház (Csak 
projekt)                           1,0     

Technika és tervezés 1,0   1,0   1,0   1,0   1   1   1,0     

Digitális kultúra         1,0   1,0   1 0,5 1 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 

Testnevelés 5,0   5,0   5,0   5,0   5   5   5,0   5,0   

Osztályfőnöki                 1   1   1,0   1,0   

Népismeret 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Kötelező alapóraszám 22,0 22,0 22,0 23,0 27 26 28,0 28,0 

Szabadon tervezhető   2,0   2,0   2,0   2,0   1,0   2,0   2,0   2,0 

Összes tervezett óraszám 23,0 2,0 23,0 2,0 23,0 2,0 24,0 2,0 28 1,0 27 2,0 29,0 2,0 29,0 2,0 

Összesített óraszám 25,0 25,0 25,0 26,0 29,0 29 31,0 31,0 

Tanévek/ 

évfolyamok 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2020/2021 
NAT 
2020 

Régi Régi Régi 
NAT 
2020 

Régi Régi Régi 

2021/2022 
NAT 
2020 

NAT 
2020 

Régi Régi 
NAT 
2020 

NAT 
2020 

Régi Régi 

2022/2023 
NAT 
2020 

NAT 
2020 

NAT 
2020 

Régi 
NAT 
2020 

NAT 
2020 

NAT 
2020 

Régi 

2023/2024 
NAT 
2020 

NAT 
2020 

NAT 
2020 

NAT 
2020 

NAT 
2020 

NAT 
2020 

NAT 
2020 

NAT 
2020 
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Maximális órakeret 26,0 26,0 26,0 27,0 30 30 32,0 32,0 

 A NAT 2020 – nak megfelelő, a normál tanterv szerint tanuló diákok kötelező tanórái 

 

NAT 2020 - nak megfelelő általános óraterv 

Heti óraszám/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 7,0 1 7,0 1 5,0 1,5 5,0 1,5 4   4   3,0   3,0   

Matematika 4,0 1  4,0  1 4,0   4,0   4   4   3,0   3,0   

Történelem                 2   2   2,0   2,0   

Állampolgári ismeretek                             1,0   

Hon- és népismeret                       1,0         

Etika/hit és erkölcstan 1,0   1,0   1,0   1,0   1   1   1,0   1,0   

Környezetismeret         1,0 0,5 1,0 0,5                 

Természettudomány                 2   2   0,0   0,0   

Kémia                         1,5   1,5   

Fizika                         1,5   1,5   

Biológia                         1,5   1,5 0,5 

Földrajz                         1,5   1,5 0,5 

Első élő idegen nyelv             2,0   3 0,5 3 0,5 3,0 0,5 3,0 0,5 

Ének-zene 2,0   2,0   2,0   2,0   2   1   1,0   1,0   

Vizuális kultúra 2,0   2,0   2,0   1,0   1   1   1,0   1,0   

Dráma és színház (Csak 
projekt)                           1,0     

Technika és tervezés 1,0   1,0   1,0   1,0   1   1   1,0     

Digitális kultúra         1,0   1,0   1 0,5 1 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 

Testnevelés 5,0   5,0   5,0   5,0   5   5   5,0   5,0   

Osztályfőnöki                 1   1   1,0   1,0   

Kötelező alapóraszám 22,0 22,0 22,0 23,0 27 26 28,0 28,0 

Szabadon tervezhető   2,0   2,0   2,0   2,0   1,0   2,0   2,0   2,0 

Összes tervezett óraszám 22,0 2,0 22,0 2,0 22,0 2,0 23,0 2,0 27 1,0 26 2,0 28,0 2,0 28,0 2,0 

Összesített óraszám 24,0 24,0 24,0 25,0 28,0 28 30,0 30,0 

Maximális órakeret 24,0 24,0 24,0 25,0 28 28 30,0 30,0 
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  A régi kerettanterv (51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet) 1-4 évfolyam, nemzetiségi 
oktatást választó tanulók kötelező, és kötelezően választandó tanórái melyek 2023/24 – es 
tanévre hatályukat vesztik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A régi kerettanterv 1-4 évfolyam, általános tantervi oktatást választó tanulók kötelező tanórái 
melyek 2023/24 – es tanévre hatályukat vesztik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

7 7 6 6

1 1 2 2

1 1 1 1

Idegen nyelvek 2

4 4 4 4

1 1 1 1

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1

Környezetismeret 1 1 1 1

Ének-zene 2 2 2 2

Vizuális kultúra 2 2 2 2

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1

Testnevelés és sport 5 5 5 5

Cigány népismeret 1 1 1 1

Összesen 27 27 27 29

Maximális teher 27 27 27 29

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3

Nemzetiségi órakeret 2 2 2 2

A nemzetiségi oktatás tanterve szerint tanuló diákok tanórái 1-4 évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

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

7 7 6 6

1 1 2 2

Idegen nyelvek 2

4 4 4 4

1 1 1 1

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1

Környezetismeret 1 1 1 1

Ének-zene 2 2 2 2

Vizuális kultúra 2 2 2 2

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1

Testnevelés és sport 5 5 5 5

Összesen 25 25 25 27

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3

A általános tantervi oktatás tanterve szerint tanuló diákok tanórái 1-4

évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

Matematika



A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

 27 

 

