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Bevezetés  
   

Az intézmény adatai:  

  

Elnevezése:        Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola    

Székhelye:                  Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13.   

Típusa                             Általános Iskola  

Fenntartója:                            Klebelsberg Intézményfenntartó Központ    

Működtetője:                             Leányfalu Nagyközség Önkormányzata  

Telefon/telefaxszáma:               26/ 383-195     26/ 580-064  

E-mail címe:                              leanyfalusuli@gmail.com 

  

Helyzetelemzés  
  
  Az intézmény rövid története  
  
 A leányfalui iskola alapításának gondolata 1906. szeptember 8-ig vezethető vissza. Ezen a 

napon Köhler Ferenc levelet írt Prohászka Ottokár székesfehérvári püspöknek kérve segítségét 

egy iskola felállításához, mivel a gyerekeknek Pócsmegyerre kellett átjárniuk a református 

egyház által fenntartott felekezeti iskolába, holott a leányfalui gyerekek 4/5 részben római 

katolikusok voltak.   

„Elkerülhetetlenül szükséges, hogy legyen iskola, a gyerekek mind színmagyarok, a leányfalui 

község földhöz ragadt szegény nép, többnyire uradalmi béresek, külön iskolaadót 

Pócsmegyernek nem fizet” – olvashatjuk a korabeli dokumentumokban.   

 1908. szeptember 1-jén az állam „meghallgatásra hajtotta kegyes fülét” és igazi magyar kir. 

állami népiskolával örvendeztette meg a még közigazgatásilag Pócsmegyerhez tartozó 

Leányfalvát.   

 1908. szeptember 20-án a „Pócsmegyer-leányfalui állami elemi népiskola” a kilenc 

gondnoksági tag ünnepélyes eskütétele után 62 gyerekkel egy nagyobbacska szobában 

„megnyitotta kapuit”, s elkezdődött a tanítás.   

 Fontos mérföldkő az iskola történetében az 1946., illetve az 1949-es esztendő, amikor 

Leányfalu közigazgatásilag végleg elszakadt Pócsmegyertől, a közös elemi népiskola 

„Leányfalu Körzeti Általános Iskola” néven működik tovább. A közel 300 éves pócsmegyeri 

iskola „tagiskolává” vált.   

 1967. szeptemberében halálának 25 éves évfordulóján „vette fel” az iskola az országos hírű író 

és „leányfalui lakos”, Móricz Zsigmond nevét.   

 1997-ben megoldódni látszott az elmúlt 90 év összes gondja, mely az iskolát érintette: bővíteni, 

új helyen új iskolát építeni, a régit korszerűsíteni tornateremmel vagy tornacsarnokkal, az 

óvodát is eladni vagy átépíteni. Tény, hogy 1997-ben az állam ismételten „meghallgatásra 

hajtotta kegyes fülét” és címzett támogatás keretében felépült 2 új tanterem, egy 800 m2 

alapterületű tornaterem, új konyha és étterem, valamint átépítésre került az óvoda is.   

 2000. május l-én háromévi építkezés után ünnepélyes keretek között „átadásra” került az „új” 

iskola.  
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2009-ben Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása, eszközbeszerzés és 

infrastruktúrafejlesztés  KMOP 4.6.1/B_2 számú pályázatunk keretében iskolánkat felújították, 

kibővítették, és ennek következményeként pályáztunk a TÁMOP 3.1.4. pedagógiai tartalmak 

fejlesztésre.  

Még ebben az évben adaptáltuk a kompetencia alapú oktatást intézményünkben.   

2012. decemberében az óvoda külön vált az iskolától.  

  

Gyermeklétszám, szociális környezet  
  

Az iskola tanulóinak száma az elmúlt tíz évben jelentősen változott:   

 

 

 
  
2008-as tanévben a tanulói létszám 20%, 2009-től évente kb.10%-kal nőtt.  

A „robbanásszerű” emelkedést a következő tényezők indokolják:  

Budapest agglomerációs körzetében (kb. 25 km-es), így Leányfalun is megnőtt a „zöld 

övezetbe” költözők, illetve az üdülők átminősítésével az állandó lakosok száma, és ezek 

elsősorban fiatalok.  

A Leányfalun született gyermekek száma is, a 2002-es év visszaesésétől eltekintve örvendetes 

növekedést mutat, és stabilizálódni látszik.  

Az iskolába járó gyerekek 70%-a Leányfalu lakója és 30%-ra tehető azoknak a száma, akik 

a szomszéd településekről érkeznek.  

A felvevő körzetben a szülői háttér sokszínű. Oktató munkánkban ennek megfelelően kell 

dolgoznunk.  

  

Tárgyi feltételek  
  
Iskolánk Leányfalu zöldövezeti részében, a Móricz Zsigmond úttal párhuzamos mellékutcában 

található. Szerencsésnek mondható ez, mivel a főúttól való távolsága a megközelítés 

szempontjából ideális, ugyanakkor a forgalom és az ezzel járó kellemetlen szennyeződések 

közvetlenül nem érintik az intézményt.   
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2009-ben a felújítással egyidejűleg biztosították a XXI. századi iskolai nevelő-oktató munkához 

szükséges tárgyi feltételeket, amelynek része az interaktív táblákkal felszerelt szaktantermek.   

 

Személyi feltételek  
  

Az iskola nevelőtestülete  

Az eltelt évek alatt jól összeszokott, együtt dolgozó, családias közösség alakult ki. Ebben a 

közösségben az új kollégák is jól érzik magukat, hamar beilleszkednek.  

A testületre jellemző, hogy szeretik a munkájukat, a hivatástudat motiválja őket. Az iskola 

pedagógusainak átlag életkora 45 év. Kellő szakmai gyakorlattal rendelkeznek, s rendszeresen 

részt veszünk szakmai napokon is.  

A testület nevelési és oktatási koncepciója egységes. Az áttanítások lehetővé teszik, hogy a 

gyerekek megismerjék a nevelőtestület egészét.  

A pedagógusok száma az osztályok számának növekedésével folyamatosan változik.  
  

N E V E L É S I  P R O G R A M  
  

Pedagógiai alapelveink  

  
Intézményünk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása -  

  
Az intézményünkben dolgozó pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább 

felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni.  

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol a gyermekek otthon érezhetik magukat.   

  

Ennek keretében:  

 a gyermek személyiségét tiszteletben tartjuk,  

 bevonjuk őket, saját iskolai életük megszervezésébe,  

 a gyermek egyéni képességeit, a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve 

társadalmi háttéréből adódó sajátosságait, a munkánk során figyelembe vesszük,  

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük,  

 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban,  

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk 

.   

Intézményünkben a gyermek teljes személyiségének kompetencia fejlesztése a legfontosabb 

pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket 

kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.  

  
Ennek érdekében:  

 vállaljuk a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyéni fejlesztését, és ennek 

érdekében bevezettük és elterjesztjük a kompetencia alapú oktatást, és az ezt szolgáló 

újszerű tanulásszervezési eljárások, valamint módszerek alkalmazását,  

 esélyegyenlőséget biztosítunk,  

 SNI-s tanulókat integráltan oktatjuk,  
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 vállaljuk az alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudásunk 

folyamatos fejlesztését 

 az alkotó pedagógiai klíma megteremtésére, a nevelőtestület módszertani kultúrájának 

fejlesztésére, a kompetencia-alapú oktatás megvalósításához illeszkedő módszertan 

széleskörű megismerésére és elsajátítására, és új típusú tanári attitűd kialakítására - aki 
nem előadó tanár, hanem a tanulási folyamatot irányító, segítő, támogató és innovatív 

pedagógus- törekszünk 

 megalapozzuk a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át 

tartó tanulás, szolgáló kompetenciákat,  

 törekszünk arra, hogy a digitális írástudást megalapozzuk, elterjesszük; a cél, hogy 

megvalósuljon a digitális oktatási tartalmak integrálása a kompetenciafejlesztő oktatás 

alkalmazása során.  

 folytatjuk és továbbfejlesztjük a már kidolgozott és új intézményi innovációinkat,  

 törekszünk arra, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,  

 segítjük a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek 

kibontakozását a kompetencia alapú oktatás megvalósításával,  

 szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen,  

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

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

 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására,  

 szeretnénk gyermekeinkkel megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk 

eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek 

megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet  

  

A kompetenciafejlesztés fókuszai iskolában:  

személyes kompetencia:  

- önismeret, önfejlődés igénye, önreflexió, szabálykövető képesség, információ 

kezelésének képessége, kognitív kompetencia:   

- logikus gondolkodás, összehasonlítás, megkülönböztetés, észlelés, szókincs, 

kreativitás, fantázia, szövegértés, lényegkiemelés szociális kompetencia:  

- empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, utánzás, alkalmazkodó 

képesség, kommunikáció.  

 

A kompetenciák egymásba fonódnak, részben fedik egymást, egymásra épülnek, támogatják a 

másik terület kompetenciáit.   

Azon kompetenciák fejlesztésére fektetjük a hangsúlyt, amelyek, segítik a tanítványainkat az 

önálló gondolkodásban, és a tanultak alkalmazásában.  

 

Az alkalmazott pedagógiai módszerek a kompetenciafejlesztést támogatják.  

 

Az egyes területeken jelentkező fejlesztési feladatok összetett rendszer képeznek, számos olyan 

fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi. (pl. kritikus gondolkodás, 

kreativitás, kezdeményezőképesség, problémamegoldás, kockázatértékelés, döntéshozatal, 

érzelmek kezelése)  
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Intézményünk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni 

lakóhelyünk életében. Ennek érdekében:  

  

 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,   

 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy intézményünk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint Leányfalu érdeklődő 

polgárai,  

 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a Faluházzal  

 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – 

továbbra is képviseltesse magát a különféle községi rendezvényeken, illetve a 

gyermekek számára szervezett községi - körzeti szintű megmozdulások szervezésében 

és lebonyolításában maga is részt vegyen.  

  

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

egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:  

  

 erkölcsös,  

 fegyelmezett,  

 művelt,  

 érdeklődő, nyitott,  

 kreatív, alkotó,  

 becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát,  

 képes a problémák érzékelésére és megoldására,  

 képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében,  

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

 van elképzelése a jövőjét illetően,  

 becsüli a tudást,  

 ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit,  

 képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni,  

 képes  az  értő olvasásra,  gondolatait  helyesen  és szabatosan 

 tudja megfogalmazni szóban és írásban,  

 a mindennapi életben használható kompetenciákkal rendelkezik,   

 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:  

o nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

o   a természet, a környezet értékeit, 

o   más népek értékeit, hagyományait,  

o az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit,  

 a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben,  

 ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,   

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

biztosító szabályokat,  

 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

formáit és módszereit,  

 viselkedése udvarias,  

 beszéde kulturált,  

 társaival együttműködik,  

 képes szeretetet adni és kapni,  
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 szereti hazáját,   

 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,  

 egészségesen él,  

 szeret sportolni, mozogni,  

 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.  

Tudjuk, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes 

hozzánk járó tanuló személyiségében.   

  

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

diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 

 

A nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai, kommunikációja, 

önreflexiója, elkötelezettség és szakmai felelősségvállalása 
  

Az iskolánkban zajló folyamatorientált, tevékenységközpontú pedagógiai munkának a tanulók 

személyiségfejlődését, ismeretszerzését és motiválását, a cselekvésre való orientálását kell 

szolgálnia.  

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, 

alkalmazását. 

 

Ezért alapvető feladatunknak tekintjük:  

-A biztonságos, partnerközpontú, hatékony, sikerorientált, munkamegosztásra alapuló 

alkotótevékenység megerősítését, a folyamatos fejlesztést, az iskola családias hangulatának 

megőrzését.  

-Az iskolába belépő tanulóink tanulási kompetenciájának szintjét a tudás- és ismeretek-, 

neveltségi- és motivációs érték határozza meg.  

-Általános célkiűzéseinket, alapfeladatainkat úgy kívánjuk gyakorolni és megvalósítani, hogy:  

munkánk sikerkritériuma (a pedagógiai hozzáadott érték ismeretében) a hatékonyság, az 

eredményesség, a színvonal a minőség és a kiválóság legyen azáltal, hogy minden tanulónk 

képessége és elvégzett munkája szerint találja meg a helyét, szerepét továbbtanulásában, majd 

munkájában, az élet bármely területén. Partnereink állandó megelégedését és elismerését 

kívánjuk elérni a velük való együttműködés során. - Alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi 

tőke erősítését az iskola sajátos lehetőségével, úgy, hogy a társadalmi tőke legfontosabb értékeit:  

          Kölcsönösség, bizalom, jog- és normakövetés, együttműködési készség, becsületesség, 

igazmondás értékeit magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el. Ennek érdekében tudatosan 

fejlesztjük, működtetjük az iskolai közösség minden formáját. A társadalmi tőke (iskolai 

közösség) értékeinek erősítése érdekében felhasználjuk hagyományrendszerünket is.  

- Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink biztonságban, otthon 

érezhetik magukat. Ennek megvalósítása érdekében:  

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk  

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük  

 előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják mit 

várunk el tőlük  

 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe. Minden gyermek számíthat 

a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában, és életének egyéb 

problémáiban.  
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Célunk a kulcskompetenciák fejlesztése mely azon tudás és képességek birtoklását jelenti, ami 

alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a 

változásokkal átszőtt, modern világhoz. Iskolánk pedagógiai programját, helyi tantervünket, a 

tantárgyak curriculumát áthatja az Európai Unió által meghirdetett tudásalapú társadalom 

kialakítása során megfogalmazott nyolc kompetencia tartalmai:   

Az anyanyelvi kompetencia, anyanyelvi kommunikáció. A szókincs a funkcionális 

nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók biztos ismerete az anyanyelvi kommunikáció 

feltétele. Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kompetenciák tudatos magas 

szintű birtoklása nélkül nem valósulhat meg. Más népek irodalmával, kultúrájával 

kialakult pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását, 

a nyelvek, kultúrák iránti érdeklődést, kíváncsiságot.  

Digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiájának magabiztos és 

kritikus használatát a tanulás, a képzés, a munka, a kommunikáció és a szabadidő 

terén.  

A hatékony önálló tanulás a helyes tanulási stratégiák elsajátítása alkalmassá teszi a 

tanulót az élethosszig tartó tanulásra, az önálló orientációra és ismeretszerzésre. 

Minden tantárgy terén nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon a differenciált egyéni vagy 

kooperatív munka.  

A szociális és állampolgári kompetencia alapja a hatékony kommunikáció, a különböző 

nézőpontok megértésének és figyelembe vételének képessége, a környezet 

problémáira való érzékenység. Ennek érdekében elengedhetetlen, hogy tanulóinkban 

kialakuljon a normatudat, a viselkedési és magatartási szabályok megértése.  

Matematikai kompetenciák folyamatos fejlesztése magába foglalja, a tanulók értelmi 

képességeinek logikai készségek, problémamegoldó, helyzetfelismerő képességek a 

kreatív gondolkodás fejlesztésének valamennyi tartalmi elemét.  

A természettudományokhoz és azok alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák 

fejlesztésének alapfeladata a természettudományos tárgyak tanulásához szükséges 

attitűdök folyamatos fejlesztése.  

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia a tudás, a kreativitás, a 

kockázatvállalás, az újítás korunkban egyre nagyobb hangsúlyt kap. Ezért mindezekre 

iskolánk pedagógiai gyakorlatában nevelő-oktató munkája során kiemelt hangsúlyt 

fektetünk.  

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, mint alapvető kompetencia, olyan 

dolgok, mint az öltözködés, a lakás, a szórakozás a szabadidő eltöltése (zene, tánc, 

kirándulás, utazás stb.) olyan kísérő elemei az életnek, amelyek a történelem, a 

honismeret révén közvetítődnek tanulóink felé.  

A célokat szolgáló feladatok és tevékenységek:  

• A kompetencia alapú oktatás kiterjesztése  

• Élet közeli tanulási környezet kialakítása 

• Tanulást támogató környezetet teremtése például a tanterem elrendezésével, a 

taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával.  

• Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört kialakítása, ahol minden tanuló 

hibázhat, ahol mindenkinek lehetősége van a javításra.  

• A kapcsolattartás formái és az együttműködés során ki kell használni az 

infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. 

• A diákok érdekében önálló, tudatos és kezdeményező együttműködés a kollégákkal, a 

szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. 

. 
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    Ennek intézményi célrendszere, eszközei:  

• A valóság sokféle bemutatása.   

• Az új tudás megszerzésében a tanuló előzetes tudásának szerepe,  

• Kihasználni a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, 

gyakorlására. 

• A sokszínű tanulói tevékenység biztosításának lehetőségei a kompetencia alapú oktatás 

kiterjesztésével. Multimédiás és digitális tananyagok alkalmazása.   

• A moduláris oktatás elterjesztése.   

• Tanulási tevékenységekben megfelelő hangsúlyt kap a gyakorlat, konzultáció, önálló 

tananyag-feldolgozás, feladatmegoldások, az önálló szakirodalmi elemzések, kutatás, az 

eLearning, az IKT eszközök használata.  

