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1. A Pedagógiai programra vonatkozó jogszabályi előírások   

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

 A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4. ) Korm. 

rendelet 

 A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló EMMI rendelet 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 

12.) EMMI rendelet módosításáról 

 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet Az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM 

rendelet módosításáról 

 

2. Intézményszerkezet 

2013. január 1-től Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolaként működünk. 

(Szihalmi Általános Iskola és AMI) 

Intézményünk típusa: összetett iskola 

Feladatellátási hely: 

 Székhelye:  3377 Szihalom Hunyadi J. út 138. 

  Telephelye:  3350 Kál Rózsa Károly út 8. 

Fenntartó neve:   Egri Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 3300 Eger Bem tábornok út 3. 

Intézményünkben az intézményegységek szakmai önállóságával - partneri 

együttműködéssel - biztosítjuk a 6 éves korosztálytól a 14 éves korosztályig az egységes, 

töretlen fejlődést. 

Pedagógiai programunk legfontosabb célkitűzésének azt tartjuk, hogy a 

vonzáskörzetünkbe tartozó iskolahasználók igényeinek megfeleljünk, hogy olyan 

lehetőségeket és képzéseket, magas színvonalat, valamint szabadidős programokat 

teremtsünk a környék lakói és gyermekeik számára, amelyek az intézményünket nemcsak 

vonzóvá, de egyedivé is teszik. Az intézmény pedagógiai programja a közös pedagógiai 

célokat, feladatokat, s azokat a közös jellemzőket, eljárásokat tartalmazza, amelyek az 

intézmény egészére jellemzőek. 

A pedagógiai program szerves részét képezik az intézmény sajátosságait tartalmazó helyi 

tantervek.  
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Intézményünk értékes hagyományaira építve, széles tevékenységkínálattal, a gyerekek 

sokoldalú fejlesztésével és a fenntarthatóság pedagógiájának felhasználásával, törekszik a 

kor kihívásainak megfelelni. 

 

3. A Pedagógiai program módosítása  

 

A Pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:  

- Az iskola igazgatója;  

- A nevelőtestület bármely tagja;  

- A nevelők szakmai munkaközösségei;  

- Az intézményi tanács;  

- A szülői munkaközösség;  

- Az iskola fenntartója.  

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

jóváhagyásával válik érvényessé. A Pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni a 

Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség véleményét.   

A Pedagógiai program azon rendelkezéseinek, amelyekből a fenntartóra vagy a 

működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a 

fenntartó, illetve a működtető egyetértését.  

A módosított Pedagógiai program a jóváhagyást követően lép hatályba.  

A Pedagógiai program nyilvánosságra hozatala:  

 Az iskola Pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  

 A Pedagógiai program elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap címe: 

szihalmisuli.hu 

 A Pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola 

intézményvezetőjétől,  intézményvezető-helyettesétől,  valamint  az iskola 

pedagógusaitól. 

 

4. A nevelőtestület arculata  

 

Nevelőtestületünk tapasztalt, elhivatott pedagógusokból áll. Közös célokkal, egymást 

ösztönözve, segítve és kiegészítve dolgozunk a gyermekekért. Kiemelt figyelmet fordítunk 

a tehetséggondozásra. Minden gyermekben igyekszünk felismerni a tehetséget és azt 

kiemelve fejleszteni egész személyiségüket  

 

5. Az intézmény irányítói és működési szerkezete 

 

Az intézmény irányítását végzi:  

- az intézményvezető  
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- az intézményvezető helyettes  

- az Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység vezető  

Az intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatban /SZMSZ/ rögzített módon működik.  

Intézményünkben 2 szakmai munkaközösség dolgozik, nagy pedagógiai önállósággal. 

  

6. Az intézmény működése 

 

A tanév a mindenkori jogszabályok által rögzített rend szerint szerveződik. A tanév az 

órarendben meghatározott módon, heti ciklusban zajlik. Az órarend általában egy évre 

készül. A tanítási órákat a hagyományos 45 perces órakeretekben tartjuk, ezen belül a 

tananyag függvényében a nevelő szervezi a struktúrát. A délutáni, egyéb foglalkozások 

részletes szabályozása a Házirendben, illetve a Helyi Tantervben található. 

 

7. Az iskola nevelési programja 

 

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

Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő - oktatómunka áll, amely biztosítja 

tanulóink továbbhaladását a szülők elvárásainak, és a tanulók képességeinek 

megfelelően. 

El kívánjuk érni, hogy intézményünk a település és vonzáskörzetének alapfokú nevelési, 

szellemi központjává váljon. Munkánkban a jövő generációi iránt érzett felelősség vezérel 

bennünket. Nevelőtestületünk tudatában van annak, hogy egyaránt fontos felzárkóztatni 

a lemaradókat, és kibontakoztatni a tehetségeket. Iskolánkban igen fontos feladat a 

folyton változó élethelyzetek kezelése, a pályaválasztásra és továbbtanulásra való 

felkészítés. 

Iskolánk gyermekbarát, ugyanakkor rendre törekvő, világos rendszert kínál, amelyben 

minden gyerek a legmagasabb szinten bontakoztathatja ki képességeit, megtanulhatja a 

testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitelt. 

Az intézmény életének és munkájának minden területén a folyamatos fejlődésre 

törekszünk. 

 

8. Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása 

 

Olyan intézményt szeretnénk: 

 ahová a gyerekek szívesen járnak, mert befogadó, megértő, motiváló és szerető légkör 

veszi körül őket, 

 ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak 

megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok, 

 ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan 

fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény, 

 ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, 
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 ahol a nevelőtestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a 

tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat, 

 amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a 

szülők és a fenntartó igényeihez. 

 

9. Legfontosabb elvárásaink 

 

 tegyük képessé a gyermekeket a középfokú intézményekben való helytállásra, 

 bontakoztassuk ki egyéni képességeiket, 

 nyújtsunk egységes követelményrendszerrel korszerű alapműveltséget, 

 biztosítsunk alkotó, boldog gyermekkort, 

 a nevelők legyenek szakmailag jól felkészültek, 

 kísérjük figyelemmel, és segítsük a gyermekek, tanulók fejlődését, 

 legyen egységes, igazságos, objektív az értékelési rendszer, 

 legyen folyamatos a szülők tájékoztatása, 

 adjunk biztos alapokat az idegen nyelv kommunikatív használatához, 

 az informatikai oktatás kövesse a korszerű informatikai, digitális fejlődést, 

 kapjon nagyobb hangsúlyt a környezetvédelmi nevelés, 

 tartsuk tiszteletben a tanulók jogait és emberi méltóságát. 

Olyan diákok nevelését tűzzük ki célul, akik képesek jó tanulmányi munka elérése 

mellett, összetartó osztályközösségeket kialakítani, jól beilleszkednek az iskola 

közösségébe, részt vesznek az iskola hagyományainak ápolásában. Fontosnak tartjuk, 

hogy az eredményes tanulás mellett minél több tanuló aktívan sportoljon. Számunkra 

fontos tanítványaink sikere, ezért rendszeresen felkészítjük őket a szaktárgyi versenyekre, 

hiszen az elért eredmények, elismerések további ösztönzést jelentenek diáktársaiknak.  

Az intézmény vezetése, nevelői és alkalmazotti közössége felelősséget vállal a gyerekek, 

tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a közösség formálásáért és 

fejlesztéséért. Ennek érdekében együttműködünk a szülőkkel, a szülők közösségével.  

Intézményünk állami fenntartású alapfokú nevelési - oktatási intézmény, nem elkötelezett 

egyetlen vallás, vagy világnézet mellett sem. Pedagógiai programunk biztosítja az 

ismeretek, a vallási, illetve világnézeti ismeretek tárgyilagos és többoldalú közlését. Az 

intézmény működése, tevékenysége és irányítása, vallási és világnézeti tanítások 

igazságáról nem foglal állást, vallási és világnézeti kérdésekben semleges marad. 

Iskolánkban az oktatás nyelve a magyar, a nevelés és oktatás – a kötelező idegen nyelvi 

oktatást kivéve – teljes egészében magyar nyelven folyik.  

Fontos számunkra: 

 Pozitív megerősítéssel fejlesszük gyermekeink személyiségét. 

 Nevelés - gondozás - oktatás egyenrangúsága munkánkban. 

 Tiszteletben tartjuk az egyén autonómiáját, gondolat- és érzésvilágát. 

 A követelmények betartása, betartatása.  
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 Egészséges életkörülmények biztosítása gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. 

Olyan pedagógiai környezet kialakítása a célunk, ahol a befogadó attitűd természetessé 

válik, a tanító, a tanár, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára 

egyaránt.  

Az óvoda és az általános iskola együttműködésében érvényesüljön a kölcsönös bizalom, 

egymás munkájának ismerete és megbecsülése. Ez biztosítja az átmenet folyamatosságát 

a gyermekek számára.  

Az iskola célja: a tankötelezettség teljesítését szolgáló, az általános műveltséget 

megalapozó nevelés-oktatás, minden tanuló felkészítése – érdeklődésének, képességének 

és tehetségének megfelelően – középiskolai vagy szakképző intézményekben a 

továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó 

művészeti nevelés, amely alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek 

képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok 

megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és 

szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket, 

és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a 

nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, és az értékmegőrzés formáinak 

kialakítására. Alapvetően nem művészképzés kell, hogy folyjék, hanem a zene és egyéb 

művészetek iránti szeretetet, befogadóképességet kell fejlesztenünk. Művészeti 

iskolánkban nemcsak az egyén szakmai fejlődése a cél, hanem az is, hogy ki tudja magát 

fejezni, merjen és tudjon önmaga lenni, valamint nagymértékben fejlődjön 

együttműködési készsége. 