 A régi kerettanterv (51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet) 5 - 8 évfolyam, nemzetiségi 
oktatást választó tanulók kötelező, és kötelezően választandó tanórái melyek 2023/24 – es 
tanévre hatályukat vesztik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tantárgyak

Német nyelv

Angol nyelv

Etika/Hit- és erkölcstan

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek

Természetismeret

Fizika

Kémia

Ének-zene

Dráma és tánc

Vizuális kultúra

Informatika

Technika, életvitel és gyakorlat 

Testnevelés és sport

Cigány népismeret

Osztályfőnöki 1 1 1 1,5 1 1 1 1

Összesen

Szabadon tervezhető órakeret

Nemzetiségi órakeret

2 3 3 3

2 2 2 2

30 30 33 33

5 5 5 5

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1

1 1 1 1

0,5

1 1 1 1

0,5

Földrajz
1 2

1 2

Biológia - egészségtan
2 1

2 2

2 1

1 1 1 1

2 2 2 2

Matematika
4 3 3 3

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

3 3 3 3

1,5 2

Magyar nyelv és irodalom
4 4 3 4

0,5 1 0,5 0

A nemzetiségi oktatás tanterve szerint tanuló diákok tanórái 5–8. évfolyam

5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
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 A régi kerettanterv 5 - 8 évfolyam, általános tantervi oktatást választó tanulók kötelező tanórái 
melyek 2023/24 – es tanévre hatályukat vesztik 

 

A lehetséges változatokból az alábbiakat használjuk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A választott kerettanterv feletti óraszámokat (Szabadon tervezhető órakeret), megfelelő színnel 

jelöltük: 

Ha, a szabadon tervezhető órát tantárgyakhoz rendeltük, akkor a megemelkedett órakeretet 

az ismeretek elmélyítésére, gyakorlásra használjuk fel. 

A Nemzetiségi órakeret felosztását megfelelő színnel jelöltük: 

Ha, az órát tantárgyakhoz rendeltük, akkor a megemelkedett órakeretet az ismeretek 

elmélyítésére, gyakorlásra használjuk fel. 

  

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom

Német nyelv

Angol nyelv

Etika/Hit- és erkölcstan

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek

Természetismeret

Fizika

Kémia

Biológia - egészségtan

Ének-zene

Dráma és tánc

Vizuális kultúra

Informatika

Technika, életvitel és gyakorlat 

Testnevelés és sport

Osztályfőnöki 1 1 1 1,5 1 1 1 1

Összesen

Szabadon tervezhető órakeret

4

4 4

3 3

2 3 3 3

28 28 31 31

1 1 1

5 5 5 5

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

Földrajz
1 2

0,5

2 1

2 1

1 2

2 2 2 2

2 2

1,5

1 1 1 1

1,5 2

Matematika
3

3 3 3 3

Az általános tantervű oktatás tanterve szerint tanuló diákok tanórái 5–8. évfolyam

5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.

3 4

Tantárgy megnevezése Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Fizika B változat 

Kémia A változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 
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 A kerettantervi tartalmak és a helyi tanterv viszonya. 

Mivel a tantárgyi kerettantervek kétéves ciklusokban határozzák meg a tantervi anyagot és a 
követelményeket, ezért intézményünk az alábbi elvek alapján határozza meg a helyi tanterv, 
továbbá a tanmenetek elkészítését, azok alkalmazását: 

 Az intézmény minden esetben az Oktatási Hivatal által kiadott  kerettantervet tekinti a 
tanítás –tanulási folyamat tartalmi alapjának. 

 Az intézmény által használt tankönyveket az Oktatási Hivatal által működtetett 
katalógusból választja - https://www.tankonyvkatalogus.hu/. 

1.1..1.1. Egy adott tantárgy, egy tanévi tartalmának ( tantárgyi helyi tanterv), a tankönyvekhez 
kiadott tanmenet tekintjük alapnak, melyet kiegészítünk az 5. pontban rögzített tanmenet 
előlappal. 

1.1..1.2. 4.A NAT 2020 rendelkezései szerint az óraszámok 80 - 100%-át a kerettantervben 
meghatározott törzsanyag tanítására kell fordítani.  

A fentiek miatt, helyi tantárgyi tantervünket az alábbi, tanévenként, tantárgyanként elkészített a 
saját fejlesztésű tanmenet előlapban rögzítjük, mely az alábbiakat tartalmazza: 

Tanév: …… 

Évfolyam:…… 

Tantárgy:…… 

1. Választott tanmenet megnevezése (elérhetősége)  

2. Választott tanmenet óraszáma:  

3. Helyi tanterv óraszáma:  

4. Tartalom kiegészítése: 

 ha a helyi tanterv óraszáma eltér a választott tanmenet óraszámától a tartalmat 
módosítani szükséges. 

 ha a szaktanár a törzsanyagot kevesebb óraszámban fel tudja dolgozni, mint ami a 
kerettantervben, a tankönyvhöz készült tanmenetben javasolt, akkor a helyi 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/
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sajátosságokkal (tanulócsoport összetétele, az intézmény szociális, kulturális, 
természeti környezete) kiegészítheti a tartalmat. 