• A nevelőtestület feladata a kompetencia programcsomagok minél szélesebb körű 

adaptációja. A szakmai munkaközösségek feladata, hogy a szaktárgynak, a tanítási 

helyzetnek megfelelő változatos oktatási módszereket és eszközöket az intézmény minden 

pedagógusa megismerje, és munkája során alkalmazza.  

• Sokszínű tanulási stratégiák alkalmazásában, tevékenységek során a játékosság, a 

szimuláció gazdag eszköztárának biztosítása  

  

Az új feladatoknak megfelelő eszközök és eljárások meghatározása:  

• tantárgytömbösítés,  

• tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés,  

• projektoktatás, témahét,  

• IKT, mint eszköz - az IKT eszközfejlesztés eredményeként a frontális pedagógiai 

módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási 

folyamatra helyeződik, amely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás 

képességének és a kooperatív technikák fejlesztését,  

• az SNI-s tanulók esetében: fejlesztés egyéni ütemterv szerint.  

  

 Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, melynek feladata biztosítani, hogy a tanulók 

megszerezzék az alapfokú iskolai végzettséget. Pedagógiai programunk célkitűzéseinek 

megvalósításához támaszkodunk a törvény által biztosított vallás és hitoktatásra is.  

          Iskolánk felvállalja a nyelvi fejlődés zavarának következtében kialakult diszlexiás, 

diszgráfiás, diszkalkuliás sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését/oktatását, a 

tanulási esélyek egyenlőségének biztosítása érdekében.  Létszámukat az osztály létszámához 

viszonyítjuk, hogy a közösség teherbíró képessége ne sérüljön. Figyelembe vesszük a segítő 

szakemberek lehetőségeit is.  

  

Iskolánk tartalmi munkáját 2 egymásra épülő pedagógiai szakaszra bontjuk:  

• alsó tagozat  - 1-4. évfolyam,  

• felső tagozat       - 5-8. évfolyam.  

  

Az iskola tevékenysége a Pedagógiai programon, s annak részeként „Az alapfokú nevelésoktatás 

kerettanterve” alkalmazásával megalkotott Helyi tanterven alapszik.  

  

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

tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.  
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Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi 

értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza 

meg viselkedésüket, magatartásukat.   

  

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

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

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

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

kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az 

egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek 

megelőzése).  

3. A személyes kompetenciák fejlesztése. Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az 

esztétikum befogadására és létrehozására.  

4. Szociális kompetenciák fejlesztése.  

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

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

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, 

áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok felismerésére, kezelésére, 

készség a megegyezésre. Például megbeszélések szervezésével, közös szabályok 

megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel. 

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

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.  

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

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

tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet.  

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

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

tiszteletben tartása.  

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

egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a 

társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. 

Törekvés a demokrácia érvényesítésére.  

11. Az alapvető kultúrtechnikákhoz szükséges képességek, készségek megfelelő kialakítása, 

a differenciált személyiségfejlesztés  

12. Az egyéni képesség struktúrára támaszkodó tanulási technikák felismerése, elfogadása, 

elsajátítása és fejlesztése, a tanulás-tanítás eredményessége 

13. Az anyanyelvi kompetenciák kibontakoztatására, a teljes nyelvi rendszer készségszintű 

alkalmazásához juttatás a tanulás/tanítás folyamatába.  

  

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

elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra 

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

kapcsolódó folyamatos értékelés.  

    

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.  
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A pedagógiai munka egészét áthatja a toleráns, empatikus pedagógus attitűd, mely a háttér és a 

gyermek ismeretének figyelembe vételével hoz egyénre szabott döntéseket. 

 
A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében az iskola pedagógusai által alkalmazott módszerek:  

  

Módszertani elemek:  

 óvoda-iskola átmenet  

 hatékony tanuló megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnosztizálás  

 habilitációs és rehabilitációs tevékenység  

 befogadó/inkluzív nevelés  

 attitűdváltást segítő programok pedagógusoknak  

 multikulturális tartalmak  

 tanórai differenciálás (heterogén csoport.)  

 kooperatív tanulás  

 a drámapedagógia eszközei  

 tevékenységközpontú pedagógiák eszközei  

 projektmunka (egyéni és csoportos)  

 prezentációs technikák  

 tanulói értékelési formák gazdagítása, az ön-és csoportértékelés alkalmazása a személyes 

és társas kompetenciák fejlesztése érdekében   

  
A tanulásszervezés módszerei:  

Motiváló módszerek:  

 páros munka  

 csoportmunka  

 játék  

 szerepjáték (drámapedagógia)  

 vita  

 kutató-felfedező módszer  

  kooperatív módszerek  

 projekt módszer.  

  

A tanulásszervezés alapelvei:  

 differenciálás  

 egyéni különbségek figyelembevétele  

 a tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése.  

 a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotának figyelembe vétele, és szükség 

esetén az előzetes tanítási terveken történő változtatás. 

 motiváló módszerek alkalmazása – pl. kooperatív-, projekt módszer, 

drámapedagógia.  

 a tanulók szükségleteire építés, az érdeklődés felkeltése és fenntartása 

  

A digitális pedagógiai elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek, célkitűzések:  

Általános cél, hogy a tanuló az információt kritikus, etikus és értő módon tudja közölni, fogadni 

és kezelni. Az internet nyújtotta lehetőségeket felhasználva az egyén és az információ (az egyén 

és a tudás) közvetlenebb kapcsolatba kerüljön.   
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Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni  

• Tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése  

• Megfelelő útmutatók és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközök 

biztosítása a tanulók számára, például webes felületeket működtetése, amelyeken 

megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. 

• IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése  

• A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése  

• A természetes és a technikai környezet mellett létezik a jelek, kódok, szoftverek 

virtuális környezete is (program, szöveg, kép, mozgókép, hang) 

• A tanuló mozogjon otthonosan a virtuális környezetben.  

• A különféle alkalmazások kezelésének elsajátítása, együttműködés és a 

problémák, feladatok megoldása IKT eszközökkel.   

• A kreativitás és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, hogy az informatika 

iránt különösen fogékony gyermekek - megfelelő továbbtanulás után - később az 

információs gazdaságban, mint alkotó munkaerő dolgozhassanak.  

Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok:  

• Csoportmunka  

• Páros munka-tanulópár  

• Egyénre szabott munka  

• Részben egyénre szabott munka  

• Önálló munka  

  

IKT-val támogatott mérés-értékelési tevékenységek  

• számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök 

(projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, stb.) 

igénybevétele a tanórán a mérési-értékelési folyamatban  

• interaktív tábla alkalmazása  

• csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetővé tévő 

eszközök, eljárások alkalmazása (szoftverek, megoldások, stb.)  

• mérési, értékelési eljárásban internet, elektronikus kommunikáció igénybevétele 

(SDT, internetes feladatbankok, házi dolgozat, projektfeladat megoldása, távoli 

elérés, stb.)  

 

Kommunikáció 

 

A pedagógus munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 

A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki. 

Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. 

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését.  

Fejleszti a tanulók közötti kommunikációt, vitakultúrát, véleménycserére ösztönöz. 

 

Önismeret és reflektív szemlélet, önreflexió 

• A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai 

álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. 
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• Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó 

visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 

• Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a 

szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.  

 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalása 

• Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. 

•  Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. 

• Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és 

képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 

• Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó 

legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. 

• Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az 

oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli 

felhasználhatóságukat. 

• Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. 

• Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. 

• Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. 

• Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban 

  

  

Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása  
  

 Nevelőtestületünk alapvető feladatának tekinti a tanulók személyiségének komplex 

fejlesztését, amely magában foglalja az értelem kiművelése mellett a gyermek önmagához, a 

különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését is. Ezáltal képessé tesszük tanulóinkat 

tudásuk bővítésére, továbbépítésére a következő iskola típusban különös tekintettel az SNI-s 

tanulókra.  

• Egyéni tanulási útvonalak kialakítása, kifejlesztése  

• A fejlesztés megvalósítása megjelenik 

- az intézmény dokumentumaiban, 

- a mindennapi gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), 

            - DÖK programokban 

• Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú 

fejlesztési terveket kidolgozása, és ezeket hatékonyan megvalósítása  

• Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési 

célokat egységben kezelése  

• A tanuló hibáinak, tévesztéseinek, mint a tanulási folyamat részeként történő kezelés, és 

egyéni megértést elősegítő módon történő reagálás  

• Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelő stratégiák alkalmazására.  

• Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 

megvalósítását.  

• A tanulás iránti motiváció fejlesztése  

• A tantárgyak közti merev határrendszer csökkentésével megvalósítani a komplex 

személyiségfejlesztést  
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Szűrés, diagnosztizálás, prevenció  

  

 Az intézményi személyiségfejlesztési feladatok mindegyikét meg kell, hogy előzze a tanulók 

körében végzett felmérés, szűrés.  

A tanulói személyiség sajátosságainak megfelelő módszerekkel, sokoldalúan kell feltárni.  

 

E feladat elvégzésében kiemelt szerepe van az osztályfőnököknek, szaktanároknak, iskolai 

logopédusnak, gyermekvédelmi felelősnek. Tevékenységüket a szülők, valamint külső 

szervezetek bevonásával velük szoros kapcsolatban látják el. Különösen az óvodánkkal, a 

Nevelési Tanácsadóval, különböző szakszolgálatokkal, családvédelmi intézményekkel. A cél, 

minden személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatnál a korai észlelés. A tevékenységet a 

folyamatosság jellemzi, kiterjed a teljes iskolai szakaszra.   

Az egyes szakemberek diagnosztizálással kapcsolatos feladatait az iskola szabályzatai, a 

munkaköri leírások tartalmazzák.  

A diagnosztizálással kapcsolatos konkrét feladatokat, azok ütemezését az éves iskolai 

munkatervek írják le.  

  

     Kötelező tanórai foglalkozások:  

  

     A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra, ahol törekedünk az egyéni kompetenciák fejlesztésére. Az 

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

tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és az egyéni képességek szerinti fejlesztést.  

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

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

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

módszereket és korszerű tanulásszervezési eljárásokat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, 

vagyis állandó aktivitását biztosítják.  

     Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat az, hogy a pedagógusok 

nevelőoktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók 

egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A 

nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó 

munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos 

munkájára támaszkodnak.  

     A kötelező tanórai foglalkozásokat, azok óraszámát a Helyi tanterv határozza meg. Ezeken 

a foglalkozásokon az iskola minden tanulójának – jogszabályban, SZMSZ-ben, Házirendben 

meghatározottak kivételével - kötelező részt venni. A kötelező tanórai foglalkozások 

megtartására osztálykeretben kerül sor.   

  

Tanórán kívüli foglalkozások  

  

             Már a legfiatalabb tanulót is szoktatni kell ahhoz, hogy viselkedését, és idejének 

optimális felhasználását életkorának megfelelően szabályozza. Szoktatni kell ahhoz, hogy a 

teljesítményét képes legyen ellenőrizni, értékelni és megjelölni azt a tevékenységet, ami 

szerinte javíthatná a produktumát. Így önállóan vállalhatna felelősséget munkájáért, aktív 

résztvevője lehetne saját tevékenysége irányításának. Az idővel történő „szabályozás” segít az 

önellenőrzés, önértékelés képességének elsajátításában, megtanul tanulni, majd alkalmas 

lesz ebben a társadalomban a felnőtt szerepét betölteni.  
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 E képesség kialakításában az iskola és azon belül is a napközi, mint a tanulás tanításának egyik 

lényeges „színtere”, jelentős mértékben hozzájárulhat.   

 

Iskolaotthon, egész napos iskola, napközis ellátás, tanulószoba  

  

 Napközis ellátást, iskolaotthont (kimenő rendszerben), felmenő rendszerben egész- napos 

iskola bevezetése az alsó tagozaton illetve tanulószobát szervez az iskola igény szerint. A 

foglalkozások célja a tanórákra való felkészülés, a szabadidő hasznos eltöltése mellett a tanulók 

különböző készségeinek, képességeinek fejlesztése.   

Így különösen:  

• a kommunikációs készségek fejlesztése;  

• a logikus gondolkodás fejlesztése;  

• a tanulás módszertanának megismerése;  

• idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése;  

• mozgáskultúra fejlesztése;  

• információszerzési, feldolgozási technikák bemutatása, gyakorlása;  

• játékkultúra fejlesztése;  

• korszerű életvezetési ismeretek bővítése, környezetkímélő háztartástechnikai kultúra, 

életmód fejlesztése.  

A foglalkozásokat az SZMSZ-ben és a Házirendben megfogalmazottak alapján lehet igénybe 

venni.  

  

Egyéb foglalkozások  

  

Az iskola a tanulók érdeklődése és az intézményi lehetőségek alapján a következő 

foglalkozásokat szervezi meg a Pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése 

érdekében:  

• szakkörök;  

• differenciált képességfejlesztő foglalkozások;  

• tömegsport;  

• tanulmányi-, szakmai-, sportversenyek, iskolai pályázatok;  

• könyvtári foglalkozások;  

• logopédiai terápia   

• pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozás   

A szülők által finanszírozott nem kötelező szolgáltatások:  

• tanulmányi kirándulások, erdei iskola;  

• táborok;  

A felsorolt foglalkozások szervezési szabályait az SZMSZ és a Házirend tartalmazza. Az egyes 

tanévekben megszervezésre kerülő foglalkozásokat, azok időpontjait, időtartamát az iskola 

mindenkori éves munkaterve határozza meg.   

  

Feladatok és ajánlások  

 az iskola tanulói ismerjenek és alkalmazzanak különböző tanulási módszereket;   

 a tanulók ismerjék meg és alkalmazzák az információ megszerzésének minél több 

lehetőségét, legyenek tisztában azzal, hogy adott helyzetben melyiket, milyen módon, 

milyen mértékben célszerű használni, alkalmazni;   

 a tanulás tanításának felépítése kapcsolódjon az osztálytanító munkájához;  
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 tanulóinkat képessé kell tenni, hogy felső tagozatos korukra előkészítés nélkül az egyéni 

stratégiát alkalmazva, kombinálva önállóan, jó hatékonysággal, a saját képességeiknek 

megfelelően, a megértés különböző formáit szokás szinten jól alkalmazva, a tananyagot 

elsajátítsák;   

 legyen igényük az iskola tanulóinak a mozgásra, sportolásra, természetjárásra, a 

szabadidő hasznos eltöltésére, s ezt akár az iskola által szervezett foglalkozásokon, akár 

iskolán kívül gyakorolják;   

 biztosítsa az iskola a kötelező tanórai foglalkozásokon kívüli időben mindazon 

szolgáltatásokat, melyeket lehetőségei megengednek a tanulók 

személyiségfejlődésének, a közösségek működésének érdekében.   

 a tananyag változatos feldolgozása, egyéni differenciálás  

  

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos általános feladataink:  

1. A tanulók erkölcsi nevelése.  

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása.  

2. A tanulók értelmi nevelése.  

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés, kutatás 

igényének kialakítása.  

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

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátítása.  

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése.  

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

önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.  

5. A tanulók akarati nevelése.  

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az 

elkötelezettség kialakítása.  

6. A tanulók nemzeti nevelése.  

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. Az önálló innováció- 

témahét és a projekt, ezen személyiség célok teljesülését is szolgálják. 

7. A tanulók állampolgári nevelése.  

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása 

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

8. A tanulók munkára nevelése.  

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

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása.  

9. A tanulók 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.  
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Az iskola alapelvei, célkitűzései, a helyi tantervben megfogalmazott követelmények egyaránt 

azt a célt szolgálják, hogy a tanulók minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket, 

megfelelően az 5.- 6. oldalon kifejtett elveknek.   

Ez azonban csak akkor lehet eredményes, ha az intézmény élete sokoldalú, színes, teret enged 

a tanulásnak, játéknak, mozgásnak, sportnak, munkának egyaránt. Ha fejleszti a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségüket, ha hozzájárul életmódjuk, helyes életvezetési 

szokásaik, értékekkel történő azonosulásuk kialakításához, környezettudatos magatartásukhoz.  

  

Iskolánk e cél megvalósítása érdekében tevékenységét a kialakult hagyományrendszerére építve 

kívánja a jövőben is folytatni, nevelési feladatait megvalósítani. A konkrét programokat minden 

esetben az éves iskolai munkaterv fogalmazza meg az alábbiakra támaszkodva.  

  

Ünnepélyek, megemlékezések  

  

Intézményünk a szorgalmi időben minden esetben iskolai ünnepéllyel emlékezik meg a nemzeti 

és állami ünnepekről.  

A tanév tanévnyitó ünnepéllyel kezdődik, és tanévzáró ünnepéllyel fejeződik be. Az 

iskola végzős tanulóitól ballagási ünnepély keretében búcsúzik.  