Tudjuk, hogy minden gyerek nyitott a környezeti hatásokra. Nekünk az a dolgunk, hogy 

ezt a nyitottságot kihasználva egy kulturáltabb, érzékenyebb nemzedék nőjön fel. 

Iskolánk óvja és tovább fejleszti az általános iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, 

a megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot. A különböző érdeklődésű, eltérő 

értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, eltérő képességű, motivációjú, szociokultúrájú 

gyermekeket együtt nevelve biztosítja a test és a lélek harmonikus fejlesztését, elősegíti a 

szocializáció folyamatait, kialakítja és tovább építi tanulóink elemi műveltségbeli alapjait, 

megalapozza és fejleszti tanulási stratégiáit. 

Az intézmény pedagógusközössége nevelési alapelveiből kiindulva az alapkészségek 

fejlesztését, az anyanyelv, a matematika az idegen nyelv, az informatika, a sport, a mozgás 

fontosságát is hangsúlyozza. Ugyanakkor a nevelés és oktatás kiemelt célja a tehetség 

kibontakoztatása, és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása. Olyan tevékenység 

kialakítása, melynek során világosan kitűzött célok érdekében egységes és hatékony 

feladatrendszerben folyik az igényes munka. A követelmények, az értékelés az adott 

korosztályhoz igazodik. Az alkalmazott módszerek kielégítik a mikro és makro közösség 

igényeit. 

Folyamatos cél megőrizni az intézményben a bensőséges, családias légkört, az itt tanuló, 

nevelkedő gyermekeket felkészíteni a továbbtanulásra, a pályaválasztásra. A nevelés célja 

minden társadalomban egy jobb, tökéletesebb nemzedék létrehozása.  

A kulcskompetenciák kialakításához a következő, a NAT-ban megfogalmazott kiemelt 

fejlesztési feladatokat kell megvalósítani. 
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10. Fejlesztési területek – nevelési célok 

 

Fejlesztési területek: 

 Az erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 A családi életre nevelés 

 A testi és lelki egészségre nevelés 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Pályaorientáció 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása 

 

Nevelési célok: 

 Testileg - lelkileg életmódjukat tekintve egészséges, családtisztelő gyermekek nevelése. 

 Tanulják meg óvni, védeni környezeti értékeinket, tudjanak a természettel 

harmóniában élni. Legyenek igényesek környezetük tisztaságára. 

 Gyermekeink tudják elfogadni a másságot, segítsék a különböző kultúrájú etnikumú, 

szociális helyzetű társaik beilleszkedését. 

 Gyermekeink egyéni képessége szerinti fejlesztése az átmenetek zökkenőmentessé 

tétele. 

 Nyugodt, családias légkör biztosításával segíteni, hogy a gyermekek jól érezzék 

magukat, szívesen tevékenykedjenek érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelően. 

 Értékrendünk a gyermekközpontúságot, a nyitottságot, a másság tiszteletét, a 

toleranciát, egymás segítését és megbecsülését, szakmai kultúránk fejlesztését, a múlt 

tiszteletét, új értékek teremtését, a partnerközpontú szemléletet tükrözi. 

 

Feladataink:  

 Az intézményünkben folyó nevelő-oktató munka feladatait az általános emberi és 

nemzeti értékek, a Nemzeti Alaptantervben valamint és az Alapfokú Művészeti Iskola 

követelményében és tantervi programjában megfogalmazottak tanulókkal történő 

megismertetése, elfogadtatása, átadása, valamint annak következetes számonkérése 

határozza meg. A kulcskompetenciák fejlesztése, amelyekre a gyermekeknek, 

tanulóknak szükségük van a személyes boldogulásukhoz és fejlődésükhöz, az cselekvő 

állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. 

 A negatív társadalmi hatások ellensúlyozása érdekében kiemelt feladatunk, a diákok 

egymás közti kapcsolataiban az agresszió minden formájának (verbális, fizikai) 
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háttérbe szorítása. A célok megvalósításához elengedhetetlen a minél őszintébb, 

közvetlenebb pedagógus-diák viszony kialakítása. 

 

Ehhez szükséges: 

 a jogszabályokban és a házirendben biztosított gyermek és diákjog betartása a 

pedagógusok részéről, 

 empatikus, toleráns, a tanuló érdekeit mindenek fölé helyező, következetes pedagógus 

magatartás, 

 a gyermek életkori sajátosságait figyelembe vevő, de partnerszemléletű pedagógus 

magatartás. 

Feladatunk iskolahasználók igényeinek és az intézmény kínálatának, programjának 

összehangolása. A tanulás, az önálló ismeret elsajátítás megtanítása az oktatási folyamat 

során. A tanulói tevékenység kibontakoztatása az iskolai tanulási-tanítási folyamatban, 

ennek érdekében feltétlenül szükséges: 

o a problémamegoldás, az alkotó tevékenység előtérbe helyezése a tanulási 

folyamatban, 

o differenciált feladatjelölések és tanári segítség a különböző képességű, 

fejlettségű, személyiségű és helyzetű tanulók számára, 

o a kooperatív (együttműködő) tanulási formák (pl.: pármunka, csoportmunka) 

alkalmazása, 

o számítógépek használata. 

Az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében, a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos 

nevelési igényű, a tanulási nehézséggel vagy más problémával küzdő gyermekek, tanulók 

problémáinak feltárása, ehhez igazodó fejlesztés, segítés kidolgozása és alkalmazása. 

A kiemelkedő képességű, teljesítményű gyermekek, tanulók adottságainak feltárása, 

tehetséggondozásuk a nevelési időben, a tanórai és tanórán kívüli munka során (pl.: 

szakkörök, versenyfelkészítés, stb.). 

A dicséret, a pozitív megerősítés a nevelő-oktatómunkában a legfontosabb ösztönző. 

A pedagógus gyermekekre, tanulókra való közvetlen ráhatása sokféle téren érvényesül, 

így leginkább: a személyes példamutatás, a segítségadás, a beszélgetések révén. 

 

Esztétikus, tiszta és ingergazdag iskolai környezet kialakítása 

Az eredmények elérésének eszközeként az alábbi folyamatos tevékenységi formákat 

folytatjuk:  

 következetes tanári magatartással és követelményrendszerrel dolgozunk 

tanítványaink nevelése és formálása érdekében, 

 folyamatos és kitartó munkára, tanulásra késztetjük diákjainkat, 

 rendszeres értékeléssel és osztályozással adunk visszajelzéseket tanulmányaikról, 

 az eredményekről az értékelés megszületését követően azonnal tájékoztatjuk a tanulót 

és a szülőt. 

 

 



Szihalmi Általános Iskola és AMI Pedagógiai Programja 

11 

 

Eredményeink elérése érdekében az alábbi eljárásokat alkalmazzuk: 

 minden diákot egyéniségként kezelünk, és megkeressük fejlesztésének, nevelésének 

optimális lehetőségét, 

 osztályfőnöki munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk minden tanítványunkkal és 

családjával való folyamatos kapcsolattartásra, nevelési folyamatuk irányítására, 

 a fentiek érdekében folyamatosan együttműködünk a tanulót nevelő családdal, 

jelzéseket adunk és veszünk tanítványunk fejlesztésének biztosítása érdekében. 

Fontosnak tartjuk annak a tanári mentalitásnak a fejlesztését, amely minden 

tanítványában tehetséget lát, megindítja őt tehetségének felismerése, és kiteljesítése 

irányába megtalálva az ehhez szükséges kapcsolódási pontokat, pedagógusokat, 

szervezeteket és lehetőségeket. 

Intézményünk vezetősége elkötelezett a folyamatos minőségfejlesztés iránt. 

A Pedagógiai programban megfogalmazott céljainkat jól felkészült, szakmailag igényes, 

megújulásra kész, kreatív pedagógusokkal, segítőkész munkatársakkal, és a velük 

együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. 