 A kiegészítéseket eltérő színnel jelöljük 

5. A megvalósításhoz használt taneszközök megnevezése: 

6. Az intézményi munkaterv helyi rendjéből adódó éves feladatok: 

7. Az előző tanév beszámolójából következő reflexió (pl.:elmaradt órák, megerősítésre szoruló 
tartalmak, fogalmak stb.): 

8. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység ld: Pedagógiai 
programunk 13 – 16. oldal 

 

 Az intézmény tantervi sajátosságai: 

 A régi kerettanterv  szerinti osztályfőnöki órák (1.7 pont)  tartalmazzák a tanulás 

tanulása 5 – 8 évfolyam tananyagát. Értékelésük is itt történik. A tananyagtartalom a 

pedagógiai program mellékletében található. 

 A népi tánc órák tartalma beépült a testnevelés és sport tantárgyba, értékelésük is itt 

történik. A tananyagtartalom a pedagógiai program mellékletében található. 

 Összevont osztályok tantervi tartalma 

Összevont osztályok esetében, alsótagozatban külön tanítjuk a magyar nyelv és irodalom, 
matematika, környzetismeret tantárgyakat. 

 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket 

(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket a 

hivatalosan tankönyvjegyzék tartalmaz. 

2. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában 

tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

3. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 Szakmailag hibátlan legyen. 

 A kompetencia-alapú oktatás szemléletét tükröző taneszközök, tanári 

segédeszközök prioritást élveznek  

 A taneszköz ára 

 Több tanéven keresztül használhatók legyenek 

 Követik a tanterv elrendezését 

 Az ismeretszerzés tevékenységre, egyéni tapasztalatszerzésre épül 

 Az egyéni haladást jól szolgálók, differenciált tanulást-tanítást támogatók 

 Feladatokban gazdagok 
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 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk 

be. 

4. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre több 

nyomtatott, ill. digitális taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára.  

Minden pedagógusra nézve kötelező a fentiek szerint kiválasztott taneszközök alkalmazása, azok 

egyéni bővítése nem megengedett. 

 

 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

  Az első önálló képzési szakasz feladatai (1-4. évfolyam pedagógiai feladatainak 

megvalósítása) 

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

különbségek pedagógiai kezelése. 

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. 

Feladatok: 

 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; a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók 

egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük; 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 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; 

 A második önálló képzési szakasz (5-8. 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.  
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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.  

Feladatok: 

 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, 

 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; 

 A mindennapos testedzés, mindennapos testnevelés 

Mindennapos testedzés szabályai: 

A heti három testnevelés órán túl a játékos testmozgás keretei (min. 30 perc/nap) 

Azokon a tanítási napokon, melyeken nincs testnevelési óra népi táncot tartunk pedagógus 

vezetésével.  

A napközis foglalkozás ideje alatt 30 perces játékos testmozgást a napközis pedagógus 

vezetésével. 

A mindennapos testedzésre vonatkozó szabály, 2012/2013-as tanévtől felmenő rendszerben hatályát 

veszti és helyébe a Köznevelési törvény 27.§11. bek. értelmében a mindennapos testnevelést az 

alábbiak bevezetésével valósul meg: 

Alsó tagozat: 

 Heti 4 testnevelés óra, melyből 1 óra étkezés után is megtartható, melyet az 

osztálynaplóban dokumentálunk. Ügyelni kell arra, hogy a nem napközis tanulók is 

vegyenek részt a délutáni órán. 

 Heti 1 népi tánc óra 

  A választható tantárgyak, foglalkozások megnevezése, óraszámai: 

A foglalkozás megnevezése Heti óraszáma 

Kötelezően választandó tárgyak, foglalkozások 

Iskolai sportkör 2 
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Népismeret (a nemzetiségi oktatást 

vállalóknak) 

1 

Népi tánc (alsótagozat) 1 

Logopédia, BTM-s, SNI-s tanulók fejlesztése Jogszabályban 

meghatározott 

Szabadon választható tárgyak, foglalkozások 

Napközis – tanulószobai foglalkozások 
Jogszabályban 

meghatározott 

Angol nyelv 5. évfolyamtól 2 

Németnyelv 2., 3. évfolyam  1 

Informatika 2. évfolyamtól 1 

Népi tánc szakkőr 2 

Művészeti jellegű szakkörök 2 

Énekkar 1 

Nemzetiségi szakkör 2 

Fejlesztő - tehetséggondozó foglalkozások 
Tantárgyfelosztás szerint 

Délutáni sport – szabadidős foglalkozások Alkalmanként változó 

Hétvégi kirándulások Alkalmanként változó 

Osztálykirándulások Alkalmanként változó 

Integrációs Pedagógiai Rendszerrel 

kapcsolatos fejlesztések 

1 

Csoportbontások 

Magyar nyelv és irodalom Óraterv szerint 

Matematika Óraterv szerint 

Idegen nyelv Óraterv szerint 

Informatika Óraterv szerint 

Technika Óraterv szerint 
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 Multidiszciplináris tartalmak, témahetek, projektek 

Céljaink: A problémamegoldó gondolkodás, a tapasztalati úton történő tanulás., a tantárgyi ismeretek 

egy témára való integrálása. Célunk továbbá az informális tanulási alkalmak bővítése, az élményalapú 

oktatás fejlesztése. 