  
Rendezvények, programok  

  

Az iskolában egyrészt tanításnélküli munkanapokon, másrészt délutáni, szabadidős 

tevékenység keretében emlékezünk meg a nemzeti ünnepekről, egy-egy év jeles eseményéről, 

illetve egy-egy „jeles napról”. A témahét és a projekt zárására is ugyanezek vonatkoznak.  

Az iskolai életet színesíti a karácsonyi és farsangi ünnepségek és a diákönkormányzat által 

szervezett további programok is.  

 

Teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Egészségnevelési program  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

128. §  (2) A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés 

olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben 

végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, a 

tanuló és a szülő részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az 

a gyermek, a tanuló egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő.  

Intézményünk egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai:  

  

• Növendékeink korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel 

és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében.  

• Bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmódot szolgáló tevékenységi 

formákat, az egészségbarát viselkedésiformákat.  

• Életkoruknak megfelelő szinten foglalkoznak az egészségmegőrzés legfontosabb 

ismereteivel a  

- táplálkozás, étkezési kultúra,  
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- mindennapos testmozgás  

- alkohol, kábítószer fogyasztás,  

- dohányzás,  

- a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése  

- családi és kortárskapcsolatok,  

- környezet védelme,  

- személyes higiénia,   

- a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,  

  

• A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák összehangolása az egészségnevelési és 

környezeti nevelési programmal.  

 

Egészségnevelési céljaink elérését elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:  

• A mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelés órák, játékos 

egészségfejlesztő testmozgás, sportköri és tömegsport foglalkozások, úszásoktatás.  

• A környezetismeret, a természetismeret a biológia órákon, és az osztály- főnöki órákon 

feldolgozott ismeretek.  

• Az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök, félévenként és 

osztályonként egy-egy gyalog, vagy kerékpártúra a környékre. Évenként egy alkalommal 

játékos vetélkedő 5.-8. évfolyamon az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal 

kapcsolatban.  

• Iskolaorvos, védőnő segítségének igénybe vétele.  

  

A intézménynek gondoskodnia kell a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséről, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséről, ennek keretében különösen, a tankötelezettség végéig az általános iskolába 

járó tanuló évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyen 

részt. (2011.évi CXC. Törv. 25§ (5)  Teret adunk a prevenciós előadásoknak.  

  

Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok   
 

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

nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.  

  

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:  

-  Tudatosan alkalmazni a közösségfejlesztés változatos módszereit.  

- Az együttműködésből adódó feladat a különböző szociális kompetenciák fejlesztése és a 

tolerancia, empátia, egymásra figyelés, együttműködés, alkalmazkodó készség kialakítása.  

- 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, és együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmazása  

-A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.  

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

változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak 

megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és 

irányítani képes – személyiséggé válásig.  
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- 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 működjenek 

együtt, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

-A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.  

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség 

által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett 

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

együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.   

-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.  

- Nyitottság kialakítása, egymás elfogadására, tiszteletére nevelés és a másság elfogadására. 

Segítőkész magatartást tanúsítsanak a sérült, fogyatékkal élő társaikkal szemben.  

- Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi 

érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi. 

Feladat: az integrált nevelés során eljutni az inkluzív pedagógiai szemléletű oktatáshoz.  

- Az együttműködés, kommunikáció elősegítése 

Feladat: online közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a 

diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. 

Iskolánkban a diák-önkormányzati fórumokat, elsősorban, mint a konszenzuskereső és teremtő 

tevékenységek terepét kívánjuk működtetni.  

   

Ugyanezen megfontolások alapján szükséges a tantestület konszenzuskereső/teremtő képességét 

a munkájával kapcsolatos fő kérdéseket   

  

Mindezek érdekében és szellemében a következő ajánlások, feladatok fogalmazhatók meg:  

 zajlanak a tanórán kívüli foglalkozások;  

 az iskolai rendezvények, programok;  

 az iskolai önkormányzat programjai, foglalkozásai, rendezvényei;  

 iskolán kívüli szabadidő programok, erdei iskola, nyári táborok;  

 értekezletek, nevelőtestületi programok;  

 szülői értekezletek, fogadóórák.  

  

A közösség fejlesztés jegyében az osztályfőnöki megbízatás egyik fontos kritériuma az legyen, 

hogy olyan pedagógust bízzunk meg a feladattal, akit az osztály, a szülők jelentős része 

informálisan is megválasztana.   

  

A közösség fejlesztés érdekében az első félév, valamint tanév végén a szülői kérdőív alapján 

klíma-tesztet készítünk az iskolára, ill. az osztályokra lebontva.  

 

A pedagógusok feladatai, az osztályfőnök feladatai 
  
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

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

  

Pedagógiai módszertani felkészültség  
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• Felméri a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát.  

• Hatékony tanuló-megismerési technikákat alkalmaz. A vizsgálatra alkalmas módszereket, 

eszközöket, technikákat használnak az intézményben erre a célra. Az információkat 

alkalmazzák a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. 

• Az elméleti ismeretek mellett a tanultak gyakorlati alkalmazását is lehetővé teszi.  

• Alkalmazza a tanulócsoportoknak, különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő, 

változatos módszereket.  

• A pedagógus az életkori sajátosságok figyelembe vételével választja meg az órán 

alkalmazott módszereket.  

• Felhasználja a mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában.  

• Pedagógiai munkájában nyomon követhető a PDCA-ciklus.  

• Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.  

• A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is 

– ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.  

• Fogalomhasználata pontos, következetes.  

• Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi 

koncentrációt).  

• Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. 

• Pedagógiai munkája során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására.  

 

Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges feladatai 

 

Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra tervezett egymásra épülő 

tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények elérését, a 

szülők, tanulók és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják.  

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói 

produktumokban. 

 

 Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra 

bontva is megtervezi.  

 Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a 

tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási 

környezet lehetőségeit, korlátait stb.  

 A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok – a csoport, 

valamint a sajátos nevelési igényű tanulók adottságait figyelembe véve – megjelennek a 

pedagógus tervező munkájában, és annak ütemezésében. 

 Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, taneszközöket.  

 Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.  

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

 A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt.   

 Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására.  

 Az órákon harmóniát, biztonságot, elfogadó légkör teremteni 

 Terveit az óra eredményességének függvényében felülvizsgálja.  

 A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi 

előírásokat, az intézmény pedagógiai programját.  

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

 Javító és osztályozó vizsgák lebonyolítása,  

 Kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése.  

 A tanulmányi versenyek lebonyolítása.  
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 Tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok. 

 Felügyelet a tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken.  

 Iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése. 

 Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása.  

 Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.  

 Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása.  

 Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken.  

 Részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken.  

 A tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor.  

 Tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  

 Iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel.  

 Részvétel a munkaközösségi értekezleteken.  

 Tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés.  

 Iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés.  

 Szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása.  

 Osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.  

  

Az osztályfőnököt – az iskola vezetésével konzultálva – az intézményvezető bízza meg 

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

  

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre  
  

• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.  

• Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.  

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

szülői munkaközösségével.   

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

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

terjeszti.   

• Szülői értekezletet tart.  

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

év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.  

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.  

• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart 

az iskola ifjúságvédelmi felelősével.  

• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.  

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére.   

• Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.   

• Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.  

  

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
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Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység 
  
Szűrés, diagnosztizálás  

  

Felelősei:     osztályfőnökök, osztálytanítók, logopédus, fejlesztő pedagógus, napközi vezetők, 

Időszaka: tanév eleje, azt követően folyamatos.  

Módszere:    megfigyelés, konzultáció, speciális mérőeszközök alkalmazása.  

  

A kompetencia alapú oktatás implementációja segíti a hátrányos helyzetű tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását.  

  

 Tevékenységformák :  

• Differenciált tanulásszervezés  

• Kooperatív technikák alkalmazása  

• Projekt-módszer alkalmazása  

• Tevékenységközpontú pedagógiák   

• A személyre szabott tanítás-tanulás előtérbe helyezése  

• Az alapozó szakasz elnyújtása  

• Fejlesztő értékelés alkalmazása  

• A tapasztalatszerzés, ismeretszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközök 

használatával  

• Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekvés, például megbeszélések 

szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható 

értékeléssel. 

• A csoportokban felmerülő konfliktusok felismerése, helyesen értelmezése, és hatékonyan 

kezelése. 

  

Együttműködés szakemberekkel, a családdal  

  

Az együttműködés kiterjed:  

  

• speciális fejlesztő programok kidolgozására;  

• azok gyakorlati megvalósítására;  

• a munka eredményességének vizsgálatára.  

  

Módszere:  

  

• egyéni és csoportos konzultáció;  

• írásos javaslatok, tematikák összeállítása, kidolgozása;  

• beszámolók összeállítása.  

Speciális programok:  

  

• egyéni és csoportos differenciált foglalkoztatás tanórákon, speciális tanórán kívüli 

foglalkozások szervezése iskolán belül, illetve ajánlás megfogalmazása külső szervezetek 

foglalkozásain való részvételre;  
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• önismereti és konfliktuskezelő tréningek osztályfőnöki órákba építve, illetve fakultatív 

foglalkozások keretében délután pedagógusok, tanulók, szülők részére;  

• 7-8. évfolyamon kortárssegítők bevonása a drog és alkohol prevenciós foglalkozások 

megtartásába;  

• pályaorientációs foglalkozások szervezése osztályfőnöki órákon, tanórán kívül, az 

iskolapszichológus, kortársak bevonásával mind a tanulók, mind a szülők részére 8. 

évfolyamon.  

A nyelvi fejlődés zavara következtében kialakult sajátos nevelési igényű 

tanulókkal összefüggő pedagógiai tevékenység  

Szűrés, diagnosztizálás  

 Logopédus szűrése alapján a diagnózist a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ állítja fel  

Felelősei: osztályfőnökök, osztálytanítók, napközi vezetők, logopédus.  

Időszaka: tanév második félévében kérni a szakértői vizsgálatokat a következő tanévre.  

Módszere: terápiás tapasztalat, konzultáció szülővel és a gyermekkel rendszeresen foglalkozó 

érintett pedagógusokkal, speciális szűrőeljárások alkalmazása.  

Együttműködés szakemberekkel (szakszolgálat, szakorvos, tanító, tanár), a családdal, 

gyermekkel/tanulóval  

Az együttműködés kiterjed:  

• speciális fejlesztő programok alkalmazására, esetleg újak kidolgozásra;   

• azok gyakorlati megvalósítására;   

• a munka eredményességének vizsgálatára.   

Módszere:  

- egyéni és csoportos konzultáció;   

- írásos javaslatok, tematikák egyénre szabott összeállítása, kidolgozása;   

- egyéni fejlesztési tervek, terápiás foglalkozások (Munkanapló) dokumentálása, a haladás 

félévenkénti értékelése   

- beszámolók összeállítása.   

- ellenőrzés   

     

 Speciális programok:  

• Szótagoló, elemző olvasástanítási módszer alkalmazása program az első osztályban;  

• Sindelar készségfejlesztő gyakorlóprogram a részképesség zavarral küzdő tanulók 

számára;  

• MSSST fejlesztő program,  

• Ayres terápiás lehetőség a szenzoros integráció zavarával küzdő gyermekek/tanulók 

számára;  
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A speciális célok és feladatok meghatározásában segítséget ad a sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának irányelve:  

„Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési 

zavarok és környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság. 

… Az akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének, a beszédészlelés- 

és beszédmegértés zavariban, a beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és a vizuomotoros 

koordináció éretlenségében, valamint az általános beszédgyengeséggel együtt járó 

részképesség-kiesésben. A különböző jellegű diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai 

szintén a beszédfogyatékosság körébe sorolhatók.”    

Amennyiben a beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad, a 

tanuló a továbbiakban is folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az iskolai oktatás, a 

pedagógiai, logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a beszédbeli 

akadályok jellegétől függ. Ezek az alábbiak szerint csoportosíthatók: megkésett 

beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara (dadogás, 

hadarás), diszfónia, diszarthria, mutizmus, diszlexia, diszgráfia, súlyos beszédészlelési és 

beszédmegértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása. 2/2005. (III.1.) OM rendelet  

  

Kiemelt figyelmet fordítunk a nyelvi fejlődési zavarból eredő sajátos nevelési igényű 

diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulók nevelésére, oktatására, közösségbe történő 

integrálására.  

  

Ezt segítő tevékenységi formák:  

• együttműködés- a szülővel, logopédussal, pszichológussal, gyógypedagógussal, 

tanítóval, tanárral   

• intézményi szinten: szakértői bizottsággal, nevelési tanácsadóval, pedagógiai 

szakszolgálattal, fenntartóval, szakmai szervezetekkel, egyéni bánásmód   

• egyénre szabott feladatok kijelölése   

• egyéni foglalkoztatás   

• hosszabb türelmi idő biztosítása   

• pozitív megnyilvánulások megerősítése   

• a tanítási program változatos feldolgozása;  

• a gyermek/tanuló sokoldalú tevékenykedtetése;  

• a tananyag differenciált feldolgozása;  

• folyamatos pozitív megerősítés,  

• az egyéni tanulási stílus és ütem tekintetbe vétele;  

• teljesítményszintek széles sávjának elfogadása;  

• pármunka, csoportmunka, valamint egyéni feldolgozás váltakozása;  

• rehabilitációs célú órakeret biztosítása Kt.52§ 6/d alapján, beszédfogyatékosság esetén 

40%  

  

A beszédfogyatékossága miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, 

oktatásában, fejlesztésében részt vevő – a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó 

szakképzettséggel rendelkező – logopédus tanár/terapeuta az együttműködés során:  

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;  

b) javaslatot tesz a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a 

tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és  
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helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.);  

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök  

kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről;  

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk  

alkalmazására;  

e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények 

értékelésében,  

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra;  

f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval 

foglalkozó  

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;  

  
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program  

  
Szűrés, diagnosztizálás  

  

Felelősei:  
 

osztályfőnökök, osztálytanítók, szaktanárok, napközi vezetők, 

logopédus, fejlesztő pedagógus.  

Időszaka:    tanév eleje, azt követően folyamatos.  

Módszere:   mérések összehasonlító elemzése.  

  

A felzárkóztatás színterei:  

  

• tanórai és tanórán kívüli foglalkozások;  

• egyéni felzárkóztató foglalkozások;  

• logopédiai foglalkozások;  

• külső szervezetek által szervezett foglalkozások.  

  

Ezen foglalkozásokon az iskola minden tanulója részt vehet. Ezt kérhetik a tanulók, a 

szüleik, javasolhatják az iskola nevelői, a logopédus illetve külső szervezetek szakértői.  

A felzárkóztató foglalkozások időkeretét a Pedagógiai program, konkrét foglalkozásait, 

azok időtartamát, időpontját az éves munkaterv határozza meg.  

  

Az egyéni felzárkóztatás módszerei, eszközei:  

• differenciált egyéni és csoportos foglalkoztatás tanórán;  

• egyéni haladási ütemben történő fejlesztés;  

• egyéni felzárkóztató foglalkozás tanórán kívül;  

• egyéni logopédiai fejlesztő foglalkozások;  

• adatbank létrehozása;  

• szükség esetén az iskola javaslatára, a szülők egyetértésével, aktív közreműködésével 

egyéni fejlesztő foglalkozások a külső szervezetek, szakemberek bevonásával.  

• Motiválást segítő differenciált tanulásszervezés alkalmazása  

• A nem szakrendszerű oktatás keretében a felzárkóztatás segítése  

• Kooperatív tanulásszervezés és differenciált rétegmunka alkalmazása a tanórák megfelelő 

arányában  
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A felzárkóztatás eredményességének vizsgálata  

  

A felzárkóztatás eredményességét félévente vizsgálja az iskola, a felzárkóztatásban résztvevő 

tanulók egyéni fejlődésének mérésével, elemzésével, kortársaihoz, az iskolai eredményekhez 

való viszonyítással. A vizsgálat eredményességének és a további feladatok megjelölésének 

szerepelnie kell az osztályfőnökök és a felzárkóztatási feladatot ellátó nevelők, illetve az 

intézményi félévi és a tanév végi értékelő beszámolójában.  

  

Feladatok és ajánlások  
  

A pedagógussal szemben:  

 

 ismerje fel a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget 

kínál számukra  

 tudjon differenciáltan oktatni, nevelni;  

 MSSST-szűrőteszt további alkalmazása;  

 az értékelésnél vegye figyelembe a tanulók eltérő képességeit;  

 a teljesítmény mérésénél adjon előnyt a hátránnyal küzdőknek, önmagához képest is 

nézze a fejlődést;  

 a hátrányt nem jelentő képességterületen erősítse a tanuló kiemelkedési lehetőségeit;  

 nevelje a közösséget a képességek különbözőségének tolerálására, nem utolsó sorban a 

pedagógusainknak kötelessége személyiségük egészségéről gondoskodni, valamint arról, 

hogy minél jobban megfeleljenek a demokratikus nevelés követelményeinek.  