 

11. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Nevelőtestületünk a pedagógiai tevékenység komplex értelmezésének híve, vagyis a 

nevelés és oktatás feladatrendszerével, azonos súllyal vállalja fel a nevelést, a gyermekek 

személyiségének tudatos fejlesztését. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok: 

 állampolgári nevelés, 

 munkára nevelés, 

 egészséges életmódra nevelés, 

 erkölcsi nevelés, 

 értelmi nevelés, 

 társas kapcsolatokra nevelés (közösségi nevelés),  

 érzelmi nevelés,  

 akarati nevelés,  

 nemzeti nevelés,  

 esztétikai nevelés 

Az iskola legfontosabb feladatterülete a megelőzés. A személyiségfejlesztésben, az önkép 

kialakításában, a kreativitás, a problémamegoldó képesség fejlesztésében, a csoportba 

való beilleszkedésben az osztálynak, mint közösségnek, elsődleges szerepe van. A 

közösségnek a jellemformálásban fontos szerepe van. Ezen kívül az adott szakterületek 

speciális intézményeivel (Pedagógiai Szakszolgáltató Központ, Gyermekjóléti Szolgálat) 

állandó kapcsolatot tartva, a személyiségfejlesztést szem előtt tartva mindent megteszünk 

a tanulók érdekében, konkrétan: 

 diák centrikus tanári gondolkodás és magatartás, 
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 a tanári pályához hivatásbeli becsületen, a nevelésben való hiten alapuló felelősségteljes 

viszonyulás, 

 kudarctűrő, sikerre vágyó, s ennek érdekében tenni akaró, életvidám, közösségben is 

gondolkodó diák és tanár eszményének kialakítása, 

 a személyes pozitív példamutatás mind a munkában, mind a hétköznapi kapcsolatok 

területén érvényesüljön, 

 önálló értékrend, világkép, világnézet kialakítását elősegítő nyitott, személyes 

kapcsolatokra, oktatási, ellenőrzési módszerre törekvő általános tanári magatartás, 

 a diákot egyszerre saját személyiségéhez (képességeihez) és diáktársai teljesítményéhez 

egyaránt viszonyító tanári minősítés, az értékelés igazságossága, hatékonyabb munkára 

motiválása fejlődjön ki, 

 belülről motivált, önálló tevékenységre (ismeretszerzés, önképzés, önellenőrzés, 

önértékelés) képes tanulói, tanári személyiség érvényesülése; alkotói műhelyek: 

önképzőkör, kulturális produkciók, diákszínjátszás biztosítása, 

 egyéni munkálkodás irányainak kialakítása, megvitatása (tanulás, ismeretszerzés 

együttes gondolkodással), 

 kölcsönös, közös megbeszélés, a tapasztalatok értékelése, hasznosítása. 

 

12. Az egészségfejlesztés, egészségnevelés 

 

Cél: 

Minden tanuló részesüljön testi-lelki jóllétét, egészségét hatékonyan fejlesztő 

tevékenységben. Ez a tevékenység a tanulók egészségi állapotának kedvező irányú 

változását idézze elő.  

Feladat: 

A tanulók életkoruknak megfelelő szinten rendelkezzenek ismeretekkel és jártasságokkal 

az egészségük megőrzése érdekében, kiemelten az alábbi területeken: 

 egészséges táplálkozás, 

 mindennapos testnevelés, testmozgás, 

  alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre, 

  családi és párkapcsolatok, 

 bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

  személyes higiéné, 

 baleset megelőzés és elsősegély-nyújtás. 

Az egészségnevelés az intézmény minden pedagógusának, illetve minden tanórai és 

tanórán kívüli foglalkozásnak a feladata. 

 

Az intézmény egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a gyermekek egészséges életmódra nevelése, testi szükségletük, mozgásigényük 

kielégítése, 
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 a gyermekek korszerű ismeretekkel, és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel 

és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. 

Az iskolai egészségnevelést az alábbi tevékenységformák szolgálják:  

 mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelés órák, iskolai sportkör 

foglalkozásai, tömegsport foglalkozások, stb. 

 az 5-8. évfolyam osztályfőnöki óráin feldolgozott ismeretek, 

 évente egy vagy két egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással, 

foglalkozó projektnap szervezése, 

 az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, pszichológus) segítségének 

igénybevétele: pl. félévente egy alkalommal osztályfőnöki óra megtartásában, a tanulók 

egészségügyi szűrővizsgálatának megszervezésében. 

 

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása  

A felkészítést a pedagógus és az iskola védőnője végzi.  

Több tantárgy segíti az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítását.  

Színterei: 

 a tantárgyi órákon  

 az osztályfőnöki órák beszélgetéseiben  

 védőnői beszélgetéseken  

 bemutatókon  

Az egészséges életmódra  nevelés konkrét céljai: 

Célunk: 

A pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulása, amelyek a 

gyerekek, a fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását 

fejlesztik. 

Feladatunk az egészséges életmódra nevelés épüljön be az egész napos foglalkozás 

valamennyi területébe, fejlesztési elképzelésébe. Az egészséges fejlődéshez szüksége 

feltételek és tevékenységek biztosítása. A helyes életmód követelményeinek 

megismertetése, betartatása. 

Öntevékeny egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, a helyes szokások folyamatos 

gyakoroltatása, ellenőrzése. 

Nélkülözhetetlen egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, a helyes szokások 

folyamatos gyakoroltatása, ellenőrzése. 

Biztosítjuk, gyerekeink minél több időt szabad levegőn töltsenek, tudatosan tervezett, 

sokoldalúan fejlesztő mozgással és játékkal. Fontos figyelmet fordítanunk ezért a helyes 

napi és heti rend kialakítására. 

 

Egészségnevelési követelmények: 

  Személyi és környezet higiéniára nevelés. 
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 Egészséges táplálkozásra nevelés /korszerű táplálkozás, a táplálkozás napi és évszakos 

ritmusa, megfelelő étkezési szokások kialakítása, étkezés higiéniája, esztétikája, társas 

jellege, eltérő táplálkozási sajátosságokra nevelés/. 

 Egészséges és rendszeres testmozgásra nevelés, sport életszükségletté tétele, a mozgás 

örömszerző funkciója, állóképesség egyéni fejlesztése. 

  Baleset megelőzésre, betegségek elkerülésére, az egészség megóvására nevelés, 

felkészítés balesetveszélyes helyzetek felismerésére, elkerülésére az iskolában, a 

háztartásban, a közlekedésben. Elsősegély nyújtási ismeretek elsajátítása. 

 Beteggondozásra, a gyógyulásba vetett bizalomra nevelés. 

 Szenvedélybetegség elleni küzdelemre való felkészítés. 

 

Egészségnevelési feladataink témakörei 

A testnevelés és a sport szerepe 

Az iskolai testnevelés segítséget nyújthat bizonyos rendellenességek korai észlelésében, 

és megelőző szerepet tölthet be több, későbbi betegség kialakulásában. 

Feladata: 

 Gyermekeink fizikai állóképessége folyamatosan csökken. Feladatunknak tekintjük a 

megelőzést, állóképesség növelést. 

 Sportköreinkben többek között labdajátékokra oktatjuk gyermekeinket, mely jó 

színtere a csapatszellem kialakításának, az önuralomra, fegyelemre nevelésnek a közös 

sikerélmény megszerzésének. 

 Figyelemmel kísérjük tanulóink sporttevékenységét, számon tartjuk sportegyesületi 

tagságukat. 

  Rendszeresen munkával elősegíteni a fizikai erőgyarapodást és az ellenálló képesség 

fejlődését. 

 A gyermekek napirendjébe beépülve növelje edzettségük szintjét, és a 

teljesítőképességüket. 

 Kirándulási - és sportolási alkalmak számának emelésével lehetőség teremtése a 

mozgás örömének átélésére. A sikeres teljesítmény eléréséhez tegye próbára akarat 

erejüket, így fejlessze kitartásukat. 

 Színesítse a gyermekek mozgáskultúráját. 

 A szabadidőben végezhető sportolási lehetőségek megismertetése, irántuk a gyermeki  

érdeklődés felkeltése, cselekvésre ösztönzés. 

 

13. Környezeti nevelési program  

 

A környezeti nevelés kiemelt fejlesztési feladat, melynek az iskolai oktatás valamennyi 

elemét át kell hatnia, elő kell segítenie a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-

tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését.   

A környezeti nevelés célja  

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő 
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nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, 

elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.  

 

A környezeti nevelés színterei az iskolában:  

 az összes tantárgy tanórai foglalkozásai  

 a nem hagyományos tanórai foglalkozások (pl. erdei iskola, témanapok, projekttanítás 

és más komplex, tantárgyközi foglalkozások)  

 tanórán kívüli foglalkozások (pl. szakkörök, tábor, rendezvények, versenyek)  

 hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, 

cégekkel)  

 az iskola környezettudatos működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások  

 

A környezeti nevelés tartalmi elemei  

 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes 

tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és 

megoldása terén.  

 A környezeti nevelés céljaként megfogalmazott fenntartható fejlődés, környezettudatos 

magatartás előmozdításához elengedhetetlen, hogy az általános iskola befejezésekor a 

diákok megértsék, saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat:  

 Fenntartható fejlődés: a jelenlegi generációk szükségleteinek kielégítése olyan módon, 

amely nem veszélyezteti a jövő nemzedékek szükségleteinek kielégítését - A növekedés 

korlátai: a Föld, és a földi erőforrások végességéből adódó korlátok. 

 Alapvető emberi szükségletek: minden ember és társadalom igénye és joga a túléléshez 

szükséges energiához és anyagokhoz való igazságos és egyenlő hozzáférésre, és a Föld 

lehetőségeihez mért kielégítő életminőség megvalósítására.  

 Az elővigyázatosság elve: a megfontolt, a nem kívánt következményekre is figyelemmel 

lévő, az ökológiai folyamatokba a lehető legkevésbé beavatkozó döntéshozatal 

szükségessége. 

 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:  

 a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

kialakulásának elősegítése, a természetet, az embert, az épített és a társadalmi 

környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása,  

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel:  

o a környezet fogalmával,  

o a földi rendszer egységével,  

o a környezetszennyezés formáival és hatásaival,   

o a környezetvédelem lehetőségeivel,  

o lakóhelyünk természeti értékeivel,  
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o lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival  

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozás feladata.  