Az iskola az alábbi kidolgozott projektekkel, témahetekkel rendelkezik. A projektek alkalmazását az éves 

tervek rögzítik. 

 

 

 

 A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, 

fejlesztő formái. valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

A projekt ill. a témahét neve Típusa Javasolt 

célcsoport 

A multikulturális Európai Unió Projekt 1-8. évf. 

Kerek világ /Az óvoda-iskola átmenetet támogató program/ Projekt óvoda – iskola 

1., 2. évf. 

Klubnapközi Projekt 1-8. évf. 

Tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző program Projekt 1-4. évf. 

Drog prevenció  Projekt 5-8. évf. 

Kobaktörő Projekt 2-4. évf. 

Nemzeti összetartozás – Határtalanul programhoz kapcsolódóan Projekt 1-8. évf. 

Tavasz „március szántó-vető” Témahét 1. évf. 

Mérhető világ Témahét 2. évf. 

Településünk állatvilága Témahét 3. évf. 

Hétmérföldes csizma Témahét 3. évf. 

Közlekedjünk biztonságosan Témahét 4.évf. 

Húsvét  

 

Témahét Napközi 1-4. 

évf. 

Gyermekszemmel Bogyiszló Témahét 5-6- évf 

„Nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország” 

Virtuális utazás Magyarországon 

Témahét 7-8. évf. 

Így intézem el! Témahét 7-8. évf 

A tanulás tanulása (Adaptációra épített helyi fejlesztésű program) Helyi 

tantárgy 

5-8. évf 

Hagyományok napja (Multikulturális témanap) Témanap 1-8 
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1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

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. Az elméleti jellegű tantárgyak magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, 

környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, földrajz) 

ellenőrzésénél: 

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

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

témazáró dolgozatot írnak. 

 A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik 

a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.  

 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. 

4. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 

 Az első évfolyamon félévkor és évvégén, második évfolyam félévkor minden tantárgy 

esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

 A szöveges értékelés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

o kiválóan teljesített 

o jól teljesített 

o megfelelően teljesített 

o felzárkóztatásra szorul  

 Az Etika/Hit- és erkölcstan tantárgy értékelése az egyházakkal történt megállapodás 

alapján osztályzattal történik. 

 A második évfolyamon, évvégén, harmadik - nyolcadik évfolyamon negyedévente, 

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

5. A második - nyolcadik évfolyamon a negyedévi, félévi és az év végi osztályzatot az adott félév 

során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell 

meghatározni. 

6. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

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

 Dicséretet kaphat (5D) az a tanuló akinek a tanulmányi átlaga, 4,7 – 5, és a tantárgyat 

tanító nevelő kiemelkedőnek értékeli a szorgalmát. 

 Kitűnőt kaphat (5K) az a tanuló, akinek az egy félévben elért érdemjegyei mind jelesek. 
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7. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább egy érdemjegyet kell szereznie. Ha a 

témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy 

érdemjeggyel kell értékelni. 

8. A témazáró dolgozatok érdemjegyei dupla súlyozással számítanak az átlagba. 

9. Negyedéves értékelést alkalmazunk minden évfolyamon, erről a szülőt értesítjük. Időpontját az 

éves terv tartalmazza. 

10. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülő a KRÉTA rendszeren keresztül tájékozódhat, továbbá, 

fogadóórán, ill. szülőiértekezleten, vagy esetmegbeszélésen kaphat információt, osztályfőnökétől, 

szaktanárától. 

11. Projektek, témahetek értékelését tartalmazzák a tematikus tervek, projektleírások. Ezektől a 

megvalósító nevelők eltérhetnek. Ebben az esetben a projekt kezdetekor informálni kell a tanulót, 

a szülőt az értékelés módjáról. 

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 

0-33 %:  elégtelen (1) 

34-50 %:  elégséges (2) 

51-75 %:  közepes (3) 

76-90 %:  jó (4) 

91-100 %:  jeles (5) 

 

 Belső mérési rendszerünk 

Céljaink: 

 Az alapos tanulói megismerés, az eredmények osztályfőnökök, szaktanárok általi 

összegzése, elemzése 

 A fejlődés nyomon követése 

 Konkrét tények a szülőnek 

 Bemutatni, hogy az osztály, a tanuló az előző évekhez képest hogyan teljesített, ebből 

következtetések, fejlesztendők levonása a következő tanévre  

 Az egyéb foglalkozások, korrepetálások tananyagtartalmának kiegészítése 

 Az országos méréseken való szereplés javítása 

Belső méréseink: 

I. Kulcskompetenciák mérése: 3 - 8 évfolyamon (szövegértés, matematika) 

II. Tantárgyi mérések: 3 – 8 évfolyamon 

 Alsó tagozat: Matematika, magyar, környezetismeret 

 Felső tagozat: A készségtárgyakon kívül mindenből 
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A mérések időpontját az éves tervünk tartalmazza. 