  

Az osztályfőnökökkel, osztálytanítókkal szemben:  

  

 a szülővel kiemelten figyelmesen és tapintatosan viselkedjen, foglalkozzon;  

 a tanuló problémáit értesse meg a szaktanárokkal;  

 szükség esetén forduljon szakemberhez a tanuló ügyében;  

 kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának folyamatát, eredményességét;  

 gondoskodjon a tanuló megfelelő iskolafokozatba kerüléséről, a pályaválasztásáról;  

 szükség esetén a tanuló iskolai magatartásáról, teljesítményéről adjon írásban véleményt.  

Iskolánk felvállalja, hogy lehetőséget biztosít azon sajátos nevelési igényű tanulók – 

diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia – integrálására, akiknél a kora gyermekkori 

nyelvfejlődési zavar „maradványtünete” az írásbeliség területén mutatkozik meg. A 

szükséges, neveléshez és oktatáshoz a személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk.   

A nyelvi fejlődés zavara miatt sajátos nevelési igényű tanulók tanulási nehézségének 

enyhítését szolgáló tevékenységi formák:  

• egyéni haladási ütem biztosítása   

• egyénre szabott felzárkóztató program készítése   

• egyénre szabott követelmények megállapítása   

• tanórai differenciált foglalkoztatás   

• segédeszközök használatának lehetősége (pl.: helyesírási szótár, 

számológép, számítógép)   

• hosszabb idő biztosítása (felkészülés, feladat megoldás, számonkérés, stb.)    



 

  29  

Intézményi gyermekvédelemi tevékenység  
  

Gyermekintézmény lévén természetes, hogy az egyéni sorsokkal való törődés, a 

családgondozás, az elesettek segítése kiemelt feladatként jelenik meg programunkban. Kötelez 

erre még egyrészt ennek a munkának hosszú hagyománya, szükségessége, másrészt az a 

társadalmi közeg, amelyben az idejáró gyermekek élnek.   

  

Ezen körülmények be is határolják gyermekvédelmi munkánk célját és feladatát is.  

  

Feladatunk: az intézményi kereteknek megfelelően megadjunk minden segítséget a hátrányok 

csökkentéséhez és kompenzáljuk lehetőségeink szerint azokat, a családgondozás és az egyéni 

bánásmód keretei között.   

  

Elveink: mindenekelőtt a család tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése és ezzel 

együttesen a gyermek iránti felelősség ébrentartása. Tapintatos személyes kapcsolat kialakítása 

azon családokkal, akik segítséget kérnek, vagy láthatóan segítségre szorulnak. A titoktartási 

kötelezettség minden családokat érintő kérdésben érvényesül.   

Gyakorlatunkban a gyermek családi körülményeinek figyelemmel kisérése fejlődésének 

követésével együttesen történik. Az elakadás feltárásának folyamatában megjelenik a családi 

nevelés feltérképezése is. A megfelelő kommunikatív viszony kialakítása a szülővel ebben a 

szakaszban a későbbi megoldások alapvető feltétele. A szülő nyitottsága, vagy zártsága 

határozza meg a probléma közös megoldását. Amennyiben a közvetlen viszony kialakulását 

valamilyen körülmény akadályozza, úgy az intézményen belül kiemelt személyes törődéssel és 

fejlesztéssel igyekszünk a gyermek fejlődését segíteni. Amennyiben a szülői együttműködést 

sikerül elnyernünk, úgy az intézményen belüli törődés kiegészül a családi, vagy külső nevelési 

tanácsadó segítséggel.   

  

A fentiek valamennyi csoportban, valamennyi pedagógusnak családgondozási feladatként 

jelennek meg (1997. évi XXXI. Törvény alapján)   

  

A gyermekvédelmi munka koordinálását a gyermekvédelmi felelős látja el.  

  

Feladata: a gyermekvédelmi esetek feltérképezése, a feladatok koordinálása (egyéni 

esetmegbeszélések révén), a gyermekvédelmi szempontból az illetékeseknek adatszolgáltatás. 

Kapcsolattartás az önkormányzat szociális igazgatóságával, nevelési tanácsadóval, a Pest 

Megyei I. számú képességvizsgáló és rehabilitációs szakértői bizottsággal.  

  

A gyermekvédelmi munka fő feladatát a prevenció jelenti, amely során lehetőségeinkhez mérten 

szeretnénk megakadályozni a veszélyeztetett status kialakulását.   

  

A legsúlyosabb esetekben történik meg a veszélyeztetett nyilvántartásba vétel, melynek során az 

önkormányzat szociális igazgatóságával szorosan együttműködünk.  

  

A hátrányos helyzetben lévő családok segítése egyrészt a személyes kapcsolat kialakítása révén 

ügyeik intézésében való együttműködést jelent, másrészt térítési díjkedvezmény megadását (a 

körülmények mérlegelése után).   
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Feladatunk a tanulók életkori szakaszaihoz kötötten tér el, figyelve a kisiskoláskorúak igényeit, 

szervezve a szülőtársadalom alkalmas erőit.   

  

Szűrés  

  

Felelősei:   osztályfőnökök, osztálytanítók, szaktanárok, napközi vezetők, 

gyermekvédelmi felelős.  

Időszaka:    folyamatos.  

Módszere:   megfigyelés, mérések, információgyűjtés.  

  

A prevenció színterei:  

• tanórai és tanórán kívüli foglalkozások;  

• közösségi programok;  

• szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások; 

•  külső szervezetek által szervezett foglalkozások.  

  

Tevékenységformák:  

• tananyagba épített ismeretek feldolgozása;  

• hátrányos helyzetű és  veszélyeztetett tanulók tanulmányi eredményeinek, 

magatartásának folyamatos nyomon követése;  

• mérések eredményeinek feldolgozása;  

• önismereti tréningek;  

• egyéni és csoportos terápia,  

  

Együttműködés külső segítőkkel  

Az együttműködés kiterjed:  

• a prevenciós programok közös kidolgozására, megvalósítására;  

• egyéni segítségnyújtásra, tanácsadásra.  

Módszere:  

• konzultáció;  

• továbbképzés.  

  

Feladatok és ajánlások  
  

 a tanuló egészséges fejlődéséhez szükséges nevelési légkör biztosítása és testi épségének 

óvása a családon belül és a családon kívül;  

 a tanuló intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása (ügyelet, 

étkezés, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, stb.) a tanuló igénye szerint;  

 segítségnyújtás a kulturált szabadidőtöltéshez, az életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő 

rendezvényeken történő részvételhez;  

 folyamatosan ellenőrizni a tanuló eredményeit, a rendszeres iskolába járást, szükség esetén 

eljárást kezdeményezni;  

 gyors és hatékony intézkedést eszközölni a gyermeket veszélyeztető helyzetben;  

 a rendszeres iskolába járás elérése, a tanulmányai befejezése, a pályaválasztás és eredményes 

beiskolázás érdekében.  

 Hátrányos helyzetű tanulók, SNI-s integráció segítése, elfogadása, érzékenyítés  
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A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:  

  

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;  

• a felzárkóztató órák;  

• a napközi otthon;  

• a tanulószoba;  

• a diákétkeztetés;  

• a felzárkóztató foglalkozások;  

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

csoportos használata;  

• a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai;  

• törekszik minél több információ megszerzésére tanulók szociális helyzetéről 

• a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése;  

• a családlátogatások;  

• a továbbtanulás irányítása, segítése;  

• az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége;  

• a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek;  

• az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek;  

• szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek.  

Helyzetfeltárás  

  

Felelősei:   osztályfőnökök, osztálytanítók, szaktanárok, napközi vezetők, 

gyermekvédelmi felelős.  

Időszaka:    folyamatos.  

Módszere:   megfigyelés, információgyűjtés.  

  

Feladatok és ajánlások  
  

 a gyermekek elemi szükségleteinek biztosítása (élelem, ruházat, tanszer, pihenés, stb.);  

 egészségi állapotuk figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az iskolaorvosi 

szolgálaton keresztül, az iskolafogászati rendeléseken, a szakorvosi ellátáson keresztül 

(szemészet, fülészet, ortopédia, stb.) a segédeszközök igény szerinti 

hozzáférhetőségéig;  

 a család szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különféle támogatások – pénzbeli 

és természetbeli – felkutatása, a hozzájutás segítése, támogatása, valamint tanácsadás a 

családellátó tevékenységhez;  

 bekapcsolni az iskolai tevékenységbe, felzárkóztatásba, tehetséggondozásba, a sportköri 

munkába, az iskolán kívüli kortárscsoportok tevékenységébe;  

 

A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenység  
  
Képességet fejleszteni ismeretek nélkül nem lehet, ezért a műveltségterületi fejlesztésben 

mindkettőnek megfelelő teret kell biztosítani.  A tudásfejlesztésnek nagyobb hagyományai 
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vannak, módszertana kidolgozottabb. A képességfejlesztésre kiemelt figyelmet kell fordítani. 

A tudás- és a képességfejlesztés helyes arányát meg kell találni.  

  
Tehetségkutatás  

  

Felelősei:  osztályfőnökök, osztálytanítók, szaktanárok, napközi vezetők, logopédus  

Időszaka:    folyamatos.  

Módszere:  tanulók tevékenységének megfigyelése, mérések eredményeinek 

elemzése.  

  

A tehetséggondozás színterei:  

  

• tanórai és tanórán kívüli foglalkozások;  

• egyéni tehetséggondozó foglalkozások;  

• tanulmányi és sportversenyek, pályázatok;  

• külső szervezetek által szervezett foglalkozások;  

• „a jó gyakorlat” során adaptál mestermunka – a részletes leírás 7.sz.  mellékletként.  

  

A tehetséggondozás módszerei:  

  

A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben a megújuló tanulásszervezési eljárások 

alkalmazásával tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkát pl.:  

• differenciált tanulásszervezés  

• kooperatív technikák  

• projektmódszer  

• tevékenységközpontú pedagógiák  

• egyéni haladási ütemben történő fejlesztés  

• mentorálás (mestermunka)  

• egyéni és csoportos felkészítő foglalkozás tanórán kívül;  

• tanulmányi és sportversenyek szervezése;  

• adatbank kialakítása;  

• iskolai pályázatok kiírása;  

• nevezés iskolán kívüli versenyekre;  

• ajánlás megfogalmazása iskolán kívüli tehetséggondozó foglalkozásokon való részvételre.  

  

Sikeresen alkalmazhatók a differenciált tanulásszervezésnek az alábbi formái:  

• individuális tanulás:    

Valamennyi gyerek számára biztosítja az egyéni haladást, figyelembe véve a tanuló 

sajátosságait. Egyénre szabott elsajátítási, készség – és képességfejlesztési utakat biztosít, az 

ennek megfelelő eszközrendszerrel.   

• kooperatív tanulás:  

A tanulási tartalom elsajátítása, és a készség – és képességfejlesztés csoportos formában történik. 

A tanulók aktívan együttműködnek a siker érdekében. A tanulási képességek, és a szociális 

készségek a kooperatív tanulási módszerrel egyszerre fejleszthetők. (Leghatékonyabb más 

tanulásszervezési módokkal vegyesen alkalmazva).   

• projekt módszer:  
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Ez az a módszer, amely összefogja mindazt a sok-sok módszert és eszközt, amelyek különkülön 

is nagyon sokat segítenek a gyerekek sikeres tanulásában. A projekt a gyerekek érdeklődésére 

épít, ami kizárja, hogy csak a tankönyvet tanítsuk, és évekig központi vagy irányító tanmenet 

alapján dolgozzuk fel. A projekt komplex fejlesztési lehetőség, amely tartalmazza az önálló 

tanulást, a kutatást, az önálló ismeretszerzést és a nagyfokú integrációt, és minden esetben a 

tanulási folyamat eredménye a tanulók által készített produktum.  

  

Együttműködés külső szervezetekkel és a családdal  

  

Önálló innováció során előtérbe kerül a múzeumokkal, közművelődési intézményekkel és civil 

szervezetekkel való együttműködés. Az együttműködés támogatja a tanórán kívüli 

ismeretszerzést, illetve az informális tanulás elterjesztését.  

  

Az együttműködés kiterjed:  

  

• a tehetségek szűrésére;  

• tehetségfejlesztő programok közös kidolgozására;  

• azok gyakorlati megvalósítására.  

  

Módszere:  

  

• egyéni és csoportos megfigyelés, mérés, ajánlások megfogalmazása;  

• írásos  javaslatok,  tematikák  összeállítása,  kidolgozása,  azok  közös 

megvalósítása;  

• beszámolók összeállítása, „tehetségek” nyomon követése;  

• hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók tanulmányi eredményeinek, magatartásának 

folyamatos nyomon követése;  

• mérések eredményeinek feldolgozása;  

• önismereti tréningek;  

• egyéni és csoportos terápia,  

  

Feladatok és ajánlások  
  

 a diákok képességeihez és igényeihez alkalmazkodó oktatási programok kidolgozása;  

 pedagógusok rendszeres szakmai továbbképzése, valamint a téma információs bázisának 

létrehozása;  

 a Magyar Tehetséggondozó Társaság országos, nemzetközi versenyein való rendszeres 

részvétel.  

 Az integrált nevelés felvállalásával feltehetően gyakrabban találkozhatunk szórt 

képességstruktúrával rendelkező tanulókkal. Ezekben az esetekben, az egyes területeken 

kiemelkedően teljesítő tanulók számára is biztosított a kompenzálás lehetősége, hogy 

pótolhassák a más területeken megmutatkozó hiányosságaikat.   
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Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi jog gyakorlásának 

rendje  
 

Az osztályonként titkos szavazással megválasztott 2 képviselő vesz részt a diákönkormányzati 

üléseken és tájékoztatja az osztályát az ott elhangzottakról. A diákönkormányzat a 

nevelőtestület véleményének kikérésével dönt  

a) saját működéséről,  

b) a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, c) 

hatáskörei gyakorlásáról,  

d) egy tanítás nélküli munkanap programjáról,  

e) az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről.  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben  

  

• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

• a házirend elfogadása előtt.  

• 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,  

• az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni.  

  

  

A szülők, a tanulók a nevelők és a partnerek együttműködésének formái  
  
Céljaink megvalósítását a diákok, a szülők és a nevelők és a szakmai partnerek, szervezetek 

szoros együttműködésével szeretnénk megvalósítani.  

Ez az együttműködés az iskolai élet minden területére kiterjed, a jogszabályokban és az iskolai 

szabályzatokban megfogalmazottak szerint. A pedagógus önállóan, tudatosan és 

kezdeményezően, aktívan végzi ezt a tevékenységet. 

  

Az együttműködés fórumai, szervezeti fórmái:  

• osztályközösségek megbeszélései;  

• diák-önkormányzati testületek, diákparlament;  

• szülői értekezletek, fogadó órák, családlátogatás;  

• SZMK választmányi értekezletek;  

• iskolaszék;  

• nevelőtestületi értekezletek;  

• kötetlen rendezvények;  

• nyílt napok, bemutató órák tartása.  
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• a nyilvánosság biztosításának helyi lehetőségei (honlap, faliújság, újság, a dokumentumok 

nyilvánossága)  

• szakmai munkaközösség munka  

• együttműködik pedagógustársaival, a szülőkkel, partnerekkel különböző pedagógiai és 

tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) 

megvalósításában 

  

Az együttműködés eszközei, módszerei: 

• szóbeli tájékoztatás, konzultáció;  

• írásos tájékoztatás, beszámolók;  

• közös értekezletek, beszélgetések szülői és diák szervezetekkel,  

• egyéni konzultációk;  

• online csatornák, infokommunikációs eszközök használata 

• partneri igények, elégedettség mérése;   

• tanácsadás.  

  

Az együttműködés konkrét időpontjait, témáit, az alkalmazott módszereket az érintett felek 

együttműködésével megalkotott munkatervek tartalmazzák.  

 

Az együttműködés szabályait, eljárásait az intézményi szabályzatok írják le.  

  

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata  
  

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

• osztályozó vizsgákra,   

• különbözeti vizsgákra,  

• javítóvizsgákra vonatkozik.  

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:  

• aki osztályozó vizsgára jelentkezik,  

• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,  

• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.  

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira  

• akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő.   

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira.  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján  

64. § (2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha  

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

c) az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,  
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d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 

előtt tesz vizsgát.  

(3)Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott 

tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év 

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.  

(5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja.  

(6) Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 

vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy 

a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó 

pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.  

(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha  

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,  

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 

vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

(8) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 

15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.   

65. § (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot 

kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, 

osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon 

belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év 

során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő 

jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.  

(2) Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független 

vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a 

tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem 

ismételhető.  

(3) Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független 

vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a 

vizsgázó az (1) bekezdés szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen 

vizsgát.  

(4) Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni.  

Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége 

alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki 

jogosult az adott tantárgy tanítására.  

66. § (2) A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. 

A kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint 

taníthatja  
(3) A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az 

igazgató felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek   

(4) A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményét a vizsgáztatás során figyelembe kell venni.  
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• számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb 

harminc perccel meg kell növelni,  

• lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 

használja,   

• írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,   

• a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le  

A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell 

biztosítani.  