 

Rendszerszemléletre nevelés 

A tanulókat képessé kell tenni arra, hogy a tanórán szerzett ismereteket össze tudják 

kapcsolni az élet valós ügyeivel, hogy önmaguk lássák meg a problémákat, azok 

összefüggéseit, és önmaguk keressék az arra adható válaszokat. Ennek során el kell jutni 

odáig, hogy a tanulók képesek legyenek megérteni a fejlődés és környezet kérdéseinek 

összefüggő rendszerét. 

 

Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása 

Nem elegendő az egyes problémák, de még a problémák összefüggéseinek felfedeztetése 

sem, ha nem alakul ki az a képesség, hogy a problémákra válaszokat is keressenek a 

tanulók. Fontos, hogy az egyes kérdések megválaszolására több alternatíva felállítását 

igényeljék, s az alternatíva felállítását igényeljék, s az alternatívák értékelése, ellenőrzése 

után képesek legyenek a helyes, megfelelő válasz kiválasztására. 

 

A globális összefüggések megértése 

A létező környezeti problémák mögött gazdasági, társadalmi problémák állnak, amelyek 

globális problémákká szövődnek össze. Nagyon fontos, hogy ne csak egyenként lássák 

ezeket a gondokat a tanulók, hanem azok gazdasági, társadalmi okait is megértsék. 

Legyenek képesek ezeket az okokat azonosítani saját környezetükben, életükben, és 

tanuljanak meg ezeket szem előtt tartva cselekedni. 

 

A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése 

Az ember a természet része, csak akkor van esélye a boldogulásra, ha együttműködik 

környezetével, és nem uralkodni akar felette. Az életbiztonság tehát a környezet és az 

ember kapcsolata. 

 

A környezeti nevelés lehetőségei az intézményünkben 

A környezettel való ismerkedés a gyermek fejlődését alapvetően befolyásoló, az életkor 

növekedésével egyre táguló, az ismeretszerzésben alapvetően mélyülő folyamat. A 

környezet megismerésére nevelés elősegíti azt, hogy a gyermekek az őket közvetlenül 

körülvevő és a tágabb természeti, társadalmi környezetről olyan tapasztalatokat 

szerezzenek, amelyek az életkornak megfelelő, biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz, 

a környezettel való aktív kapcsolat tevékeny kialakításához nélkülözhetetlenek. 

Segíti a gyermek spontán és irányította szerzett tapasztalatainak feldolgozását, fejleszti 

értelmi képességeit. A gyermeki megismerést az észlelés és motoros megtapasztaláshoz 

társított szóbeli értelmezés, a szimbolikus, fogalmi gondolkodás elemi szintjéhez közelíti. 

Fejlődik a beszédmegértő, nyelvi kifejezőkészség. Elősegíti a tárgyi- és emberi 

környezethez fűződő kapcsolatkedvező alakulását. Érzékelik a gyermekek a 

környezetvédelem szerepét. 
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Tanórán kívüli környezeti nevelés 

A környezeti nevelés célja az ember és környezete viszonyának, kapcsolatának alakítása, 

a környezeti értékek megismerése, a problémák megértése olyan tanulási helyzetek 

megteremtését is kívánja, amelyek a hagyományos, tantermi órák során nem 

biztosíthatóak. 

Szakkörök - a szakkör a kutató típusú, önálló vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének 

nagyonjó színtere (már kétszer nyertünk pályázatot környezetvédelmi szakkör 

működtetéséhez) 

Vetélkedők tanulmányi versenyek - Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra, 

hogy vegyenek részt helyi, regionális és országos versenyeken. 

Az iskola, mint zöld milliő 

A környezeti nevelési program külön fejezetét képezze az iskola tárgyi, illetve közvetlen 

környezetének "zöldítésére" vonatkozó terv. Az iskola, mint környezet is hatást gyakorol 

a gyerekek személyiségének formálódására. Ezért ügyelni kell az iskola tárgyi világának 

esztétikusságára, ha lehetőség van rá parkosításra, (cserjék, tuják ültetése osztályonként) 

A környezeti nevelés módszerei nagymértékben hozzájárulnak az iskolafejlesztési 

munkához. Olyan módszereket kell előnyben részesíteni, amelyek fejlesztik a tanulók 

gondoskodását. Önálló ismeretszerzési képességét, együttes cselekvését, 

problémamegoldó képességét, vitakészségét, konfliktuskezelési képességét, önismeretét. 

a környezeti nevelés módszereiben. Kiemelt helyen szerepel nálunk a tanulás-tanítása, 

egyéni tanulás, a kooperatív tanulás, páros kiscsoportos tanulás, az erdei iskola, 

zoopedagógia, drámapedagógia, játék, nyári tábor, rendhagyó órák, szabadban tartott 

órák, terepi foglalkozások, múzeumi könyvtári órák, üzemlátogatások, a projektmódszer, 

témanap, témahét, témahónap, akciók, vetélkedők. 

A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítását kell elősegíteni. 

A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel, a természetet, az élő és 

élettelen környezetet tisztelő erkölcsi alapelvek megalapozása, kialakítása minden 

gyermeket nevelő intézmény célja. A fenntarthatóság pedagógiája feltételezi az olyan 

élethosszig tartó tanulást, amely tájékozott tevékeny állampolgárokat nevel. Ezért az 

iskolai oktatásnak és nevelésnek elengedhetetlen célja a tanulók kreatív, 

problémamegoldó gondolkodásmódjának kialakítása és az önálló ismeretszerzés 

készségének fejlesztése. Az emberiség jövőjének biztosítása, a fenntarthatóság érdekében 

fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy megértsék a természet komplexitását, lássák, 

hogy a társadalom, az egyén, illetve a közösségek tevékenységeinek ezzel összhangban 

kell lenniük. Különös figyelmet kell fordítani a tanulók természettudományos 

gondolkodásmódjának fejlesztésére. Alakuljon ki a környezet állapota iránti 

érzékenységük, legyenek képesek felismerni a környezet minőségi változásait, tudják 

elemi szinten értékelni azokat. Ismerjék meg a Földet sújtó globális környezeti 

problémákat. 

A legfontosabb cél azonban a saját, közvetlen környezetük értékeinek megismerése, 

feltérképezése. Emellett lényeges szerep jut a lakóhelyen és környékén felmerülő 

környezeti problémák felkutatásának, a környezeti konfliktusok környékén felmerülő 

környezeti konfliktusok felismerésének, megoldások keresésének. Alakuljon ki bennük a 

környezetük iránti büszkeség felelősség és tisztelet. 

Az önismeret, személyiségformálás, közösségfejlesztés, társas együttműködés, a 

konfliktuskezelés, megoldás, döntés technikáinak készség szintre fejlesztése szükséges 

ahhoz, hogy a jövőben képesek legyenek a bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági, 

politikai konfliktusokat kezelni, felelősségteljes döntéseket tudjanak hozni a mindennapi 
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életükben. Az egészségnevelési program mentálhigiéniás célkitűzései között is 

szerepelnek ezek a célok, de mindez jól összekapcsolható a gyakorlati megvalósításban. 

 

14. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Az emberi élet alapja a társas valóság. Az ebben való élethez, eligazodáshoz 

elengedhetetlen a közösségben való nevelés, amely mint tanulási színtér is megjelenik. 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti. 

 A közösségfejlesztés hassa át az egész intézmény, a tanulócsoportok mindennapjait. 

Tudatosuljon bennük a csoporthoz, osztályhoz tartozás mellett az intézmény 

közösségéhez tartozás is.  

 A közösségbe történő beilleszkedés figyelemmel kísérése, segítése folyamatosan, de 

különösen egy-egy új közösség kialakításakor, (első osztály, ötödik osztály) egy-egy új 

gyermek, tanuló érkezésekor. 

 A gyermekek, tanulók bevonása a közös tevékenységekbe, közösségi munkákba (pl.: 

iskolai kulturális bemutatók, rendezvények, sportnapok, sportversenyek, 

környezetvédelmi feladatok, hulladékgyűjtés, diák-önkormányzati munka). 

 A családi életre nevelés az osztályfőnöki órák kiemelt feladata. Tudatosítani kell a 

tanulókban a család, - mint a társadalom legkisebb közössége - értékét, megtartó erejét. 

 Erősítsük kötődésüket az intézményhez, a településhez, a hazához, a nemzethez (pl.: 

iskolai hagyományok ápolása, iskolai ünnepélyek nemzeti ünnepeiken, helytörténet 

tanulmányozása). 

  A diákok nemcsak egyénileg, hanem szervezetben is tevékeny szerepet kapnak (pl. 

diákkörök szervezésével, diákönkormányzattal stb.). 

 Sajátos pedagógiai  módszerek, új, hatékony tanulási módszerek, munkaformák 

(kooperatív tanulás, projekt oktatás, a kritikai gondolkodás fejlesztése, témahetek, 

stb.) alkalmazásával segítjük a diákok együttműködését, s ezzel közösségi 

formálásukat. 

 A különböző kultúrák, vallások, életmódok, szokások megismertetésével nyitottá, 

megértővé tenni tanulóinkat, s elfogadtatni az egész emberi közösséghez tartozás és az 

európaiság gondolatát. 

 A másság elfogadására való nevelés. 

 

Feladataink: 

 A kapcsolatkultúra fejlesztése. A harmonikus társkapcsolatok létrejöttéhez szükséges 

tulajdonságok, képességek ismerete. 