A kompetenciaméréseket az országos mérésekkel egy időben szervezzük. 

A mérési eredmények értékelése: 

 A tantárgyi méréseket érdemjegyekkel értékeljük, kettős súlyozással. A mérés szummatív 

jellegű, ugyanakkor diagnosztikus is, mert az eredménye a következő tanévi fejlesztések 

kiinduló pontja. 

 A kompetencia méréseket százalékosan értékeljük, diagnosztikus céllal készülnek, azaz 

fejlesztések alapjául szolgálnak. Mérési területenként, évfolyamonként a legjobbakat 

tanévzárón jutalmazzuk. 

 A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése. 

 A magatartás értékelése: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan viselkedik; 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

 tisztelettudó; 

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvarias, előzékeny, segítőkész; 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

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. 

 

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. 

 

Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

 magatartása fegyelmezetlen, 
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 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél 

magasabb fokozatú büntetése. 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül 75 %-nak a megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 A tanulók szorgalmának értékelése. 

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 szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek, az 

osztályközösség és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító 

nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

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: 

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. 

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. 

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. 

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; 
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 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 75%-nak a megléte (vagy megsértése) szükséges. 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó 

tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

vagy 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. 

 A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

A tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület az osztályozó értekezleten tekinti át, és a 

megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.  

 Az iskola magasabb évfolyamára lépésének feltétele az előírt tanulmányi követelmények 

sikeres teljesítése az adott évfolyamon minden tantárgyból. A követelmények teljesítését a 

tanuló év közbeni tanulmányi munkája, negyedévi, félévi, év végi érdemjegyei alapján 

minősítjük.  

 A 2-8. évfolyamon a továbblépés feltétele minden tantárgyból legalább az „elégséges” év végi 

osztályzat megszerzése.  

 Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon három vagy több tantárgyból szerez „elégtelen” minősítést a 

tanév végén, évfolyamot köteles ismételni.  

 Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon egy vagy két tantárgyból szerez „elégtelen” minősítést a tanév 

végén, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. A magasabb 

évfolyamra történő lépés feltétele a sikeres javítóvizsga letétele.  

 A tanuló osztályozóvizsgát tehet ha:  

 250 tanítási óránál többet mulasztott, illetve hiányzásai egy adott tantantárgyból a taní-tási 

órák 30 %-át meghaladja és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát te-het;  

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az elő-írtnál 

rövidebb vagy hosszabb idő alatt teljesítse.  

 A magasabb évfolyamra lépés feltétele a sikeres osztályozó vizsga letétele.  

 Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt követelményeket, tanulmányait az évfolyam 

megismétlésével folytathatja. 

 Az 1. évfolyamon az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal 

engedélyezheti az évfolyam megismétlését akkor is, ha a tanuló sikeresen teljesítette a az 

előírt követelményeket. Ebben az esetben a megismételt évfolyamról a tanuló nem kap 

bizonyítványt.  

 Ha az iskolai tanulmányok folytatását a magyar nyelv ismeretének hiánya vagy a külföldi és a 

magyar iskola követelményrendszere közötti eltérés gátolja, az iskola igazgatója – a szülő 

egyetértésével – az évfolyam megismétlését engedélyezheti úgy is, hogy a tanuló csak 

felzárkóztató foglalkozásokon és nyelvórákon vesz részt. 
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 Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. 

  A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Iskolánkban az engedélyezett időkeret terhéig, az osztálylétszám függvényében. 

A csoportbontás jogszabályi keretét 2011. évi CXC. törvény 4. sz. melléklete tartalmazza. 

A létszám számításánál a nevelési létszámot vesszük figyelembe. 

 

TANTÁRGY CSOPORTBONTÁS ELVE 

magyar nyelv és irodalmat Képességek szerinti bontás figyelemmel a IPR 25 % 

- ra. A csoportok átjárhatók a negyedéves 

értékelések alkalmával. Javaslatot tehet az 

osztályfőnök és a szaktanár, az intézményvezető 

dönt. 

matematikát Képességek szerinti bontás figyelemmel a IPR 25 % 

- ra. A csoportok átjárhatók a negyedéves 

értékelések alkalmával. Javaslatot tehet az 

osztályfőnök és a szaktanár, az intézményvezető 

dönt 

idegen nyelvet Képességek szerinti bontás figyelemmel a 

korábbi ismeretekre. 

informatikát a számítástechnika teremben lévő gépek száma  ill. 

a csoport életkorára való tekintettel.(alsóban a 

technika órákkal.) 

technikát A technika tantárgy nemek szerinti eltérő 

tananyagtartalma, a termek befogadóképessége, a 

taneszközök száma 

 

Iskolánkban az engedélyezett idő – és létszámkeret terhéig, szakköri formában választható tantárgyak 

a következők: 

o németnyelv 2. évfolyamtól 

o angol nyelv 5. évfolyamtól 

o informatika 2. évfolyamtól 

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. 