73. § (1) A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal 

szervezi. A kormányhivatal a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati vizsgatantárgyak esetén 

az érintett szakközépiskolai ágazat vagy szakképesítés – szakképzési törvényben meghatározott 

– országos szakképzési névjegyzéken szereplő szakértőjét kéri fel a vizsgabizottság tagjának  

(2) A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját 

megelőző harmincadik napig, az 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély 

megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából 

független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, 

hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon 

belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó 

hetében szervezi meg a vizsgát.  

(3) A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt 

napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt 

független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 

kormányhivatalnak.  

 

Az iskolaváltás, valamint a tanuló felvételének szabályai  

  
Körzethatár: Leányfalu Nagyközség  

  

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

életévét augusztus 31. napjáig betöltse.  

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:  

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt  

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.   

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:   

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt  

• az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;  

• az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.  

     A körzethatáron kívüli 1. osztályos tanulók felvételénél a fenn maradó helyekre a 

jogszabályban előírtakon kívül, előnyt élvez a saját dolgozó gyermeke, tanulónk testvére.   

     Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló 

előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az 

adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.   

     Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödik-

nyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy 

szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése 
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előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. A 

döntésről a szülőt írásban értesíteni kell.  

      Az integráltan nevelt tanulók esetében érvényes szakértői bizottság által kiadott szakértői 

javaslat (beszédfogyatékosság esetében az érvényessége 3 év), bármely évfolyamra. Intézményi 

szinten, a jelenlegi személyi feltételek mellett, maximum 15 fő. Osztály szinten maximum 2-3 

fő integrálható.   

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos terv  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül és a délutáni

csoport - foglalkozásokon valósul         

meg.  

 

Biológia 7–8. évfolyam  

  

Természetismeret  5–6. évfolyam  

Környezetismeret  

  

1–4. évfolyam  

  

Életvitel és gyakorlat  

  

1–4. évfolyam  

  

 Az ember Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek.  

Az ember megismerése és egészsége Alapfokú elsősegélynyújtás.  

Az ember megismerése és egészsége Az életkornak megfelelő segítségnyújtás.  

Család, háztartás A biztonságos otthon, az otthoni balesetek megelőzése, elsősegélynyújtás. 

Közlekedés A közlekedésben rejlő veszélyek, a közlekedési balesetek megelőzése, 

segítségnyújtás.  

   

5–8. évfolyam Család, háztartás: Háztartási balesetek megelőzése, elsősegélynyújtás, otthoni 

betegápolás  

Testnevelés és sport  

Szabadidős tevékenység  

1–4. évfolyam Biztonság, baleset-megelőzés és elsősegély-nyújtási alapismeretek.  

felső Előadás sorozat- védőnői szolgálat   
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HELYI TANTERV 
Tantervek  
Iskolánk egyes évfolyamain a 2012-ben kiadott NAT- alapján készített kerettanterv alapján 

folyik az oktatás. 

  

A választott kerettanterv megnevezése  
  

Tantárgy megnevezése       Változat  

Magyar nyelv és irodalom  A változat  

Fizika  B változat  

Kémia  B változat  

Biológia-egészségtan  A változat  

Ének-zene felső tagozat  A változat  

Ének-zene alsó tagozat  A változat  

  

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámai:  

A nevelőtestület az évfolyamonkénti órakeret 10%-ának (szabad órakeret) felhasználási 

módjáról a minimális óraszámmal közölt tantárgyak időtartamának megemelése mellett 

döntött. A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a 

következő évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. Az 

informatika tantárgyat már 4. osztálytól tanítjuk.   
 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam   

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

Magyar nyelv és irodalom  7+1  7+1  6+2  6+1  

Idegen nyelvek           2+1  

Matematika  4+1  4+1  4+1  4+1 

Erkölcstan  1  1  1  1  

Környezetismeret  1  1  1  1  

Ének-zene  2  2  2  2  

Vizuális kultúra  2  2  2  2  

Életvitel és gyakorlat   1  1  1  1  

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Informatika  0  0  0  0 

Szabadon tervezett órakeret  2  2  3  3  

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

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

Magyar nyelv és irodalom  4  4 +1 3+1  4 +1 

Idegen nyelvek  3  3  3  3  

Matematika  4+1  3 +1  3+1  3+2 

Erkölcstan  1  1  1  1  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek  
2  2+1  2  2  

Természetismeret  2  2        

Fizika        2  1  

Kémia        1  2  

Biológia-egészségtan        2  1  

Földrajz        1+1  2  

Ének-zene  1  1  1  1  

Hon- és népismeret  1           

Vizuális kultúra  1  1  1  1  

Informatika   +1  1  1  1  

Technika, életvitel és gyakorlat   1  1  1   

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Osztályfőnöki  1  1  1  1  

Szabadon tervezett órakeret  2  3  3  3  

Rendelkezésre álló órakeret  28  28  31  31  

  

A tantárgyi órakeret 10%-ának felhasználására a nevelőtestület a helyi tantervben nem írt elő 

további tananyagot, hanem az egyes tematikai egységek között osztotta el a rendelkezésre álló 

időkeretet az alkalmazható tudás megszerzése és a képességek fejlesztése céljából.  

A két tanévre előírt ismeretek és fejlesztési követelmények szétválasztása a tematikai 

egységek mentén történt, de bizonyos esetekben a tematikai egységek megbontásával történt. 

A tanévekre történő bontás úgy történt, hogy a fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos 

ciklus végére teljesüljenek.   
 

A kompetencia alapú oktatás fenntartása intézményünkben az alábbi módon valósul 

meg:  

1.Új oktatásszervezési eljárások alkalmazása  

             (tantárgytömbösítés - alkalmazása a feltételek megléte esetén, projekt, témahét,)  

2. Új tanulásszervezési formák alkalmazása   

(differenciált rétegmunka, kooperatív tanulásszervezés, kooperatív módszerek)   
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• Kooperatív tanulásszervezés- kooperatív módszerek, egyéni –páros –csoportmunka 

szervezése  

• Differenciált rétegmunka- egyénre szóló differenciált képességfejlesztés heterogén 

csoportban    

• Hatékony tanuló megismerési technikák, pedagógiai diagnosztizálás alkalmazása  

• Tanulói tevékenységre épülő ismeretszerzés, képességfejlesztés Életkornak megfelelő 

drámapedagógiai eszközök alkalmazása  

• A verbális és a vizuális információhordozók együttes alkalmazása   

• Digitális eszközök, módszerek tanórai és tanórán kívüli használata  

• A tanulók önálló felfedező, kutató tevékenységét támogató módszerek alkalmazása  

• Az ön-és csoportértékelés alkalmazása a személyes és társas kompetenciák fejlesztése 

érdekében   

• A különböző szövegértési szintnek megfelelő feladattípusok alkalmazása  

 

Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel.  

Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tantervet használ.  

 

Tantárgyak tantervei  
 

A szabadon tervezhető órákat minden esetben az elsajátítandó tananyag gyakorlására, az 

ismeretek elmélyítésére, az alapkészségek fejlesztésére fordítja.  

A mindennapos testnevelés része egytől nyolc évfolyamig az úszásoktatás és a szivacskézilabda.  

A 2012-es kerettantervet a 8-9. sz. melléklet tartalmazza.  

  

Alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei  
    

Az iskola a jogszabályokban meghatározott szervezetekkel véleményezteti a 

nevelésoktatás során alkalmazandó tankönyvek, segédeszközök kiválasztását.  

  

A kompetencia fejlesztés érdekében a következő kritériumokat tesszük:  

• Megfeleljen a kompetenciafejlesztés kritériumainak – NFU közlemény  

• Problémaközpontúság, a tanulói felfedezést biztosító feladatok  

• Differenciált fejlesztést biztosít  

• Ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés  

• Az intézmény fejlesztési céljainak megfelel  

  

Az eszközök kiválasztásának alapelvei:  

a kiválasztott eszközök összhangban legyenek az iskola pedagógiai programjában 

megfogalmazottakkal, szolgálják a célok és feladatok megvalósulását;  

  

• a szakmai munkaközösségek tagjai támogassák az alkalmazását;  

• egy-egy tanulónak csak annyi eszközt kelljen megvásárolni, ami a kitűzött célok 

megvalósulásához feltétlenül szükséges;  

• ne jelentsen a családok számára jelentős anyagi terhet.  

• szerepeljen az érvényes tankönyvlistán  
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• 4 évig biztosítható legyen a térítésmentes igénybevétele  

  

A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának szabályai  
  
A köznevelés feladata és értékei  

  

…a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban Nat) a köznevelés feladatát alapvetően a nemzeti 

műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, megőrzésében,az egyetemes 

kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében 

jelöli meg. Feladata továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, 

ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a 

közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság 

megerősítése.  

Célja továbbá, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az igazság 

és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség 

kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. Ezáltal 

járul hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék  

• a haza felelős polgárává váljék;  

• kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága;  

• reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert;  

• megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka 

világában;  

• törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására;  

• legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát       

illetően;  

• váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre;  

• ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat;  

• tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését.  

  

Kiemelten kezeli az ország és tágabb környezete, a Kárpát-medence, különösen a környező  

országokban élő magyarság életének megismerését, ugyanakkor fontosnak tartja azokat a 

tartalmakat, amelyek Európához tartozásunkat erősítik.   

Az együttműködés a szülőkkel, a gyermekek családi neveléséhez nyújtott pedagógiai segítség. 

A Nat szándéka, hogy a teljesítmény növelésére sarkalljon.  

Ahhoz, hogy egy ország polgárai szót értsenek egymással, szükséges, hogy létezzék, olyan 

közös műveltséganyag, amelynek ismerete minden felnőtt állampolgárról feltételezhető.  

  

Fejlesztési területek – nevelési célok  

  

A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös 

értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen 

kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának 

is.  

E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az 

oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – 

egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok 
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végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai 

munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma.  

  

A fent megjelölt célok és feladatok teljesülése érdekében intézményünk a helyi tantervében a 

következő szabályokat teszi:  

• Kerettanterveit az OFI honlapjáról választva minden év augusztusa és szeptember elseje 

között áttekinti, összeveti az év végi várt teljesítményekkel.  

• Felméri és átgondolja a jelenlegi alkalmazott kerettantervek szabad óraszámainak 

felhasználását támaszkodva az intézmény értékelési dokumentumaira.  

• A kerettantervek választásánál – mint jelen esetben is – figyelembe vesszük az 

intézmény sokféle okkal magyarázható külső és belső jellemzőit.  

• A kerettanterv által kínált két éves ütemtervet minden évben a tanulócsoportok 

jellemzőihez igazítjuk.  

• A helyi tanterv megismeréséhez igyekezünk a lehető legtöbb támogatást adni a 

szülőknek és az iskolával kapcsolatba lévő szervezeteknek.  

• Az eddig szerzett tudásunkat (Támop, iskolaotthon, helyi speciális sportolási 

lehetőségek, intézményünk térségi szerepe, versenyei, helyi kulturális intézményei 

kapcsán) folyamatosan a Nat céljainak megvalósításába állítani.  

• Az intézmény felhalmozódott nevelési – oktatási tapasztalatait a helyi tantervünkben az 

iskolai élet szervezésénél a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vesszük.  

• A tankönyv és taneszköz választásánál a Nat pedagógiai feladatainak megfelelően a 

helyi intézményi jellemzőket is figyelemmel kísérjük.  

• A tanulói terhelést az életkornak megfelelően szervezzük az iskolai élet minden 

területén.  

 

Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások 

biztosítják:  
  

• a mindennapos testnevelést testnevelési óra megtartásával kell biztosítani. 

• heti egy alkalommal két óra összevonható a jogszabály alapján   

• az iskolai tömegsport foglalkozások, melyek tevékenységébe a tanulók akár egy-egy 

alkalomra is bekapcsolódhatnak.  

• A napközi otthonban, az egész napos iskolai osztályokban és a tanulószobán:  

Ha a gyerekek folyamatosan 3 óránál tovább tartózkodnak benn, akkor a pedagógus 45 

perces testnevelés órát tart.   

o a játékos, egészségfejlesztő testmozgás.  

  

A választható tantárgyak  
  

A kötelezően tanulandó idegen nyelvek közül az angol és a német nyelv között 

választhatnak a tanulók. Az iskola célja, hogy mindkét idegen nyelvet oktassa.  

A Házirend rendelkezik arról, hogy e tanórákra milyen eljárás szerint kérhetik 

felvételüket a tanulók.  

          8 fő jelentkezése esetén indítjuk a német nyelvi csoportot. A 4. évfolyamon belül több 

osztályból is összejöhet ez a létszám.    
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A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelési rendszere, 

módszerei, visszacsatolási eljárások  
 

Kiemelten fontos a pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése. 

A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót 

hajt végre. 

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, 

egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai 

támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. 

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának 

méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat 

Elvárások a pedagógussal szemben: 

- Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját követelményeit ezek 

figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni, 

következetesen alkalmazni. 

- A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket, 

tudásszintmérő teszteket) készít. 

- Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző 

értékelési módszereket, eszközöket. 

- Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek.  

- Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, 

illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani. 

- Olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a 

tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. 

 

Az iskolai beszámoltatás rendje és követelményei  
  
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái; a tanuló 

magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei; a tanuló teljesítménye, 

magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formái; az írásbeli beszámoltatások 

formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya  

  

Az ellenőrzés és az értékelés alapelvei:  

• folyamatosság, rendszeresség,  

• korrektség,  

• igényesség,  

• objektivitás és empátia egészséges aránya,  

• a tanulói önkontroll fejlesztésének igénye.  

  

A számonkérésnek, a tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének követelményei  

  

• Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a 

tanuló tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott.  

• A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell 

irányulnia. A hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a 

hiányosságok pótlásának segítése.  
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• Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására, hibák 

javítására.  

• A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény 

egységében kell értékelni.  

• A fejlesztésben érintett tanulók esetében az értékelést a szakvélemény előírásainak 

megfelelően végzik 

• Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges 

minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban 

kialakult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét).  

• A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés 

útján történő fejlesztése az irányadó elv.  

Sajátos nevelési igényű, a nyelvi fejlődés zavarával küzdő tanulónál a szakértő véleményben 

foglaltak alapján kell eljárni a szülővel egyeztetve. Az írásbeli és szóbeli ellenőrzés arányának 

megállapításánál figyelembe kell venni a beszédfogyatékosság típusát, s a szerint változtatni 

az arányon, hogy a tanuló szóban vagy írásban képes e jobban számot adni tudásáról.  

Értékelés  
   
A folyamatos értékelés funkciói:  

• visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében,  

• jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről.  

  

A folyamatos értékelés fajtái:  

• órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére),  

• szóbeli felelet értékelése,  

• gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban (készség tárgyak 

teljesítmény értékelésére),  

• írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat- 2-8. évfolyam- + hozzáfűzött 

megjegyzések, tanácsok),  

• szülőknek üzenő füzet vagy ellenőrző útján küldött jelzés a feltűnően gyenge, vagy – esetleg 

– a kiemelkedően jó teljesítményért.  

  

A félévi és tanév végi – ellenőrzőben, ill. bizonyítványban rögzített – értékelés funkciói:  

  

• félévkor: visszajelzése annak, hogy a tanuló hol tart a tantárgy ismeretanyagának, az abban 

való jártasságnak az elsajátításában. A félévi osztályzatnak kell kifejeznie azt, hogy a tanulói 

munka, aktivitás tendenciája megfelelő-e, a képességei szerinti legmagasabb szintű tudás 

megszerzéséhez vezet-e, visszajelzést kell adnia arról, hogy megtalálta-e a tanuló a tantárgy 

eredményes elsajátításához szükséges tanulási módszereket.  

• év végén: az osztályzatban kifejezett értékelés azt mutatja meg, hogy a tanuló milyen szinten 

sajátította el a tantárgy adott tanévre előírt követelményeit.  

  

A félévi és év végi értékelés összhangban kell, hogy legyen az évközi értékelések során adott 

szóbeli, írásbeli és jegyekben kifejezett visszajelzésekkel.   

Az év végi osztályzat a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően születhet osztályozó vizsga 

eredményeként. Ekkor az értékelés az adott tanév tantárgyi követelményeinek elsajátítási 

szintjét jelzi.  
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Az értékelés specialitásai az alsó tagozaton  

  

Az alsó tagozaton (1.-2. o.) a szöveges értékelés célja az, hogy a szülők pontos képet kapjanak 

gyermekük képességeinek és készségeinek fejlődéséről.  

• Negyedévenként is értékelhetünk.  

• Az értékelő szöveg tárgyanként (műveltségi területenként), illetve azon belüli részenként 

változhat, az adott terület kulcskompetenciáinak függvényében (pl. hangos olvasás, 

szövegértés, lényegkiemelés, vagy: tollbamondás, szövegalkotás, íráskép). Egy tárgyon / 

értékelendő területen belül az azonos szintű teljesítményekre, illetve hiányosságokra azonos 

kifejezéseket, nyelvi fordulatokat kell használni minden gyerek esetében.  