 A konfliktus megoldást elősegítő személyiségvonások fejlesztése. 

 A helyes önismeret kialakítása. 

 Az önfejlesztés igénye. 
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15. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek 

együttműködésével kapcsolatos feladatok, a szülő, a tanuló, a 

pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái 

 

Az iskola belső közösségeinek együttműködése és kapcsolattartása: 

Az iskolavezetés és a nevelőtestület együttműködésének formái:  

- Vezetői értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, megbeszélések- éves munkaterv alapján. 

- A pedagógusok tájékoztatásának módjai, a nevelői kérdések, vélemények, közlésének 

módjai: 

A nevelőtestület 

A nevelőtestület nevelési – oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és 

határozathozó szerve. Az intézmény pedagógusai napi személyes kapcsolatban állnak 

egymással, nevelési, oktatási problémáikat megbeszélik, - ha szükséges - az intézményi 

közösségek keretében. A nevelőtestület legfontosabb feladata a Pedagógiai Program 

megalkotása és egységes megvalósítása. 

 

A szakmai munkaközösségek együttműködése: a munkaközösségi feladatok területei, az 

együttműködés formája és módja. 

Szakmai munkaközösségek 

Az intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hoznak létre. A 

munkaközösségek szakmai módszertani kérdésekben segítséget adnak az intézményben 

folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez.  

A munkaközösségek számát a fenntartó, határozza meg. A Szihalmi Általános Iskola és 

AMI-ban két munkaközösség működik. Az alsós tanítók munkaközössége, - és felsős 

tanárok szakmai munkaközössége. 

Az iskola közösségeinek együttműködése: a kapcsolattartás formája, rendszeressége és a 

tájékoztatás módja. 

 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák: 

A diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi érintkezés során történik a 

tanítási órákon, az órák közti szünetekben, a tanítás előtt és után. A diákok bármely 

tanárukat megkereshetik javaslataikkal és egyéni gondjaikkal, személyükről és az 

osztályközösségről információkat kérhetnek tőlük és az iskola vezetőitől. A diákok 

személyét érintő problémákkal elsődlegesen az osztályfőnök és a szaktanárok foglalkoznak.  

 

Iskolagyűlés  

A diákokat az intézmény vezetői, és tantestülete rendszeresen tájékoztatják az iskolával 

kapcsolatos eseményekről, eredményekről, tervekről. A tájékoztatás elsődleges formája az 

iskolagyűlés. 

A diákönkormányzat (DÖK) 

A diákok legfőbb képviseleti fóruma a DÖK. A DÖK segítő tanár segítségével rendszeresen 

ülésezik, tagjai az osztályok által választott DÖK felelősök. A diákok kéréseit, problémáit 
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közvetítik az intézmény vezetősége felé. Delegáltakat küld a diákparlamentbe. Segítséget 

nyújt a diákprogramok szervezésében. 

A szülői munkaközösség 

A szülői munkaközösség célja a legtevékenyebb szülőkből álló közösség megalkotása, amely 

átfogja az iskola működésének egészét. Vezetőjét a szülői munkaközösség maga választja 

az intézménybe járó diákok szülői közül. A munka irányítását a tantestület javaslatára az 

intézményvezető végzi. Az iskolai szülői munkaközösség választmányának elnökével az 

általános iskola igazgatója, a zeneiskola szülői munkaközösség választmányának 

elnökével a zeneiskola vezetője tart kapcsolatot. A szülői munkaközösségek 

választmányainak részére a részegységek vezetői tanévenként legalább két alkalommal 

tájékoztatást adnak a részegységek munkájáról. 

A szülői munkaközösség véleményt nyilváníthat, információt kérhet az intézményt érintő 

bármely kérdésben. Feladata az iskola hagyományrendszerében szereplő események 

lebonyolításában való közreműködés is. 

 

16. Az iskola külső partnerekkel való együttműködése és 

kapcsolatai 

 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése: szülői értekezlet, egyéni 

megbeszélés, nyílt nap, írásbeli tájékoztatás stb. 

A szülőkkel való együttműködés, a gyermekek családi neveléséhez nyújtott pedagógiai 

segítség, a szülői vélemények, javaslatok befogadása és hasznosítása a jó nevelés-oktatás 

nélkülözhetetlen feltétele, ezért az iskolának meg kell teremtenie azokat a fórumokat, 

ahol a szülők és a pedagógusok közötti tapasztalatcsere kölcsönössé, az együttműködés 

eredményessé válhat.  

A család és az intézmény harmonikus együttműködése nagyban hozzájárul a gyermekek, 

tanulók sikeres neveléséhez. 

Az értékközvetítő, normaalakító feladatokat kizárólag a szülői házzal együttműködve 

kívánjuk elérni. Figyelmünk középpontjában a pedagógus-gyermek, gyermek-gyermek, 

pedagógus-szülő, gyermek-szülő közötti viszony áll. 

Megfigyelések, tapasztalataink után jól ismerjük a családok életkörülményeit, 

lakáshelyzetüket, értékrendszerüket, nevelési attitűdjeiket. Hátrányos, halmozottan 

hátrányos, segítségre, támogatásra szoruló gyermekekkel, családokkal foglalkozunk, és 

szeretnénk esélyt adni arra, hogy ezek a gyermekek is megismerhessék értékeinket. 

Feltételezzük, hogy minden család közvetít értékeket valamilyen mértékben. A szülő 

partner a nevelésben, igényei és szükségletei vannak. A szülők érvényesíthetik jogaikat a 

gyermekek érdekében. 

A szülők pozitívan értékelik jelenlegi nevelési gyakorlatunkat, ismerik elképzeléseinket, 

javaslataikkal ők is segítik programunk megvalósítását. 

A pedagógusnak meg kell ismernie a gyermek érdeklődését, képességeit, hogy hozzá 

köthesse azt, amit meg akar tanítani neki. Biztosítja, hogy a gyermek személyes 

tapasztalatán keresztül átérezhesse a munka és a tudás értékét. 
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Szülői értekezletek 

Az iskola, éves munkatervébe beütemezett szülői értekezletek feladata, hogy tájékoztassa 

a szülőket gyermekük előmeneteléről, az osztály aktuális problémáiról, az osztályban és 

az iskolában jelentkező feladatokról. A szülői értekezleten minden alkalommal nevelési 

kérdésben is konzultálunk a szülőkkel, valamint az osztályfőnök áttekintő képet ad 

osztálya neveltségi szintjének alakulásáról. Szülői értekezletet évente legalább két 

alkalommal tartunk. Ha az osztály helyzete azt indokolja, az iskola igazgatója rendkívüli 

szülői értekezletet hívhat össze a szülők tájékoztatására, a problémák közös megoldására. 

 

Szülői konzultációk 

Célja, hogy a szülők egyénileg információt kapjanak gyermekük előmeneteléről, 

magatartásáról, a szaktanár róla alkotott véleményéről, valamint a pedagógus tanácsokat 

adhasson a tanuló nevelésével kapcsolatosan.  

Amennyiben a gyermek körülményei szükségessé teszik a gyermekvédelmi megbízott, az 

osztályfőnök, a Gyermekjóléti Szolgálat képviselője családlátogatást szervez. 

Magatartási problémákkal küzdő gyermekeknél a szülővel együttműködve keressük fel a 

pszichológust, a Nevelési Tanácsadót, Szakértői Rehabilitációs Bizottságot. 

 

Nyílt napok 

A nyílt napot az iskolában tanuló gyermekek szülei számára szervezi az intézmény 

igazgatósága és tantestülete. Célja bepillantást adni az iskola életébe. A nyílt napon 

szülők és pedagógusok is részt vehetnek. 

 

A szülők írásos tájékoztatása  

A szülőket folyamatosan értesítjük tanítványunk előrehaladásáról, hiányzásáról, 

késéseiről, valamint a személyét érintő dicsérő és elmarasztaló intézkedésekről a KRÉTA e-

napló segítségével. A tanuló félévi és év végi eredményeiről a szülő tájékoztatást kap a 

félévi értesítő és az év végi bizonyítvány révén.  

Az iskola minden jelentős intézkedését írásban közli a szülőkkel. Az osztályfőnök 

folyamatosan figyelemmel kíséri a diákoknak beírt osztályzatokat, a tanulói hiányzásokat 

és késéseket.  

A Nkt. hatályos előírása szerint a szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatjuk azokról a 

tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, és más felszerelésekről, 

amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatjuk 

őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, valamint arról is, hogy az iskola 

milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 

 

Kapcsolattartás „A Szihalmi Gyermekekért Alapítvánnyal” 

Az alapítvány legfontosabb célja megalakulása óta az intézmény nevelő-oktató 

munkájának segítése, a tanulók értékelése. A kuratórium elnöke, a tagok folyamatos 

kapcsolatban állnak az intézmény vezetőségével. Az intézmény programjához igazodva 

egyeztetik, miben vár az intézmény segítséget a tanév folyamán. 
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Intézményünk külső kapcsolatai: 

A nevelés-oktatás eredményessége érdekében elengedhetetlen a külső partnerekkel való 

együttműködés.  

 A fenntartóval, az Egri Tankerületi Központtal a szakmai kérdések, feladatok napi 

szinten történő egyeztetése, engedélyeztetése, az intézmény szakmai 

dokumentumainak, szabályzatainak, beszámolóinak elkészítése során szoros 

együttműködés a kívánatos. Ez a kapcsolat kétirányú és kölcsönösségen alapuló.  

 Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ a szakmai programok, a továbbképzések, a 

tanulmányi versenyek megszervezésében és lebonyolításában működik közre.  

 Az iskola-egészségügyi szakszolgálat az orvosi vizsgálatok, kötelező oltások, a 

rendszeres védőnői ellenőrzések biztosításával az egészség megőrzését, 

egészségfejlesztést szolgálja.  

 Konzultáció és együttműködés jellemző a Szihalmi Egységes Óvoda- és Bölcsödével. 

 Megfelelő munkakapcsolat van az egyház képviselőivel. 

 A Szakmai Szolgáltatást végző intézetekkel (Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet, 

Tanulási Képességet vizsgáló Rehabilitációs Intézet). 

 A közművelődési intézménnyel (Könyvtár, Teleház, Művelődési Ház) napi kapcsolatban 

vagyunk, az épület adottságai miatt az átjárás is folyamatos. Irodalmi 

kezdeményezések, órák, hangversenyek helyszíne. 

További pozitív kapcsolataink: 

o Városi, megyei ÁNTSZ; 

o Háziorvos, védőnő, fogorvos;  

o GYIV szolgálat; 

o Körzeti megbízott rendőr; 

o Civil szerveződések (sport, kulturális, önkéntes tűzoltók, polgárőrség, 

mozgáskorlátozottak); 

o Alapítványok –Egyesületek (Szihalomért, Kis Bocs Baba-Mama, SZIMOBE); 

o Középfokú intézmények  

o Egyetemek  

 

17. Közösségfejlesztés színterei - tanórán kívüli foglalkozások 

közösségfejlesztési feladatai 

 

A tanórán kívüli foglalkozások jelentős szerepet töltenek be a tanulók és az iskola 

életében. Folyamatosan alakultak ki, és szerepük az évek folyamán vált egyre fontosabbá. 

Feladatuk az iskola életének színesebbé tétele, a diákok személyiségének, kreativitásának 

fejlesztése. A tehetséges diákok képességeinek kibontakoztatására, versenyekre való 

felkészítésére lehetőséget, támogatást nyújtunk. 

Sajátos tevékenységi formák az iskolában – a tanórán kívüli foglalkozások  

 szakkörök, művészeti csoportok, 

 énekkar, 
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 tömegsport foglalkozások, 

 egészség megőrző programok, 

 tanulmányi, házi bajnokság, diáknap, 

 tanulmányi kirándulás, 

 környezeti nevelés célját szolgáló osztály- vagy csoportfoglalkozások, 

 kulturális- és sportversenyek, 

 felzárkóztató egyéni konzultációk. 

 

Diáksportkör 

Célkitűzései:  

 az egészséges életmódra nevelés,  

 sportolási lehetőséget biztosítani a mozogni vágyó diákoknak,  

 szervezett, egészséges programot biztosítani a szabadidőben, 

 eredményes szereplés a különböző versenyeken  

 minél több diákot bevonni a sportmozgalmakba.  

 

Diákönkormányzat 

A diákönkormányzati tevékenység egy, az igazgató által megbízott nevelő irányításával 

folyik, aki egyben képviseli a tanulókat az iskola vezetőségében és a Szülői 

munkaközösség előtt. A DÖK gyakorolja jogát minden olyan kérdésben, melyet a Nkt. 

számára biztosít.  

A DÖK véleményét ki kell kérni:  

 az SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt  

 a házirend elfogadása előtt   

 Az osztályközösségek 2. osztálytól kezdve 2 fő képviselőt választanak, s az így delegált 

tagok vesznek részt a DÖK munkatervének, feladatainak, rendezvényeinek 

előkészítésében és lebonyolításában. Havonta, illetve szükség szerint üléseznek, évente 

egy alkalommal pedig közgyűlést tartanak.  

A DÖK és irányító pedagógusuk közös feladata, hogy a nevelő-oktató munkát segítő 

tevékenységüket tegyék még hatékonyabbá az alábbi területeken:  

 a tanulói érdekképviselet és annak gyakorlása  

 a helyi hagyományok ápolása  

 fejlesszék a tanulói öntevékenységet, önállóságot, felelősségérzetet  

 segítsék megszervezni és megvalósítani a szabadidő hasznos eltöltését  

 szervezzenek minél több játékos, pihentető, egészséges életmódra nevelő programot.  

 

Hagyományőrzés: 

Az iskolánkban kialakított hagyományok a diákság mindennapi életének sarokkövei, 

melyek révén alakul ki kötődésük az iskolához. A hagyományok ápolása, tisztelete, újabb 
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eseményekkel való gyarapítása egyrészt iskolánk hírnevét gyarapítja, másrészt azt 

bizonyítja, hogy diákjaink igénylik ezen események meglétét. 

Az iskola hagyományai a tanév rendjéhez igazodva a következők: 

 Tanévnyitó ünnepség, 

 Nemzeti ünnepek rendezvényei (évente kidolgozott módon és keretben), 

 Művészeti iskolai intézményegység vizsgái és hangversenyei, kiállításai, 

táncbemutatók, 

 Mikulás, 

 Karácsonyi ünnepi programok, 

 Karácsonyi koncert a Szihalmi Római Katolikus templom /a Művészeti Iskola 

szervezésében/, 

 Iskolai farsang, 

 Zöld napok rendezvénysorozat, amely a Föld Napján indul és a Gyermeknappal zárul. 

 A DÖK éves rendezvényei, 

 Iskolánkban két évenként megrendezésre kerül a Heves Megyei Rézfúvós Verseny 

 Ballagási ünnepség. 

 

Nemzetközi kapcsolataink 

Településünk testvértelepülése a romániai Kézdialmás, folyamatos a kapcsolattartásunk, 

az évenkénti találkozások. Iskolánk több éve közös programokat, táborozásokat szervez, 

a kézdialmási általános iskolásokkal közösen.  

Több évben jelentkeztünk a ”Határtalanul” program keretében kiírt pályázatra, mely a 

határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítését szorgalmazza.  

 

18. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki 

munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

 

 A pedagógusok helyi intézményi feladatai: 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza.  

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

vezetése, 

 különbözeti, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
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 felügyelet a vizsgákon, 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 osztályfőnöki munka feladatai és tartalma: 

Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg minden tanév szeptemberében, elsősorban 

az osztály összetételét, képességeit figyelembe véve. 

Osztályfőnöki felelősségek: 

 Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer 

szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai 

dokumentumok (pl. Éves munkaterv) betartásával végzi. 

 Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi 

dokumentumok pontos vezetéséért. 

 Nevelő munkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási 

terv/tanmenet. 

 Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért. 

 Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat. 

 Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait. 

 Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat. (pl. óralátogatás) 

 A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy 

helyettesének. 

Adminisztrációs feladatok: 

 A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, 

statisztikai adatokat szolgáltat. 

 Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket. 

 Az elektronikus napló kitöltésének ellenőrzése 
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 A tanulói hiányzások igazolása, összesítése - A Házirend előírásai szerinti értesítéshez 

rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az 

osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

tanulmányi előmenetelét, szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti 

a szülőket. 

 A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén 

elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket. 

 Elektronikus üzenetben vagy egyéb módon értesíti a szülőket a tanulóval kapcsolatos 

problémákról. 

 Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a diákok adatinak változását. 

 Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, 

továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

 Nyilvántartást vezet a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról. 

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, 

segítséget nyújt számukra. 

 Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, 

javaslatait a tanártársai elé terjeszti. 

 Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket. 

 Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait. 

 

Irányító, vezető jellegű feladatok: 

 Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskörébe 

utal. 

 A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát tart. Az 

osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt színtere az 

osztály éves tanmenete alapján valósul meg, amely során a tanulók tanulmányi 

eredményeinek a nyomon követése mellett, évente több alkalommal, változó 

tematikával, releváns társadalmi témákat is érintve saját maga, vagy meghívott 

előadókkal foglalkozásokat tart. 

 Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, 

egyéni fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó 

képességük fejlesztésére. 

 Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet. 

 A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset, és munkavédelmi 

tájékoztatót. Az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

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

 Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi 

osztálya szabadidős foglalkozásait.  
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 Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára, ezek 

tervéről, programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt/helyettesét, 

valamint a szülőket. 

 Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a 

rendezvényeken. 

 Folyamatos figyelmet fordít osztálya dekorációjára, a faliújság aktualizálására. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére, a tanulókat saját hatáskörében 

is jutalmazza. (pl. osztályfőnöki dicséret) 

 Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet. 

 A tanulók minden iskolai tevékenységét- a tanórán kívüli foglalkozásokat is- értékeli, 

kialakítja bennük a reális önértékelés igényét. 

 

Szervező, összehangoló jellegű feladatok: 

 Segít abban, hogy a tanuló otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában, 

ennek érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, egyéb 

közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről. 

 Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak 

szervezésében, irányításában. 

 Koordinálja az SNI tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók felzárkóztatását. 

 Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 

 A gyerekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai 

eredményeket, valamint a szakértői bizottság véleményét és javaslatát az osztályban 

tanító pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat 

meghatározzák. 

 Kapcsolatot tart az osztály szülői közösségének vezetőivel, a tanítványaival foglalkozó 

tanárokkal, s a tanulók életét segítő szakemberekkel. 