Az egyéb foglalkozásokkal kapcsolatos további szabályok az SZMSZ – találhatók! 

 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának 

megismerését szolgáló ismeretek közvetítésével kapcsolatos pedagógiai munkánk 
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A nemzeti hagyományaik megismerése mellett arra neveljük tanítványainkat, hogy egyre nyitottabbá 

váljanak más népek kultúrája iránt, ismerjék meg, hogy a kerületben milyen nemzetiségek és 

kisebbségek élnek. 

Településünkön jelentős számú cigány/roma nemzetiséghez tartozó polgár él. 

A nemzetiség kultúrájának megismerését a tanórák, valamint tanórán kívüli tevékenységek szolgálják. 

A tevékenységrendszerünkben lehetőség nyílik a toleranciára való nevelésre, a másság 

megismerésére és tiszteletben tartására. 

A tanórák közül elsősorban az osztályfőnöki órák kapnak hangsúlyos szerepet, ezen felül megjelenik a 

történelem, a hon- és népismeret, az ének-zene, a vizuális kultúra tantárgyakban is. 

 

 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

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

órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a „Hungarofit teszt” 

alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a tanulók fizikai felkészültségének, teljesítményének 

mérésére, értékelésére Szerkesztette: Andrásné Dr. Teleki Judit, MKM 1997.) 

 A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró 

képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő 

könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák. 

 Egyszerű vizsgálati módszerek az általános fizikai teherbíró képesség műszerek nélküli 

méréséhez Hungarofit és Mini Hungarofit 

A részletes program a „HUNGAROFITT a tanulók edzettségének méréséhez”mellékletben található. 

 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 Az iskola egészségnevelési elvei 

Alapelvünk: Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek 

az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak az 

alábbiak: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 az értékek ismerete 

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

 a tanulás és a tanulás technikái 

 az idővel való gazdálkodás szerepe 

 a rizikóvállalás és határai 

 a szenvedélybetegségek elkerülése 

 a tanulási környezet alakítása 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

 

Módszerek az elvek megvalósulásához: 
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Az iskolában alkalmazott pedagógiai módszerek tárháza számos lehetőséget biztosít az 

egészségnevelés eredményes megvalósítására: 

 Az egészségfejlesztés szemléletének széleskörű elsajátítása az iskolában, meghívott előadó 

segítségével, pedagógusok, szülők, alkalmazottak, tanulók számára (egészségtan tanár más 

iskolából vagy egészségfejlesztésben szakirányú végzettséggel rendelkező szakember a 

szociális, egészségügyi területről, iskolaorvos, háziorvos, védőnő, ÁNTSZ, Kábítószer Egyeztető 

Fórum, vagy helyi civil szervezet munkatársa). 

 Tegyük szebbé az iskola környezetét, pl.: versenyek, témával kapcsolatos plakátokat, 

osztálytermek pontozása, faliújságon a témával kapcsolatos cikkek, írások.. 

 A szülők bevonásával szervezzünk kirándulásokat, lehetővé tesszük testmozgást. 

 A tantárgyak adta lehetőségek kihasználása.  

 

 Az iskola környezeti nevelési elvei  

Cél: A környezeti nevelés kiterjed az emberi együttélés, illetve az ember-természet kapcsolat 

bemutatására és formálására, elősegíti a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését.  

A környezeti nevelés iskolai gyakorlatában harmonikusan ötvöződnie kell a környezettudományi és 

társadalomtudományi ismereteknek. 

A környezeti nevelés legfontosabb értéktartalmai a fenntartható fejlődéssel, a jövő nemzedékek 

életminőséghez fűződő jogaival, a bioszféra iránti felelősségünkkel kapcsolatosak, ezért hangsúlyosan 

erkölcsi-etikai irányultságúak, attitűdöket és szokásokat formálóak. 

A környezeti nevelés során felértékelődik a tantárgyak közötti integráció, a különböző tantárgyak 

ismeretkészletét összekapcsoló, harmonizáló pedagógiai törekvés. 

A környezeti nevelés is igényli azt a minőségfejlesztési gyakorlatot, amely az iskola pedagógiai 

eredményességét képes hosszabb távon biztosítani. 

Fontos, hogy az iskolai élet mindennapjaiban, a tanítási órákon kívül is érvényesüljön a 

nevelőintézmény egészének ökológiai kultúrája (hulladék újrahasznosítás, energiatakarékosság stb.) és 

társas harmóniájának rendjei (pl. demokratikus fórumok, együttműködés helyi közösségekkel). 

Az iskola legfontosabb célcsoportjai a környezeti nevelés terén a tanulók és a családok, a szülők, a helyi 

közösség tagjai. 

Az iskolai környezeti nevelésnek megvannak az iskolán kívüli formái is, teret nyújthatnak közművelődési 

intézmények, múzeumok, növény- és állatkertek, vadas parkok, nemzeti parkok számára is. 