• Az értékelő szövegnek az abszolút teljesítmény mellett tükröznie kell az előző értékelés óta 

tapasztalt fejlődést is.  

• Az értékelés nem tartalmazhat társakkal való összehasonlítást (nem rangsorolhatja a 

diákokat).  

• Az értékelés mindenkor segítő szándékú; a gyerek fejlődését kell, hogy segítse, nem lehet 

megalázó vagy büntető jellege. Minden értékelésben a pozitívumokból kiindulva, azokra 

alapozva kell megfogalmazni a további fejlődés útját  

• Az értékelést úgy kell megfogalmazni, hogy annak tartalmát, üzenetét a gyerek is pontosan 

értse.  

Az ellenőrzés 
Fajtái:  
• szóbeli feleltetés,  

• házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése,  

• írásbeli számonkérési formák:  

• írásbeli felelet (egy anyagrészből),  

• beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése,  

• röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból),  

• dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből),  

• témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással előkészített, 

teljes témakört felölelő).  

• a tanuló produktumának (pl.: rajz, technika órán előállított tárgy, testneveléssel összefüggő 

mozgásforma előadása) ellenőrzése.  

  

Funkciói:  
• folyamatos munkára készteti a tanulókat,  

• folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, illetve az egész csoport (osztály) 

adott anyagrészből elért tudásszintjéről,  

• a tanulók reális önértékelésének, következésképpen a reális pályaválasztáshoz vezető út 

megtalálásának eszköze.  

  

Az írásbeli beszámoltatások korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya; 

az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai.  

  

 Az írásbeli beszámoltatás korlátai, a tanulók tudásának értékelésben betöltött szerepe, súlya  

  

A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a pedagógia örök dilemmája. 

A képesség és készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlő arányát kívánná. 

Ugyanakkor a hazai és külföldi felsőoktatási intézmények vizsgarendszere az írásbeli 
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számonkérési formákat részesíti előnyben: ezen belül is a tesztvizsgát, amely a magyar oktatási 

rendszerben eddig nem volt szokásos. A tanulók kifejezőkészségbeli hiányosságai, a felgyorsult 

élettempó hatására kialakult rövidített, szinte csak jelzésszerű – az egyedi, választékos stílust 

nélkülöző – beszédjük az iskola felelősségét növeli ezen a téren. Úgy a sokféleségében egyre 

bővülő közvetítendő ismeretanyag elsajátításának pontos ellenőrzése az írásbeli számonkérést 

részesíti előnyben.  

  

Elvek:   

• Bejelentés nélküli témazáró dolgozatot nem íratunk.  

• Egy napon lehetőleg nem íratunk két tantárgynál több tárgyból témazáró dolgozatot.  

• A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján 

született érdemjegyekből, azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli 

kifejezőkészség fejlesztésére, amelyekből későbbi tanulmányaik során a tanulók szóbeli 

vizsgát kötelesek tenni (illetve tehetnek).  

• A bizonyítottan részképesség-hiányos (dyslexiás), illetve írásképtelenséget okozó 

fogyatékkal élő diákot az írásbeli számonkérés minden formája alól fölmentjük.  

• Az írásbeli munkák ellenőrzése és a tapasztalatok visszajelzése során különös figyelmet 

fordítunk arra, hogy a diákokat megtanítsuk jegyzetelni.  

• Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésébe beleértendő az is, hogy megtanítjuk a diákokat az 

információhordozók használatára. (Pl. szövegszerkesztés, az Internet használata levelezésre, 

forrásgyűjtésre, prezentáció készítése demonstrációs eszközökkel, stb.)  

• A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját rövid időn belül értékelni, 

javítani kell: ellenkező esetben annak – fontosabb – visszajelzés jellege háttérbe szorul 

„jegyszerző” funkciója mögött.  

• Az értékelésre beadott tanulói munkák (házi dolgozatok, tanulói kutatómunkák anyaga) a 

tanulók „szellemi termékei”, azokat vissza kell adni a készítőiknek, illetve csak a tanuló 

engedélyével őrizheti meg azokat a pedagógus.  

• A tanulókat tájékoztatni kell arról, hogy melyik tantárgyi füzetüket, jegyzetüket kérheti el, 

szedheti be pedagógus. (Előzetes bejelentés nélkül a tanuló magánfeljegyzéseit, jegyzeteit 

nem szabad elvenni.)  

  

A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei, követelményei, 

formái  

 Mit értékelünk?   

• A tanuló önmagához mért fejlődését.  

• A tanuló iskolán kívülről hozott, az iskolai követelményeken túli tudását, más 

területeken megmutatkozó képességeit.  

• Az iskolai követelményekhez mért tudást, teljesítményt.  

• A tanuló szociális képességeinek, magatartásának, viselkedésének, neveltségi szintjének 

fejlődését.  

  

A tanulói teljesítmény értékelése 

 Célja:  

• visszajelzés, motivációs bázis biztosítása a tanuló, a nevelő és a szülő számára;  

• a tanulók készségeinek, képességeinek, fejlesztése.  

  

Feladata:  

• a tanulócsoport eredményének viszonyítása standardizált értékekhez;  
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• következtetés a tanítás-tanulás hatékonyságára;  

• a követelmény teljesítésének szintje alapján a korrekció és a további gyakorlás, 

differenciált fejlesztés megtervezése;  

• a tanulók egyéni teljesítményének viszonyítása korábbi teljesítményükhöz;  

• a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének minősítése;  

• a tanulók önértékelésének fejlesztése.  

  

Helye a tanulás-tanítás folyamatában: 

• rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órákon az előző órák anyagából;  

• írásbeli ellenőrzés az egyes tananyagrészek feldolgozása után;  

• témazáró  feladatok  megoldása  témakörönként  a  tananyag 

 feldolgozása  és rendszerezése után;  

• folyamatos visszajelzés a tanulók készségtárgyakban való fejlettségi szintjéről.  

Visszacsatolás  

A visszacsatolás gyakoriságát, módját az intézményi szabályzatok tartalmazzák. 

(Házirend)  

A visszacsatolás egyértelműsége érdekében az egyes feleletek, témazáró dolgozatok, házi 

feladatok értékelésére a nevelőtestület egységes kódot alkalmaz.  

  

Értékelés pedagógiai szakaszokhoz rendelten - Jutalmazás  
  

A tanulói teljesítmények rendszeres szóbeli értékelése minden pedagógus nevelő-oktató 

munkájába folyamatosan beépül.   

Az 1-4. évfolyamos tanulók értékelését a 1. számú melléklet tartalmazza.   

A többi évfolyamon a következő osztályzatokkal történik a tanulók értékelése:  

• jeles (5) –megjegyzésben dicséret felsorolása  

• jeles (5);  

• jó (4);  

• közepes (3);  

• elégséges (2);  

• elégtelen (1).  

Az erkölcstan és hit és erkölcstan tantárgyat minden évfolyamon szövegesen értékeljük. 

Iskolaváltás esetén, ha a fogadó iskola érdemjegyeket kér a pedagógus és a hitoktatók átváltják 

az értékelést. 

Használt szöveges értékelés:  

 jól megfelelt (4-5) 

 megfelelt (2-3) 

 nem felelt meg (1) 

   

Az 5-6. osztályban az érdemjegyek mellett a pedagógus szöveges értékelést is alkalmazhat az 

egyéni haladás jellemzésére.  

A kiemelkedő tanulmányi eredmények, ill. a közösség fejlesztéséért végzett tevékenységek 

ösztönzése érdekében tanulóinknál iskolánk a következő jutalmazási formákat alkalmazza:  

  

Év közben:  

 szaktanári dicséret szóban;  

 szaktanári dicséret ellenőrzőbe írva;  
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 osztályfőnöki dicséret ellenőrzőbe írva;  

 igazgatói dicséret ellenőrzőbe írva;  

 igazgatói dicséret az iskola ifjúsága előtt (újságban, ill. ünnepélyeken.  

Év végén:  

 bizonyítványba írt szaktanári dicséret;  

 bizonyítványba írt általános tanulmányi munkát elismerő dicséret;  

 oklevél;  

 jutalomkönyv;  

 jutalomkirándulások;  

 igazgatói dicséret az iskola ifjúsága előtt (újságban, iskolagyűlésen, ill. tanévzáró 

ünnepélyen);  

 „Ezüst oklevél” (A tanév végén a tantestület által adományozott legmagasabb iskolai 

szintű kitüntetés. A végzős 4. osztályból az a két tanulónk kapja, akik a Pedagógiai 

Programban „kialakított gyermekképet” legjobban megközelítették.)   

 „Arany oklevél” (A tanév végén a tantestület által adományozott legmagasabb iskolai 

szintű kitüntetés. A végzős 8. osztályból az a két tanulónk kapja, akik a Pedagógiai 

Programban „kialakított gyermekképet” legjobban megközelítették, esetleg elérték.)  

  

A tantestületen kívül joga van jutalmazni:  

  

 Diákönkormányzatnak;  

 Leányfalu Iskolaügyéért Alapítványnak;  

 Szülői munkaközösségnek;  

 Iskolaszéknek;  

 Leányfalu Nagyközség Polgármesterének;  

 Leányfalu Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének.  

  

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése, minősítése  
  

A magatartás fogalma   

A tanuló viszonya az iskola értékrendjéhez, a Házirendben rögzített viselkedési normák és 

íratlan viselkedési szabályok betartásának szintjei, a tanuló viszonya társaihoz, tanáraihoz, az 

iskola dolgozóihoz.  

A magatartás nem azonos a magaviselettel. A magatartásjegy kialakításában a tartás, a morális 

tulajdonságok (becsületesség, kudarctűrés, önfegyelem) játsszák a döntő szerepet.  

  

A magatartásjegy kialakításának elvei   

A tanuló magatartásjegyében kifejezésre jut:  

• az iskolába járási fegyelme (a Házirendben meghatározott bizonyos igazolatlan óraszám, 

amely mellett a tanuló magatartásjegye – ha az egyéb feltételek teljesülnek – lehet példás, 

jó, változó);  

• társaihoz való viszonya (segítőkészség, szolidaritás, stb.);  

• a tanáraival szemben tanúsított magatartása (udvariasság);  

• beszédstílusa, a kulturált magatartás szabályaihoz való viszonya az iskolában és az iskolai 

szervezésű rendezvényeken;  

• a tanuló korábbi magatartásához képest történt (pozitív vagy negatív irányú) változás;  

• óra alatti magaviselet (a fegyelmezettség szintje).  
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A tanulók egyéni magatartásának és szorgalmának minősítésénél az iskola a következők 

szerint jár el:                                      

 A magatartás   

  Példás  Jó  Változó  Rossz  

Aktivitása  igen jó, nagy 

fokú  

közepes  gyenge  negatív vagy 

romboló  

A közösségi célokkal 

való  

azonosulás  

Igen jó 

azonosul,  

feladatok  

elvégzésében 

élen jár  

ellene nem vét,  

segítőkész a 

munkában  

ingadozó,  

közömbös a 

munkában  

szemben áll a 

közösséggel, 

érdektelen  

Hatása a közösségre  pozitív  befolyást nem 

gyakorol  

nem árt  negatív  

Törődés a társaival  gondos, 

segítőkész  

segítőkész  ingadozó  közömbös, 

gátló  

Házirend betartása  betartja, arra 

ösztönöz  

betartja  részben tartja 

be  

sokat vét ellene  

Viselkedése, 

hangneme  

kifogástalan  kívánnivalót 

hagy maga után  

udvariatlan, 

nyegle  

durva, goromba  

Fegyelmezettsége  nagyfokú  megfelelő  gyenge  elégtelen  

  

A magatartás és szorgalom értékelésénél, minősítésénél a nevelőtestület hatványozottan veszi 

figyelembe a közösség fejlesztésének érdekében végzett tevékenységeket, ill. eredményeket.  

  

A szorgalom fogalma  

  

A tanuló viszonya a tanuláshoz, aktivitás, érdeklődés.  

  

A szorgalomjegy kialakításának elvei  

A tanuló szorgalomjegyében kifejezésre jut:  

• a tanuló tudás iránti igénye (szelektál-e a tárgyak között vagy minden tárgyat igyekszik 

tanulni),  

• a tanuló képességéhez mért teljesítménye,  

• a tanuló feladattudata (kötelező feladatai megoldásának, elkészítésének minősége, 

igényessége),  

• a tanuló részvétele az órák menetében (aktivitás), a tanuló írásos és manuális munkáinak 

külalakja, iskolai felszerelésére vonatkozó igényessége (pl. gyakran otthon hagy-e kötelező 

felszerelési tárgyat).  

A szorgalom  

  

  Példás  Jó  Változó  Rossz  

Tanulmányi 

munkája 

igényes  figyelmes  ingadozó  hanyag  

Munkavégzése  kitartó, pontos,  

megbízható  

rendszeres  rendszertelen  megbízhatatlan  
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Általános tantárgyi 

munkavégzés  

mindent 

elvégez önálló  

ösztönzésre  

dolgozik  

önállótlan  feladatait nem 

végzi el  

Többletfeladat 

vállalása  

Igen jó  keveset  ritkán  nem  

Munkabeosztása, 

önellenőrzése  

igen jó  jó  közepes  gyenge vagy 

nincs  

Önálló 

munkavégzése  

sokat vállal és 

dolgozik  

kevesebb  

feladatot vállal,  

azt általában 

elvégzi  

ritkán, néha 

vállal és végzi el  

nem vállal  

semmit  

Tanórán  kívül  

szerzett 

információk 

felhasználása  

sokszor, 

rendszeresen  

többször 

előfordul  

ritkán  egyáltalán nem  

  

A tanulók és szüleik ezen elvek alapján havonta kapnak visszajelzést, értékelést 

osztályfőnöküktől, félévente a nevelőtestülettől.  

Az osztályfőnökök a havi értékelés előtt egyrészt kikérik az osztályukban tanító nevelők 

véleményét a tanulók magatartásáról, szorgalmáról, másrészt az életkori sajátosságoknak 

megfelelően módot teremtenek arra, hogy a tanuló és közössége is élhessen az értékelés 

lehetőségével.  

A csoportbontások szervezési elvei  
  

Az 4-8. évfolyamon az informatika és az idegen nyelv, az 5.-8. évfolyamon más tantárgyakat is 

szükség és lehetőség szerint az osztálylétszámtól függően, csoportbontásban tanítjuk. 

A számítástechnika szaktanteremben jelenleg 15+5 főre van gépünk. E fölött már bontjuk az 

osztályt a hatékony egyéni tanulás érdekében. Az idegen nyelv oktatásánál, kisebb létszámnál 

több idő jut a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.  

  

A tanulók fizikai állapotának mérése  
  
1. A tanulók fizikai állapotának mérését a NETFIT (Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi 

Teszt) mérési rendszerrel végezzük. 

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

testnevelés órákon. 

3. A mérés diagnosztizáló. 

4. A fizikai állapot mérését a tanév rendjében megjelölt időszakban kell elvégezni. 

5. Az eredményeket a kijelölt webes felületre kell feltölteni a megadott időpontig. 

 

Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek  

Egészségnevelési elvek  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

128. § (1) A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött 

időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát 
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hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő 

egészségfejlesztő tevékenységekben.  

Az egészségnevelés az intézmény minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozás feladata.  

Az egészséges táplálkozásról nem csak beszélünk, hanem a lehetőségekhez mérten biztosítjuk 

is. –Együtt működés a konyhával, pályázati lehetőség kihasználása (pl. gyümölcs)  

  

A mindennapos testedzéshez változatos lehetőségeket keresünk partnereink bevonásával.   

Az ismeretek átadásához, megerősítéséhez hiteles külső partnereket is felkérünk.    

  

Környezeti nevelési program  
  
 Az iskola a környezeti nevelés terén kifejtett tevékenységével a tanulókat és a tanulókon 

keresztül szüleiket is igyekszik eljuttatni a környezeti tudatosság egy magasabb fokára. 

Programok szervezésével továbbítja az iskola környezetében élőkhöz is azokat az 

információkat, amelyek fejlesztik az emberek környezeti látásmódját, szemléletét. Így a 

környezeti nevelés színtere a tanórai és a tanórán kívüli tevékenység során:  

• savas eső mérése;  

• szelektív hulladékgyűjtés; (papírgyűjtés, elemgyűjtés)  

• előadások, továbbképzések, tanulmányi versenyek szervezése,  

• a környezetvédelem jeles napjainak megünneplése.  