 A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók érdekében együttműködik a 

gyermekvédelmi felelőssel, gondoskodik számukra szociális és tanulmányi téren a 

segítségnyújtásról. 

 Kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz 

esetmegbeszéléseken. 

 Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. 

 Szükség esetén - az intézményvezető hozzájárulásával - az osztályban tanító illetve az 

érintett pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

 Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a tanuló pedagógiai jellemzését a 

gondviselőkkel egyezteti, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad, 

segítség nyújt a felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti a tanulók életpálya 

kompetenciáját. 

 Szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatást nyújt az intézményvezetés felé. 

 Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a 

szülőkkel.  

 Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, 

megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési, fejlesztési elképzeléseit. 
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 Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi az év végi osztályzatok lezárását, illetve 

realitását. 

 Közreműködik a választható foglakozások felvételének lebonyolításában. 

 Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, 

szervezési feladataira. 

 

19. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenység helyi rendje 

 

A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdő tanulók 

Településünkön is érzékelhető, hogy a kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi hatások, 

az érték- és normaválság, az egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák 

miatt növekszik gyermekeink között is a feszültségszint és csökken a feszültségtűrő 

képesség. Mindez tanítványaink viselkedés,- teljesítmény- és kapcsolatzavarainak 

formájában jelenik meg intézményünkben. A családok napjainkban egyre kevésbé tudják 

ellátni szocializáló, védő funkcióikat, emiatt nagyok a társadalmi elvárások az 

intézményes neveléssel szemben. 

Rendkívül fontos feladat az egyén és a közösség szempontjából is a beilleszkedési, 

magatartási problémákkal küzdő gyermekek tanulók gondjainak időben történő 

felismerése és kezelése. Ennek érdekében a fejlesztő pedagógus, szaktanárok, az 

osztályfőnökök, a gyermekvédelmi felelős rendszeres összehangolt munkájára van 

szükség. E területen gyakran igénybe kell vennünk külső segítséget is, pl.: Családgodozó, 

Nevelési Tanácsadó, Rehabilitációs Bizottság, pszichológus-pszichiáter támogatását. 

A magatartási, beilleszkedési problémáknak több oka lehet:  

 Magatartási zavarok adódhatnak a helytelen családi nevelésből. (Túlzott szigorúság 

vagy éppen engedékenység, következetlenség stb.)  

 Mentális okok miatt is lehet a gyermeknek magatartási, tanulási zavara.  

 Egyik legalapvetőbb ok a kudarc. A részképesség zavara gyakran vezet oda, hogy a 

gyermek /nem tudván lépést tartani osztálytársaival/ beilleszkedési nehézségekkel 

küzd.  

 Súlyos beilleszkedési zavarhoz vezethet, ha a tanuló már többször osztályt ismételt, így 

nem a korának megfelelő korcsoportban tanul.  

 Nevelési nehézség származhat abból is, ha a nevelők és a gyermekek közötti viszony 

nem megfelelő.  

 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladataink:  

 Az okok feltárása: a család megismerése, a tanuló helye a családban, 

környezettanulmány.  

 A szülők bevonása a nevelési problémák megoldásába, segíteni őket a megfelelő 

nevelési módszerek megismertetésével.  

 Az osztályban tanító pedagógusok bevonása a nevelési gondok megoldásába.  

 Súlyosabb esetben szakember segítségének kérése (gyermek-, ifjúságvédelmi felelős, 

pszichológus)  
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 A tanulóval való egyéni bánásmód, beszélgetések, személyre szabott, nevelő szándékú 

feladatok adása.  

 Különféle lehetőségek ajánlása a szabadidő hasznos eltöltésére.  

 A baráti társaság figyelemmel kísérése.  

 Tájékoztató előadások a fiatalok káros szenvedélyeiről egészségügyi és rendőrségi 

szakemberek bevonásával.  

 Jelentős pedagógiai problémává válhat az agresszió. Igyekeznünk kell feltárni ennek 

okait, meg kell tanítanunk a helyes konfliktuskezelést.  

 Fejlesztő pedagógus bevonása a munkánkba.  

 A pedagógus munkáját csak a kölcsönös bizalom, tapintat, a személyiségjogok 

tiszteletben tartásával végezheti. Örömöt, sikerélményt nyújtó feladatok adásával kell 

segítenünk, hogy magatartászavaros tanulóink is elinduljanak az egészséges 

személyiségfejlődés útján.  

 

Sajátos nevelési igényű tanulók  

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

együtt, integrált formában folyik.   

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a rendelet 2. sz. mellékleteként 

kiadott “Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve” alapján 

szervezzük meg.   

A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl utazó gyógypedagógus vezetésével 

– habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv 

alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.   

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

illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

intézmények szolgáltatásait.   

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – 

oktatásuk.   

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és a 

kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt 

lehetséges, de mindenkor figyelembe kell venni az irányelv fogyatékossági kategóriákra 

vonatkozó ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során 

valósul meg, és segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények 

igazodnak a fejlődés egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes 

területek módosítására, elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek 

bevonására.   

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus esetén szükséges az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a 

tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző 

módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni 

haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális 

módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma 

megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a 

gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos 
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nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális 

tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint 

tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés.  

Intézményünkben integráltan tanulnak a BTMN és SNI tanulók a NAT alkalmazásával, 

a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján. 

 

A fejlesztés alapelvei, feladatok 

A NAT-ban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok SNI-s tanulókra is érvényesek. 

Érvényesíteni kell azonban, a számonkérés és értékelés differenciálását. 

A szakértői bizottság javaslata alapján - indokolt esetben - egyes tantárgyakból, 

tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól a tanulót mentesíteni lehet. 

A tanulók fejlesztése egyéni fejlesztési terv szerint történik.  

A fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program alapján történik a 

fejlesztés. 

Minden tanév elején a szakértői bizottság szakvéleményének elemzése és a tanuló 

megfigyelése alapján történik a rehabilitációs foglalkozások megszervezése. Ez mindig 

team munkában történik. Az integrált nevelés csak a különböző szakemberek tervezett és 

tudatos együttműködése keretében lehet eredményes. (gyógypedagógus, pszichológus, 

fejlesztő pedagógus, az intézmény pedagógusai,) 

Az egyéni fejlesztési tervek kidolgozása is közösen készül. A megvalósításban mindenki a 

maga kompetenciája szerint vesz részt. A folyamatos egyéni fejlesztést a tanulóval 

közvetlenül foglalkozó pedagógusok korrepetálással, differenciált órai feladatokkal, 

egyéni számonkéréssel segítik. A fejlődés figyelemmel kísérése folyamatos. A fejlesztési 

terv szükség szerint módosítható. Félévkor és tanév végén az elért eredmények 

megbeszélése a szülő bevonásával történik. 

 

 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek    

Minden gyerek valamiben tehetséges. Pedagógusaink feladata felismerni és támogatni 

ezt, valamint feltárni a fejlesztés lehetőségeit. 

 

Tanórákon:  

 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,  

 differenciált csoportbontás, nívócsoportos oktatás,  

 emeltóraszámú oktatás,  

 választható tanórai foglalkozások.  

 

Tanórán kívüli foglalkozások:  

 tehetséggondozó szakkörök szervezése,  

 tanulmányi versenyek, ezekre előkészítő foglalkozások,  

 levelező versenyeken való részvétel,  

 felvételi előkészítők, továbbtanulás,  
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 kulturális rendezvények látogatása, 

 sportversenyek,  

 kapcsolat sportegyesületekkel,  

 iskolai könyvtár,  

 egyéb szabadidős tevékenységek (színház- és múzeumlátogatás, kirándulások)  

Iskolánk kiemelt feladatként kezeli az angol nyelv, informatika és a technika tantárgy 

csoportbontásban történő oktatását.   

Az idegen nyelvet is csoportbontásban oktatjuk. Célunk minél több tanulót eljuttatni 8. 

osztály végére az alapfokú nyelvvizsga szintjéig.  

Tanulóinknak házi versenyeken is biztosítjuk a megmérettetés lehetőségét. (Vers-és 

prózamondó-, helyesírási-, matematika-, sportversenyek.) Bíztatjuk és felkészítjük őket 

a városi, megyei, országos vetélkedőkön való részvételre. Támogatjuk a levelező 

versenyeken való részvételt. Az elért eredmények publikálásával ösztönözzük a többi 

tehetséges tanulót is a megmérettetés vállalására.  

Fontosnak tekintjük a művészeti tevékenységekhez kapcsolódó tehetség felismerését, és 

a kibontakoztatásának biztosítását. Alapfokú Művészetoktatási Intézményünkben 

helyet kapnak a tehetséges, lelkes diákok, akik érdeklődnek a tánc, a zene, a 

képzőművészetek iránt, s aki egyéni és csoportos formában is képes tehetségét 

kibontakoztatni.  

Eszközei: 

 Egyéni foglalkozások, kiscsoportos oktatás.  

 A tanítási folyamatban differenciálás (ha differenciálunk, akkor a gyermek egyéni 

sajátosságait, szükségleteit és érdeklődését vesszük figyelembe a tanítás folyamatának 

tervezésében, szervezésében, irányításában, pár-csoportmunka, kooperatív tanulási 

formák). 

 Érdeklődési kör alapján szerveződő szakkörök (néptánc, spotkör, kézműves, 

természetvédelem) 

 Iskolai versenyek szervezése, pályázatok, bemutatók, kiállítások. 