A környezettudatos állampolgárrá nevelés, melynek érdekében képessé kell tenni a diákokat: 

Feladatok-tevékenységek 

Ki kell alakítani a tanulókban: 

 A környezettudatos magatartást és életvitelt 

 A személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt 

 alternatív, problémamegoldó gondolkodás 

 ökológiai szemlélet, gondolkodásmód 

 kreativitás 

 együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód 

 vitakészség, kritikus véleményalkotás 

Helyzetkép: 
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Veszélyforrások az intézményben  

 Szűk folyosók 

 Közeli holtág 

 Kikötői teherforgalom 

 Gyalogátkelő hiánya 

 Udvari játékok 

Hulladék elhelyezés, tárolás 

 Tantermekben, folyosókon szemetes tárolóedények elhelyezése. A lehetőségek szerint 

szelektív hulladékgyűjtés 

 Cél: A hulladékok újrahasznosítása, a veszélyes hulladékok szakszerű tárolása és gyűjtése 

(szárazelemgyűjtés) a község környezetvédelmi programja alapján. 

Víz- és villamos energiatakarékosság: 

 Cél: A csapok csak a használatukkor adják a vizet, ne csöpögjenek! Csak a szükségleteknek 

megfelelően használjuk az elektromos áramot (pl. égve ne maradjon lámpatest, ha nem 

tartózkodunk a helyiségben.) 

Közlekedés: 

 Az intézmény a község központjában található. Minden típusú járművel megközelíthető. Az 

épület előtt és mellett gépkocsi parkoló, az udvarban kerékpártároló, ami a tárolás szabályainak 

megfelelő.  

 Cél: A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete. 

Természet, levegő, víz, talaj és zajvédelem: 

 A természetvédelem jeles napjainak ismerete, a különböző természetvédő akciókban aktív 

részvétel: fásítás, parkosítás. 

 A környezetkárosító hatások megismerése és lehetőség szerinti kiszűrése. 

 Cél: Még hatékonyabb természetvédelmi munka. 

Tanulásszervezési formák és tartalmi keretek: 

 Tanórai keretek: osztályfőnöki órán, minden tantárgyban 

 Nem hagyományos keretek: Környezetvédelmi, egészségnevelési, hagyományápolási projektek 

 Tanórán kívül: (esetenként iskolán kívül) 

 Az iskola egészét folyamatosan érintő tevékenységek, pl. iskolazöldítés 

 Az iskola egyes csoportjait folyamatosan érintő tevékenységek, pl. szakkör 

 Az iskola egészét egy-egy időszakban érintő tevékenységek: pl. környezetvédelmi nap  

 Az iskola egyes csoportjait alkalmanként érintő tevékenységek pl. versenyek. 

A környezeti nevelés módszerei: 

 Hagyományos módszerek, pl. terepgyakorlat 

 Kooperatív (együttműködő) tanulási technikák 

 Kreatív tevékenységek, viselkedési minták közvetítése stb. 

A környezeti nevelés résztvevői, támogatói, kapcsolatok partnerség 

 Iskolán belül: pedagógusok, tanulók, diákönkormányzat, technikai dolgozók  

 Iskolán kívül: önkormányzat, iskolaszék, szülők, a családok, lakosság, intézmények, civil 

szervezetek 

Erőforrások: 

Személyi erőforrások: 

 Belsők: tanárok, diákok és szülők, alkalmazottak 
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 Külső erőforrások: fenntartó, szülők, civil szervezetek stb. 

Anyagi erőforrások: 

 Saját erőforrások 

 Külső erőforrások: fenntartó saját bevétel, pályázatok 

 

 Az otthoni, napközis és tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

Iskolánkban a házi feladat adásának célja a tantárgyi követelmények teljesítéséhez szükséges 

ismeretek elmélyítése, a tanultak emlékezetbe vésése, az ismeretek további gyakorlása és bővítése.  

A házi feladatok elsődleges funkciója a tanítási órán feldolgozott tananyaghoz kap-csolódó gyakorlás, 

(képesség- és készségfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó isme-retek megszilárdítása.  

 

A tantárgyak sajátosságaitól függően iskolánkban a házi feladatok alábbi típusait alkal-mazzuk:  

 szóbeli tanulás,  

 írásbeli feladatmegoldás, prezentáció-készítés  

 gyűjtő- és kutatómunka a könyvtárban, az interneten  

 rajzos vagy gyakorlati feladatmegoldás.  

 

A házi feladatok iskolánkban alkalmazott formái:  

 kötelező házi feladat:  

 célja: a tantervi követelmények teljesítéséhez, a tananyag elsajátításához szükséges 

képesség- és készségfejlesztés, a következő tanítási órára történő felkészülés.  

 szorgalmi vagy ajánlott házi feladat:  

 célja: a képességfejlesztés, a tanulók érdeklődésében és felkészültségében megmutatkozó 

egyéni különbségek figyelembe vételével az ismeretek bővítése, kiegészítése, új ismeretek 

szerzése.  