  

Alapelvek, célok  

  

Mindek előtt szem előtt tartjuk, hogy teljes személyiséget képezünk minden órán és 

foglalkozáson. Fontos, hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki. A program 

kidolgozása és megvalósítása során a következő alapelveket és értékeket vesszük figyelembe:  

• ökológiai gondolkodás kialakítása és fejlesztése  

• rendszerszemléletre való nevelés  

• környezetetika hatékony fejlesztése  

• érzelmi és értelmi környezeti nevelés  

• tapasztalaton alapuló kreatív nevelés  

• egészség és környezet összefüggései  

• problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség  

• globális összefüggések megértése  

• fogyasztás helyébe életminőség  

• létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák  

  

Hosszú távú célok:  

  

Iskolánkból kikerülő diákjaink környezettudatos felnőtteké váljanak, akik féltik és védik 

környezetüket. Ismerjék meg környezeti értékeinket. Ezeket a célokat csak úgy tudjuk 

megvalósítani, ha az oktatás minden területén törekszünk az alábbi készségek fejlesztésére:  

• alternatív, problémamegoldó gondolkodás  

• ökológiai szemléletmód  

• szintetizáló és analizáló készség  
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• probléma érzékenység  

• együttműködés, alkalmazkodás és segítőkészség  

• konfliktuskezelés  

• állampolgári részvétel és cselekvés  

  

Rövidtávú célok:  

  

A környezeti nevelés kiterjed az iskolai munka minden területére. Mind a tanórai és a tanórán 

kívüli foglalkozásokon arra törekszünk, hogy diákjaink egységes egészként lássák a természetet 

és annak részeként az embert. Legnagyobb feladat továbbra is a természettudományos tárgyak 

közötti együttműködés. Ezt bővítjük a humán területeken adódó lehetőségekkel (helyi szokások, 

értékek megőrzése, hagyományok ápolása, népi játékok, mesék, mondókák)  

Törekszünk arra, hogy az órán tanult elméleti ismereteket sikerüljön átültetni a mindennapi 

gyakorlatba. Növényeket ültetünk, és élősarkot gondozunk, télen madarakat etetünk. 

Környezetkímélő anyagokat használunk, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, a használt elemeket. 

Takarékosan bánunk a vízzel és az energiával.  

  

Tanulásszervezési és tartalmi keretek  

  

Tanórai keretek  

• A tanórákon lehetőség szerint hozzárendeljük az adott témához a környezetvédelmi 

vonatkozásokat. Kiemelten kezeljük a hétköznapi élet azon területeit, mellyel diákjaink 

nap, mint nap találkoznak községünkben.  

• A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai eszközeit is alkalmazzuk.  

• Arra törekszünk, hogy diákjaink a gyakorlatban alkalmazható elméleti képzést 

kapjanak.  

  

Nem hagyományos órakeret  

• A tanév során, 1-8 évfolyamon témanapot szervezünk, kihasználva Leányfalu 

környezetének jó lehetőségeit (erdei kirándulás, intézménylátogatás, kiállítás, 

terepgyakorlat, stb.)  

  

Tanórán kívüli programok  

• Tanulóink részt vesznek környezet és természetvédelmi versenyeken.  

• Továbbra is folytatjuk sikeres akcióinkat: papírgyűjtés, elemgyűjtés, és keressük más 

környezetépítő és javító rendezvénysorozatban való részvétel lehetőségét is.  

  

Konkrét célok, feladatok  

  

Rövidtávú célok  Feladatok  Sikerkritériumok  

Erősítsük a tantárgyközi 

kapcsolatokat, hogy a 

tanulók egységben lássák az 

egy témához kapcsolódó 
ismereteket.  

Projektek kidolgozása  

„Mi van egy csepp  

esővízben, a Duna vizében”  

„Föld napja”  

Havi rendszerességgel 

beépített környezetvédelmi 

témájú feladatok a 

természetismeret, biológia és 

földrajz órák anyagába.  
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A pedagógusok, felnőtt 

dolgozók és szülők 
személyes példamutatással  

segítsék a diákok 

környezettudatos 

viselkedésének kialakulását.  

Képzések, szülői 

értekezletek e témában. 
Minden pedagógus feladata a  

tiszta környezet 

megkövetelése. Szülők 

bevonása az iskolaszépítési 

akciókba.  

A felnőttek rendelkezzenek 

megfelelő ismeretekkel, 

személyiségvonásokkal, 

amelyek mintaként 

szolgálnak. Félévente 

szervezett parkosítási tev.  

Legyenek a tanulók 

környezetük védelmezői!  

Egy-egy évfolyam örökbe 

fogadja a község egy  

nevezetes helyét és azt 

gondozzák.  

A diákok rendszeresen 

ellenőrzik, gondozzák a  

kiválasztott területet.  

Iskolánk tisztaságának 

javítása.  

Szelektív hulladékgyűjtés 

iskolai megvalósítása. 

Minden osztály felelős az 

iskola tisztaságáért.  

Tisztasági verseny beindítása 

és félévenkénti kiértékelése.  

  
Az iskola épülete és közvetlen környezete  

  

A helyzetből adódó 

jellemzők  

Célok  Tevékenység, feladat  

Nagy forgalom az iskola 

előtti útszakaszon, 

balesetveszély  

Tisztább levegő, 

közlekedésbiztonság  

Útszakasz figyelése  

Iskolabelső  Tiszta, esztétikus környezet  Ízléses dekorációk 

Mellékhelységekben 

szappan, WC papír 

Gyakori szellőztetés, 

portalanítás  

Energiafelhasználás  Takarékos fűtés, megfelelő 

hőmérsékletű tantermek  

Ablak bezárása, villanyok 

lekapcsolása a terem 

elhagyásakor  

Vízfelhasználás, WC-k 

állapota  

Vízfogyasztás csökkentése, 

higiénés körülmények 

fenntartása  

WC-k igény szerint felújítása  

Az iskola zöld területei  Pihenés, felüdülés helye 

legyen  

Növények pótlása, öntözés 

megoldása  

Tantermekben  Megfelelő székek, asztalok 

Korszerű világítás, fűtés  

Világítótestek folyamatos 

cseréje  

  
Módszerek  

  

A hatékony környezetnevelés érdekében igen változatos módszerek alkalmazásával érhetünk el 

célokat  

• riport  

• projektmódszer  
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• terepgyakorlat  

• modellezés  

• megfigyelés, adatgyűjtés  

• művészi kifejezés  

• csoportmunka  

  

Résztvevők és erőforrások  

  

• Pedagógusok – Az intézmény minden pedagógusának feladata, hogy környezettudatos 

magatartásával,  munkájával  példaértékű  legyen  a  tanulók 

 számára.  A környezetnevelési célok megvalósítása érdekében a 

munkaközösségeknek együtt kell működniük.  

• Diákok – Minden diák feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait 

a kulturált magatartásra. Kiemelt feladata van a diákönkormányzatnak és az 

osztályközösségeknek.  

• Az intézmény nem pedagógus alkalmazottai is aktív részesei a környezeti nevelésnek.  

Az adminisztráció területén feladat, hogy csökkentsük a felesleges papírfelhasználást, 

gyűjtsük a hulladékpapírt, az üres nyomtatópatront és a használt elemet. Az intézmény 

takarítását környezetkímélő, egészségre ártalmatlan anyagokkal végezzük.  

• Szülők – Nevelőmunkánk csak a szülői ház harmonikus együttműködésével valósulhat 

meg. Fontos, hogy az iskolában elsajátított viselkedési formákat otthon is elfogadják és 

alkalmazzák.  

  

Iskolán kívüli együttműködés  

  

• Fenntartó – Mivel a fenntartó határozza meg az intézmény profilját és költségvetését, 

ezért a kölcsönös együttműködés a környezeti nevelés szempontjából is fontos. Az 

intézmény vezetője törekedjen arra, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető 

legoptimálisabb helyzet megteremtését érje el. Célunk, hogy a fenntartó a kötelező 

támogatáson túl is finanszírozza, a környezeti nevelési programokat.  

• Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények – A tanórai és a tanórán kívüli 

környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények 

meglátogatása, a helyi lehetőségek kihasználása: Vadkacsatelep, Pilisi 

Parkerdőgazdaság, stb. Ezeket a látogatásokat a tanórákon előkészítjük. Iskolai 

tanulmányai során minden tanulónak legalább egy környezeti témájú 

intézménylátogatáson részt kell vennie.  

• Civil szervezetek – A civil szervezetek szakmai ismereteikkel, és programjaikkal 

segíthetik környezeti nevelési munkánkat. (Madártani Egyesület, „madarászovi”, stb.)  

• Hivatalos szervek – A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy 

környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az intézmény. 

Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában  

  

Anyagi erőforrások  

• Saját erőforrások: költségvetés, alapítvány  

• Külső erőforrások: fenntartó, működtet pályázatok  

  

Készség- és képességfejlesztési célok:  
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• megfigyelőkészség (felszíni formák, természeti jelenségek);  

• asszociációs készség (különböző megtanult tantárgyi ismeretek alapján);  

• elemző készség (konkrét események elemzése);  

• manuális készség (rajzok, terméskompozíciók, madáretetők készítése);  

• tájékozódó készség (túrák során);  

• kommunikációs készség (napló vezetése, jegyzetelés, beszámolók készítése)  

  

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  
  
Az intézmény pedagógiai programja eleve úgy határozza meg magát, hogy az esélyegyenlőség 

elve eleve áthatja.  

  

Iskolánk a település egyetlen iskolája. Jól felszerelt, felújított, akadálymentesített.  

A pedagógusok folyamatosan részt vesznek továbbképzéseken.   

A beiratkozáskor a szülők választják ki, hogy a két osztályból, melyikbe szeretnék a gyereküket 

járatni (napközis- iskolaotthonos- egész napos)   

A rászoruló gyermekeknek javasoljuk a napköziben való részvételt.  

A gyerekek felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokon, szakkörökön vehetnek részt.  

A Nevelési Tanácsadó és a Szakértői Bizottság által javasolt fejlesztéseket az alapító 

okiratunkban foglaltak alapján teljesítjük.  

  

Az otthoni, napközis, egész napos iskolai, tanulószobai felkészüléshez előírt 

házi feladatok meghatározása  
  

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek:  

  

• egész napos iskolai oktatásban részesülő tanulók az iskolában végzik el a házi 

feladatot;  

• a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

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

kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;  

• az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint 

a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;  

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

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

írásbeli házi feladatot;  

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

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

lehet íratni;  

• a házi feladat mennyisége és minősége feleljen meg az új tananyag elrendezési és 

szervezési eljárásoknak.  

  

A „házi feladat” céljai:  

  

• újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat;  

• készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat;  
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• önálló kutatómunkát végezni valamely témában;  

• alkotómunkát végezni valamely témában.  

 

Elvek:  

• Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja).  

• A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy 

a tanulónak naponta 5 órája van, és minden órán tűznek ki a számára kötelezően 

megoldandó feladatot. 

• Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló 

képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak 

mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére/elkészítésére/ megtanulására mindenki 

képes.)   

• A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra 

vonatkozóan) ellenőrizni kell.  

• Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell 

tenni a mulasztás okai szerint:  

• nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy annak alapjául 

szolgáló anyag nem értéséből fakad; 

• meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül 

(igazolt betegség) mulasztotta azt el;   

• a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” elégtelennel. 

(Érdemjegyet csak tudásra adunk. Az el nem készített feladattal tudásszint nem mérhető. A 

házi feladat elvégzésének hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel és 

módszerekkel lehet és kell kezelni. Ez lehet feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat 

dolgozat formájában történő megíratása, pótfeladat kitűzése, stb.)  

• Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok 

elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 

• Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik 

óráról a másikra szokásos. 

• A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy 

internetes kutatómunka, modellkészítés, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz 

készítése, forráselemzés) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb 

kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.  

• A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó 

feladatokat, (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a 

versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.  

 

 

Egész napos iskola  
 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján  
Egész napos iskolai nevelés-oktatást akkor szervezhet az általános iskola, ha szükség esetén 

másik osztály indításával, ha pedig ez nem oldható meg, az érintett tanuló, kiskorú tanuló 

esetén a szülő egyetértésével a tanuló másik iskolába történő átvételével gondoskodnak annak 

a tanulónak az ellátásáról, aki – kiskorú tanuló esetén, akinek a szülei – nem kívánja ezt az 

ellátást igénybe venni. Egész napos iskolai nevelés és oktatás esetében a kötelező tanórai és 

egyéb foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva, egymást 

váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve kell megszervezni.  
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Az egész napos iskolai nevelés-oktatást az adott évfolyamra meghatározott kötelező tanórai 

foglalkozások megtartásával, továbbá legalább az adott évfolyamra meghatározott nem 

kötelező tanórai foglalkozások és napközis foglalkozások időkeretében kell megszervezni, 

biztosítva továbbá az egyéni foglalkozások megtartását szolgáló időkeretet. Az egész napos 

iskolai nevelés-oktatás keretében kell biztosítani  

a) a segítségnyújtást a házi feladatok elkészítéséhez,  

b) a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagógiai támogatást azon 

tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni tanulási nehézséggel, a tananyag 

értelmezési problémájával küzdenek,  

c) a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátását. 

A fenntartónak az egész napos iskolai nevelés és oktatás megszervezése esetén is biztosítania 

kell az ingyenes tankönyvellátást és étkezést mindazon tanulók számára, akik a külön 

jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelnek. A fenntartónak az intézményvezető 

közreműködésével meg kell teremtenie továbbá a feltételeket a tankönyvek, füzetek és más 

tanulói felszerelések biztonságos iskolai tárolásához.  

2011. évi CXC. törvény alapján  

  

Egész napos iskola: iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és 

délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg, működését, feltételrendszerét az 

oktatásért felelős miniszter jogszabályban határozza meg,  

  

26. § (3) Amennyiben az általános iskola egész napos iskolaként működik, pedagógiai 

programjának része valamely, az oktatásért felelős miniszter által kiadott, vagy saját maga 

által kidolgozott és e törvényben meghatározottak szerint jóváhagyott nevelési-oktatási 

program.  –Jelenleg nincsen ilyen elfogadott program.  
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Záró rendelkezések  
  

A pedagógiai program beválását a nevelőtestület minden tanév végén értékeli.  

A módosított pedagógiai program határozatlan időre szól, a 2016/2017-es tanév kezdetén lép 

hatályba. 

  

A pedagógiai program további módosítását kezdeményezheti írásban, a változtatásra javasolt 

részek szövegszerű kidolgozásával a nevelőtestület tagjainak legalább 25 %-a.  

Javaslatot tehetnek a módosításra a véleményező szervezetek is. Javaslatukat írásban kell 

megfogalmazniuk.  

A pedagógiai program módosítására tanév közben is sor kerülhet.  

  

A pedagógiai program egy-egy példányát el kell helyezni a nevelőtestület szobában, az iskola 

honlapján.  

A szeptemberi szülői értekezleteken az osztályfőnököknek ismertetni kell a szülőkkel és 

diákokkal az adott évfolyamra vonatkozó aktuális fejezeteket, illetve a pedagógiai program 

részletes megismerésének lehetőségeit.  

  



 

 

  

A módosított PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS 

JÓVÁHAGYÁSA  
  

  

A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat a 2016. június 13 -án 

tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. Kelt:  
  

            ............................................................  

            az iskolai diákönkormányzat vezetője  

  
  
  

A pedagógiai programot a Szülői Munkaközösség a 2016. június 27-én tartott 

ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.  

Kelt:  
  

                                                                       ………………………………..  

                                                               az SZMK elnöke                                        
                              

  
  

A pedagógia program módosítását a nevelőtestület elvégezte, a 2016. június 

21-én tartott ülésén elfogadta.   

Kelt: 2016. június 21.  
  

              .................................................  

                intézményvezető  
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Mellékletek  
  

1. sz. melléklet  
  

A tanulók értékelése, minősítése az 1 – 4. évfolyamon  
  

Számunkra az értékelés rendkívül sokrétű, differenciált szerepet, funkciót tölt be:  

  

 A folyamatos munka, folyamatos visszajelzésének eszköze  

 Motivációs eszköz / a belső motívum erősítése /  

 Az elvárt, követelményekben megfogalmazott ismeretekhez való viszony, ill. mérték 

kontrolljának eszköze  

 Az önismeret kontrollja  

 Az elvárt képességek szintfelmérésének eszköze  

 Az előrehaladás mérésének eszköze  

 Az egyéni adottságok figyelembe vétele  

 A fejlesztési irány regisztrálása  

  

A tanulók számára kialakítandó értékelési renddel szemben az alábbi követelményeket 

határoztuk meg a tanítás- tanulás folyamatában:  

  

 Legyen egységes, egyszerű, áttekinthető  

 Legyen differenciált, személyre szóló  

 Legyen kiszámítható, azonos feltételeket teremtő  

 Biztosítsa a személyre szabott értékelés jogát is  

 Jelezze a sikert és a kudarcot is, de „skatulyázás” nélkül  

 Preferálja a szorgalmat és a tehetséget, alkotókészséget  

 Jelezze a tanuló számára a helyzetét éppúgy, mint a szülei számára  

 Teremtsen érdekeltséget a „jó döntésre” az alternatív programok és az egyéni 

munkarend kialakítása során  

Legyen kompatibilis a közoktatás egészével  

  

Az értékelés formái:  

1. Személyes szóbeli értékelés  

    A motivációs rendszerben kiemelkedő szerepe van a személyre szóló értékelésnek.  

Ennek    

    Jellege korrigáló, segítő, tanácsadó, orientáló, motiváló.  

    Többféle módon jelenik meg:  

  

 A pedagógus személyiségéből, értékrendjéből, tudásából eredő, szinte minden 

pillanatban megjelenő megnyilvánulások.  

 A közösen végzett tevékenységekben megjelenő tudatos, rendszeres, szóbeli 

értékelés.  

 A pedagógus hosszabb beszélgetése, helyzetfeltárása gyerekkel, szülőkkel.  

 A személyes szóbeli értékelés munkánk minden percében folyamatos.  
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2. Írásbeli szöveges értékelés  

 A tanulók írásbeli munkájához fűzött részletes megjegyzések, kiegészítések.  

 A tanítók a táblázatban megjelölt tantárgyból félévkor és év végén 

eredményértékelést adnak a tanulók teljesítményéről, szocializációjáról, 

munkavégzéséről, tantárgyi képességeinek fejlődéséről.  

A dokumentumokban rögzített szöveges értékelést, minősítést kapnak a gyerekek 

félévkor és év végén.  

3. Osztályozás  

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

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve 

felzárkóztatásra szorul. Az eredményértékelést, a számszerűsítést a második évfolyam végén 

és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló értékelését az ötfokú 

osztályozási skála alapján végezzük. Ennek mindenkor meg kell felelnie az objektivitás, 

megbízhatóság és összehasonlíthatóság követelményeinek.  

A tanév zárása előtt írásban értesítjük a kritikus teljesítményt nyújtó tanulók szüleit.  

Intézményünk Pedagógiai Programjának szellemében a pedagógusnak a fent megjelölt időn 

kívül, (2-4. osztályban az osztályozás mellett) bármikor jogában áll a tanulókról írásbeli 

szöveges értékelést adni.  

A tanulók magatartását és szorgalmát a Pedagógiai Programban lévő táblázatban foglaltak 

szerint értékeljük, ill. minősítjük.   
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2. sz. melléklet:  

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát 

segítő eszközök és felszerelések jegyzéke  
  

Magyar irodalom 1-8. oszt.  
  
Írók-költők arcképei                   1 sorozat     

fali Időszalag          4 db       

fali Betűkészlet        1 db.   

Történelmi személyek arcképei                     1 sorozat  

fali Magyar irodalmi enciklopédia                1 db.    

Szövegértést-szövegalkotást fejlesztő interaktív tananyagok  

 

Matematika 1.-8. oszt.  
  
Mérleg, súlykészlettel                4 db  

Mértani testek       2 készlet (henger, kúp, hasábok)  

Demo hőmérő                  10 db. 

Méterrúd           1 db.  

Műanyag kocka         1 db. 

 Műanyag téglatest         1 db.  

Zsebszámológép         2 db.  

Űrmérték eszközsorozat       2 db.  

Színes rúd készlet                                osztálynyi  

Golyós számoló                                   osztálynyi   

Interaktív tananyagok  

Demo óra  

Szemléltető fali táblázatok:  

Mértékegységek         1 db.  

Terület,kerület,felszín,térfogat képletei   1 db.  

Halmazelméleti alapfogalmak     1 db.  

Biológia-természetismeret  
  
Természetismeret mágnes tábla              1 készlet      

Mikroszkóp  40x-400x                1 db.       

Mikroszkóp     40x400  

Csontvázak-preparátumok:  

              6 db        

Házinyúl                    1 db.       

Pocok                     1 db.       

Róka                     1 db.       

Veréb                     1 db.       

 

Fizika  
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Megnevezés  darabszám    

Tanári demo készlet  1  elektrovaria  

Tan. kísérleti készlet  15    

Rugós erőmérők  15    

Karos mérleg  5    

Közlekedőedény  1    

Mikola-cső  15    

Ingasor  1    

elektro tan. készlet  15    

Mágneses tér demo  1    

Rúd mágnes  15 pár    

tan. iránytű  15    

Trafo készlet  1    

Patkó-mágnes  1    

Kör- mágnes  1    

Lenz gyűrű  1    

Tan elektromotor  15    

Elektromos csengő  15    

Demo V-A mérő  1    

Demo elektroszkóp  1    

multiméter  15    

Demo hőmérő  1    

15 tan hőmérő  15    

S’Gravesand kész.  15    

Bimetál  1    

Folyadék-hő demo  1    

Gáz-hő demo  1    

Demo tükör  2    

Fényforrás  1    

Mikroszkóp modell  1    

Fényvezető kábel  1    

 

Kémia  
   

Komplett fali tabló sorozat                1db.      

Ph mérő          1 db.     

Molekula modell                  12db     
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Digitális Labormérleg      1db      

Idegen nyelv  
 német-magyar kéziszótár               5 db.  

 magyar-német kéziszótár               5 db.  

 angol-magyar kéziszótár               5 db.   

 magyar-angol kéziszótár               5 db.  

 Hordozható kazettás-CD-s magnó               3 db      

  

                                            Technika  
Fúrógép                     1 db    

Varrógép                   1 db.    

Szövőkeret                6 db     

Tűzhely        1 db     

                                            Informatika  
  

Számítógép konfiguráció:      15 db  

LCD monitor                                        15 db  

Nyomtatók:                                            2 db          

Szoftverek: Win XP, MS Office stb.   15 db  

  

                                            Földrajz  
  

Megnevezés  1-1 db    

Földgömb    Domborított 30 cm-es  

Földgömb    Domb/politikai, világítható 30 cm  

Mini-max hőmérő      

Tellúrium      

Körny. véd. koffer      

Térképek:      

EU domborz.      

A Föld övezetei      

É. Csillagtérkép      

A Föld országai      

A Föld klímatérk.      

A Föld energiaforr.      

Geol. térk.      

Légny. Szél térk.      

Csapadék térk.      

Atmoszféra térk.      
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Hold domborzata      

Afrika dombortérk.      

Ázsia   dt.      

É. Amerika dt.      

D. Amerika dt.      

Ausztrália dt.      

Kárpát m. dt.      

Budapest dt.      

Mo. domborzata      

NASA fotó      

Veszélyezt. állatok      

  

                                                 Ének-zene 1-8 oszt.  
  
Mozgó hangsortábla                                       1db.  tanári         

Metronóm                    1db.    

Ritmushangszerek:  

Kromatikus szoprán harangjáték                   1db.    

Triangulum                    1db.      

Cintányér                    1pár    

Kézi száncsengő                  1db.     

Tamburin                    1db      

Tornadob                                                        1db   

Penta kocka                                                    1cs.    

Ritmus kocka                             1cs.      

Hangvilla                    2db.     

Zeneszerzők arcképsorozat                           1-1db.  

Faliképek+kártya Szakkönyvek:  

Bárdos L.: Kánonok                 10db. 

Kodály: Ötfokú zene               10db.  

Kodály: 333 olvasógyakorlat             10db.  

Dömötör Tekla: Magyar népszokások           2db.  

Zenei lexikon                                                 1db. 

Opera kalauz                                                  1db.  

                                                

                                               Rajz-vizuális kultúra 
  
Színtabló                   2 db  

Fali rugós vetítővászon               1 db        

Letörölhető-mágneses tábla                          1 db      
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                                                  Testnevelés 1 - 8. oszt  
  
Megkülönböztető mezek    20db     

Röplabdák        10db     

Kosárlabda        1db    

Tornaszőnyeg     5db    200X140X10 cm-es  

Torna filcszőnyeg      1db.    12X2 m-es  

Dobbantó        1db.    fémrugós  

Tollas felszerelés      10pár     

Bólya         1készl. 48db-os  

Tornakarika        20db.   80-as  

Ugrókötél        20db   220 cm-es  

Kézilabda háló      5pár    szabv. méret  

Kosár háló        5 pár   szabv. méret  

Stuck labda        20db.   bőr  

  

                                                  Napközi  
  
Gumilabda        15 db.                          24 cm.  

Ugrókötél        15 db.     2 m-es  

Mini focikapu                  1 pár     120 x 60 cm-es  

Hordozható magnó/CD     1 db.       

TV-készülék                              1 db       

DVD-video combo                 1 db.       

  
• Az IKT infrastruktúra (számítógép, laptop, digitális tábla stb.)  

• IKT eszközellátottság színvonala (cél: minden tanuló külön eszközt 

használhasson a tanórán), hálózat, internet elérhetőség   

 

                                                    Logopédiai-fejlesztés  
  
Szék  

Asztal  

Tükör  

Szőnyeg  

Fejlesztő eszközök (grafomotorium fejlesztéséhez, percepciós folyamatok fejlesztéséhez, 

mozgáskoordináció fejlesztéséhez)  

Oktató cd-ék  

Számítógép     

Sindelár csomag  

Szókártyák, applikációs képek, színes képanyag,   

Magnó, hallási differenciálást segítő hanganyagok;  

GMP, GOH, mágneses tábla, munkafüzetek, tanulói segédletek,   

Fénymásoló, nyomtató.  
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3.sz . melléklet:  
  

Az iskolai tankönyvellátás és a tanulói tankönyvtámogatás rendje 

ütemterv  
  
Az iskolai tankönyvrendelést A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény és a 

2001.évi XXXVII. Törvény, és a. 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, 

pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendje határozza meg.   

  

1. Iskolánk sajátosságait figyelembe véve a tankönyvkiválasztást a 

pedagógusok az alsós és felsős munkaközösség vezetők irányításával végzik.  

  

2. A kiválasztás során a munkaközösség vezetők a tankönyvbemutatók, 

szakmai továbbképzések során szerzett tapasztalatokra építenek. További 

szempontok: a kiválasztott tankönyv feleljen meg:  

- a Pedagógiai Programban jóváhagyott célkitűzéseknek,    

- kerettantervi követelményeknek,  

- az alsó és felső tagozat tankönyvei biztosítsák a folyamatosságot, egymásra 

épülést  

  

3. Az iskola igazgatója minden év június 10-éig köteles felmérni, hány 

tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, 

könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán 

elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak használt 

tankönyvet vásárolni. E felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy a 

köznevelési törvény. 46. § (5) bekezdés alapján kik jogosultak térítésmentes 

tankönyvellátásra, valamint a tankönyvtörvény 8. § (4) bekezdés alapján várhatóan 

kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre. Az 

iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell 

elvégezni.  

 Az ingyenességi igényeket a kiadott igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap      

benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való 

jogosultságot igazoló iratokat  

  

4. Az igazgató minden év június 15-éig tájékoztatja nevelőtestületet, az 

iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet (közösséget) az iskolai 

diákönkormányzatot, a felmérés eredményéről és kikéri a véleményüket az iskolai 

tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.  

Az iskola igazgatója a véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden év 

június 17-éig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja 

a szülőt, vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót.  

  

5. A tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja,  

  

6. A tankönyvrendelés módosításának határideje június 30,  
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7. A pótrendelés határideje szeptember 5.   

  

8. A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskola lehetővé teszi, hogy azt a 

szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet a tankönyvek 

grammban kifejezett tömegére tekintettel véleménynyilvánítási joggal rendelkezik.  

 

9. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg 

kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt 

tankönyvvel kívánja megoldani. 
 

10. A tankönyvrendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai tankönyvellátás helyi 

rendjében az iskola igazgatója megnevezi a tankönyvfelelőst. - a tankönyvrendelés 

elkészítésével, - a tankönyvárusítás megszervezésével.  

  

11. A köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése alapján az állam által biztosított ingyenes 

tankönyveket - a munkafüzetek kivételével - az igazgató az iskola könyvtári 

állományába veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten 

kezeli, és a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola 

házirendjében meghatározottak szerint.  

  

12. Az iskolának legkésőbb május 31-ig - a helyben szokásos módon - közzé kell tennie 

azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, 

amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.  

  

13. A tankönyvek átadása a tankönyvek megérkezésének függvényében a tanév első 

napján 

  

14. 2013/14-es tanévtől felmenő rendszerben az első évfolyamra beiratkozott tanulók 

térítésmentesen kapják a tankönyvet, ami az iskola könyvtári állományába tartozik  
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 4. sz. melléklet  
  

Az Iskola-egészségügyi Szolgálat véleménye az intézményi 

egészségnevelési programról  
  

  

Az egészségnevelési programban szereplő célok és tevékenységi formák megfelelnek 

korunk elvárásainak és a szakszerűség követelményeinek.  

  

2013. március.25.  
  

védőnő  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  



Móricz Zsigmond Általános Iskola Pedagógiai Programja  

Leányfalu  

  71  

5.sz. melléklet   A mestermunka - Adaptált jó gyakorlat  
  
A mestermunka módszert többféle cél megvalósításának érdekében adaptáltuk és valósítjuk 

meg iskolánkban. Alapvető pedagógia hitvallásunk alapján értéknek tekintünk mindenfajta 

értelmes tanulói teljesítményt, és arra törekszünk, hogy ezeket a tanulási tevékenységbe is 

bekapcsoljuk. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a gyerekek megtanuljanak információkat 

keresni és felhasználni, képesek legyenek tájékozódni az írott és az elektronikus 

információhordozók között. Úgy éreztük, hogy a tanórák nyújtotta lehetőségek nem minden 

gyerek számára elegendőek a kívánatos fejlődéhez.   

A Mestermunka módszer sok olyan gyerek számára is kínál lehetőséget, akik a tanórai 

tevékenységekben nehezebben boldogulnak, vagy éppen lassabbak a többieknél. A 

mestermunka pályázatot minden tanév elején meghirdetjük az osztályfőnöki órákon, a 

szakórákon. Az első szülői értekezleteken a szülőket is tájékoztatjuk a pályázatról. Minden 

gyerek saját maga választhat témát, de a tantestület tagjaihoz is fordulhat témajavaslatért. 

Összegyűjtöttük, és egy listán közreadjuk azokat a témákat, amelyekkel kollégáink szívesen 

foglalkoznak. Az ajánlott témák közül mindenki kedvének megfelelően válogathat. A 

gyerekek témaválasztását semmi sem korlátozza, szabadon foglalkozhatnak kedvenc 

háziállatukkal, régi korok történetével, színházzal, divattal, zenével, vagy bármi mással, ami 

hozzájuk valamilyen okból közel áll. A választott téma feldolgozására a háromhetes projekt 

kezdetéig adunk időt.   

Egy-egy ilyen munka elkészítése önálló alkotómunkát, könyvtári kutatómunkát, egyéni 

tanulást, médiafigyelést, film és fotókészítést, adatgyűjtést, mérést, kísérletezést és elemzést 

is tartalmazhat. A munkák elkészítéséhez felnőtt tanácsait, segítségét kérhetik a gyerekek. 

A segítést a tantestület tagjai vagy vállalkozó szülők végzik. Mindenkivel, aki részt vesz a 

munkában megbeszéljük, hogy hogyan érdemes végig gondolni a választott téma 

feldolgozását, tanácsokat adunk az anyaggyűjtéssel és a gyűjtött anyag rendszerzésével 

kapcsoltban. Segítséget kapnak az írásmű megtervezéséhez, vázlatának elkészítéséhez. 

Bátorítjuk őket arra, hogy a témához való személyes kötődésüket is írják bele a munkába. 

Megtanítjuk a gyerekeket arra, hogyan kell a különböző forrásokat idézni, illetve azokra 

hivatkozni.  

A munka szervezése során a minden gyerek mellé felnőtt segítőt, mentort biztosítunk.  A 

támogatás során nagy gondot kell fordítani arra, hogy a gyermek a munkát a megfelelő 

ütemezéssel és tempóban végezze, hiszen a megadott határidőre mindenkinek el kell 

készülnie. A mestermunka elkészítése során a gyerekek szövegeket olvasnak, saját maguk 

írnak, fogalmaznak. Megtanulnak könyvtárban és/vagy interneten keresni, forrásra 

hivatkozni. A rendelkezésükre álló időt be kell osztaniuk, ami nem kis feladat, hiszen hosszú 

időt átívelő tevékenységről van szó. A munka készítése során mindvégig szempont az, hogy 

a kész munka nyilvános lesz, így annak olyannak kell lennie, hogy tartalmilag és formailag 

színvonalas legyen. Nagy gondot kell fordítani a megfelelő illusztrációkra, képekre, hiszen 

ezeknek is információ értéke van.     

A pályamunkák elkészítésének határidejét miden év szeptemberben hirdetjük meg. Az 

elkészült alkotásokat kiállításon mutatjuk be az iskolában. Az iskola minden diákja, a 

tanárok és a szülők is órákat töltenek a gyerekek munkájának olvasásával. Az alkotásokat 

mindenki értékelheti, az értékelés az erre a célra szerkesztett értékelő lapokon történik. Arra 

törekszünk, hogy az olvasók írják le véleményüket a munkákról, így az iskola minden diákja 

részese lesz a pályamunkáknak. 