A házi feladatok adásának szempontjai:  

 A házi feladat mértékét az életkori sajátosságokat figyelembe véve arányosan kell megosztani 

szóbeli és írásbeli munkákra.  

 A házi feladat a tanórán megértett anyaghoz kapcsolódjon.  

 A szóbeli feladat az új anyag bevésésére szolgál, az írásbeli a készségek begyakoroltatására.  

 Az alapvetően sok gyakorláson alapuló tárgyak esetében (nyelvtan, matematika) mindig 

legyen írásbeli házi feladat is.  

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatban az alábbi szabályok érvényesülnek:  

 Az 1-8. évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a következő tanítási órára való 

felkészülés feladatain túl - nem kapnak házi feladatot.  

 A tehetséges, érdeklődő tanulókat szorgalmi feladatokkal, kutatómunkával ösztönözzük, 

segítjük.  

 A szorgalmi és az ajánlott házi feladat elkészítéséről a tanuló maga dönt. A feladat nem vagy 

hiányos teljesítése következményeket nem von maga után.  

 A kötelező házifeladat osztályozható 
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Az írásbeli házi feladat hiánya: 

 Az írásbeli házi feladat hiányát írásban jelezzük a szülőknek. 

 Amennyiben továbbra sem készíti el a tanuló a házi feladatát az osztályfőnök: 

 első alkalommal behívja a szülőt személyes találkozóra, melyről feljegyzés készül 

 újabb házi feladat hiány esetén esetmegbeszélést hív össze a családsegítő bevonásával 

 Az érdemjegyre feladott házi feladat hiánya a tanár saját értékelésében jelenik meg. 

 A házi feladat hiányát a szorgalom értékelésénél is figyelembe vesszük 

 

 tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

2004 szeptemberétől alkalmazzuk az Integrációs Pedagógiai Rendszert/IPR-t/, melynek jogszabályi 

alapja. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendele 171-172.§ 

A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer 

IPR tanítási-tanulás eszközrendszer közös 
elemei 

Tervezett elem Megjegyzés 

1. Kompetenciafejlesztő programok és programelemek 

1.1 Az önálló tanulást segítő fejlesztés 

 a tanulási és magatartási zavarok 
kialakulását megelőző programok  

  

 az önálló tanulási képességet 
kialakító programok  

Oroszlán Péter :A tanulás tanítása. 

Adaptáció /2004 

 

 a tanulók önálló - életkornak 
megfelelő - kreatív tevékenységére 
épülő foglalkozások  

Versenyfelkészítők, 

Levelezőversenyek 

Napközis-tanulószobai tevékenység 

 

 tanulási motivációt erősítő és 
fenntartó tevékenységek 

  

1.2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 

 tantárgyi képességfejlesztő 
programok  

  

 kommunikációs képességeket 
fejlesztő programok  

Informális tanulási alkalmak  

 komplex művészeti programok művészeti iskola (2)  

1.3. Szociális kompetenciák fejlesztése 

 közösségfejlesztő, közösségépítő 
programok  

Projektnapok, témahetek 

Osztály-iskolai kirándulások 

 

 mentálhigiénés programok  Egészség napja  
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IPR tanítási-tanulás eszközrendszer közös 
elemei 

Tervezett elem Megjegyzés 

 előítéletek kezelését szolgáló 
programok 

Multikulturális tartalmak - Népismeret  

2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

 Patrónusi, mentori vagy tutori 
rendszer működtetése 

Pályázati programokban való mentori 
részvétel 

Középiskolai haladás nyomon követése 

 

 együttműködés civil (pl. tanodai) 
programmal 

Bogyiszlói tanoda  

 művészeti körök Kisebbségi szakkörök 

Bogyiszlói Zenekar 

Néptánc 

 

3. Az integrációt segítő módszertani elemek 

 Egyéni haladási ütemet segítő 
differenciált tanulásszervezés 

Csoportmunka  

 Kooperativitás Kooperatív tanulásszervezés  

 Projektmódszer Projektek - Témanapok - Témahetek  

 Drámapedagógia   

4. Műhelymunka – a tanári együttműködés formái 

 Értékelő esetmegbeszélések. A háromhavonta kötelező kompetencia 
alapú értékelési rendszerhez 
kapcsolódva 

 

 Problémamegoldó fórumok   

 Hospitálásra épülő együttműködés   

5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei 

 A szöveges értékelés – árnyalt 
értékelés 

Minden tanulóra kiterjedően, a HH – 
HHH tanulókra  saját kidolgozott 
értékelő lapok 

 

 Egyéni fejlődési napló   

6. Multikulturális tartalmak 

Multikulturális tartalmak megjelenítése Saját helytörténeti munkafüzet 
feldolgozása 

Kultúrák – Hagyományok Napja 

 

 

7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 

 Pályaorientáció Komplex saját program  
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IPR tanítási-tanulás eszközrendszer közös 
elemei 

Tervezett elem Megjegyzés 

 Továbbtanulásra felkészítő 
program 

Tanulás – tanulása program keretében.  
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Záradék: 

 