 Megyei, országos szintű versenyek. 

 

20. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő 

program 

 

A felzárkóztatás kiindulása mindig a tanulási nehézségek okainak feltárásával kezdődik. 

Ez nem csak az osztályfőnökök és a fejlesztő pedagógus feladatköre, hanem mindnyájunk 

felelőssége. A felzárkóztatás alapja a bizalom és az önbizalom erősítése, a fokozott 

személyesség a munkakapcsolatban. Ezek nélkül nincs hatékony fejlesztés! 

Személyre szabott feladatokkal segítünk a lemaradt tanulókon. Fontos, hogy szintjükhöz 

mérjük a követelményt. A fokozatosság elve alapján nehezülhetnek ezek a feladatok. 

Az alulteljesítő, lemaradó tanulók felzárkóztatás érdekében a legfőbb feladataink: 

 egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés, 
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 az egyéni képességek és a szociokultúrális háttér felmérése első osztályban DIFER 

teszttel, ha a tanító úgy látja, 

 a részképesség zavarok, a SNI, a tanulási nehézségek felismerése, szakemberhez 

irányítás, 

 a felismert és diagnosztizált zavarok és nehézségek kezelésére fejlesztési tervek 

kidolgozása, végrehajtása, 

 a tanuláshoz szükséges motivációk megteremtése, segítése, 

 a tanulás tanítása az egész oktatási folyamatban, minden szaktárgy esetén folyamatos 

feladatként, kiemelve az értő olvasás tanítását, gyakoroltatását, 

 a tanulási hátrányok enyhítése (pl. könyvtár- és számítógép-használat ösztönzése, 

lehetőségek szerinti egyéni kedvezmények nyújtása pl. alapítványi támogatás révén: 

színház-, hangverseny-látogatás stb. esetén), 

 a kommunikációs készség fejlesztése, 

 helyes viselkedési, magatartási szokások kialakítása. 

  

A felzárkóztatást segítő tevékenységformák 

 bontott csoportos órák 

 fejlesztési terv szerinti differenciált egyéni foglalkozás 

 tanórai differenciált foglalkoztatás 

 egyéni fejlesztő foglalkozások (a jogszabályban előírtak, illetve az intézmény 

lehetőségeinek függvényében), 

 rendszeres illetve alkalmi korrepetálások, 

 délutáni foglalkozások, napközis foglalkozás, tanulószoba, 

 könyvtárhasználat, 

 számítógép- és internet használat, 

 személyes kapcsolatok, egyéni beszélgetések a pedagógusok és a gyerekek között, 

 együttműködés a szülőkkel, a családdal, 

 együttműködés a külső szakértői szervezetekkel (pl. Nevelési Tanácsadó, pszichológus 

stb.). 

Fontos szem előtt tartanunk, hogy tanítványaink sikeresek legyenek a tanulásban. A 

teherként átélt tanulás, az iskolai kudarcok ugyanis a megismerésnek éppen az értelmét 

veszik el, megakasztják, és hibás vágányra terelik a gyermek szellemi fejlődést. Ezért 

célként kell kitűzni magunk elé, hogy tanulóink minél több sikert és egyre kevesebb 

kudarcot éljenek át iskolai tevékenységük során. Iskolánk a bukás-mentességre törekszik, 

gyenge tanulóinkat igyekszünk a minimum szintre eljuttatni. 

 

21. A gyermek és ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

 

Az iskolai gyermekvédelemnek első és legfontosabb feladata, hogy betöltse a jelzőrendszer 

szerepét. Célunk, hogy a gyerekek problémáit minél korábban felismerjük, és minél 

hatékonyabban kezeljük, megelőzve súlyosabbá válásukat. 
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A gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában az intézmény minden 

pedagógusa közreműködik. Kiemelt szerepe van a gyermek-és ifjúságvédelmi felelősnek, 

az iskolaorvosnak, a védőnőnek és a gondozónőnek, óvodapedagógusoknak, 

osztályfőnököknek. 

Gyermek-és ifjúságvédelmi feladataink ellátásában együtt kell működnünk a területi 

gyermekjóléti szolgálatokkal, a családsegítő szolgálattal, a gyermek-és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezetekkel. 

 

Feladataink:  

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

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak.  

 Családlátogatásokon részt venni a veszélyeztető okok feltárása érdekében.  

 A veszélyeztető okok megléte esetén kapcsolatot tartani a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálattal és a gyámügyi hatósággal.  

 Segíteni a gyermekjóléti szolgálat tevékenyégét.  

 Tájékoztatást nyújtani a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.  

 A hátrányos helyzetű tanulók felmérése, nyilvántartása.  

 A hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kísérése az osztályfőnökök 

együttműködésével, szükség esetén intézkedés.  

 A veszélyeztető tényezők feltárása.  

 A tanulók személyiségének fejlesztése, a megfelelő életszemlélet kialakítása 

osztályfőnök- tanár-szülő együttműködésével.  

 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenységében az alábbi elveket érvényesíti:  

 Egyetlen tanuló sem kerülhet hátrányos helyzetbe származása, színe, vallása, nemzeti 

vagy etnikai hovatartozása, ill. bármilyen más oknál fogva.  

 Minden tanuló számára biztosítani kell a fejlődéséhez szükséges feltételeket. 

Biztosítani kell a családi, vagyoni helyzetből fakadó hátrányok leküzdését, a tanuló 

képességeinek, tehetségének kibontakoztatását.  

 Az iskolának rendszeresen kapcsolatot kell tartani a szülőkkel, családokkal.  

 Biztosítani és segíteni kell a tanulói szervezetek, a diákönkormányzat létrejöttét és 

működését.  

 Biztosítani kell, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, és véleményt nyilváníthassanak 

az őket érintő kérdésekben.  

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

környezetben folyjon, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás 

beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének 

megfelelően alakítsák ki.  

 A tanuló személyiségi jogait tiszteletben kell tartani.  

 Az iskolának együtt kell működnie a gyermekvédelemmel foglalkozó más hatóságokkal, 

szervezetekkel, személyekkel annak érdekében, hogy elősegítse a gyermek családban 

történő nevelkedését, a veszélyeztetettség megelőzését és megszüntetését.  
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 A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység közé tartozik a szenvedélybetegségek 

megelőzésére irányuló tevékenység is.  

 Differenciált foglalkozásainkon biztosítjuk a gyermekek részére a tanulási hátrányok 

csökkentését. Ez megvalósul tanórán kívüli tevékenységként is fejlesztőpedagógus 

segítségével, felzárkóztató foglalkozásokon.  

 A pályaválasztás, beiskolázás körültekintő megszervezése.  

 Személyes, egyéni tanácsadás szülőknek és tanulóknak.  

 

22. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

    

Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű tényezők 

gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben.  

Feladatunk tanévenként elvégzett helyzetfelmérés és elemzés alapján megtervezett 

tevékenységünkkel segíteni képességei kibontakoztatásában minden hátrányos helyzetű 

tanulót - de különösen a szociális hátrányban lévőket.  

A tanulók szociális hátrányainak felderítése, nyomon követése az osztályfőnök felelőssége. 

Célunk: segíteni a tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, valamint támogatni 

tanulásukat, egyéni ütemű fejlődésüket, ha szociálisan hátrányos helyzetűek. 

A hátrányok enyhítésére minden nevelő javaslatot tehet. A segítő tevékenységet az 

osztályfőnök koordinálja. Anyagi támogatásra a tanuló szülője kérelmet nyújthat be.  

 

Iskolánk az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja:  

 diákétkeztetés: napközis (tízórai, ebéd, uzsonna), menza (ebéd). (Három vagy több 

gyermek, tartós betegség, SNI esetén térítési díjkedvezmény; rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás meglétekor ingyenes.)  

 tankönyv kölcsönzése az iskolai könyvtárból;  

 a szülők tájékoztatása a szociális támogatások helyi lehetőségeiről;  

 iskolaorvosi ellátás;  

 kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval.  

 

A szociális hátrányok enyhítését intézményünkben az alábbi tevékenységi formák segítik:  

 felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok;  

 DÖK programok;  

 napközis programokban a szokások kialakítása, egészséges életmódra nevelés és a 

szabadidő helyes eltöltésének kialakítása;  

 drog-és bűnmegelőzési programok (kapcsolattartást segítő szervekkel, felvilágosító 

nevelési programok);  

 mentálhigiénés programok;  

 pályaorientációs tevékenység;  

 támogatások szerzése, pályázatok.  
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23. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel 

rendje 

 

 A tanulók szűkebb érdekeit érintő kérdésekben az osztályközösségen belül, 

osztályfőnöki órán az osztályfőnök irányításával  

 A nagyobb közösséget érintő kérdésekben a Diák Önkormányzat képviselőjén keresztül 

a DÖK ülésein, illetve az osztály SZMK képviselőjén keresztül az iskolai SZMK-hoz 

fordulhatnak.  

 Félévenként iskolagyűlésen, évente diák közgyűlésen fejthetik ki véleményüket.  

 A törvény előírásoknak megfelelően véleményt nyilváníthatnak az őket érintő 

kérdésekben a döntés meghozatala előtt. (pl.: Házirend)  

 Lehetőség van arra is, hogy egyénileg forduljanak az iskola vezetőjéhez előzetes 

bejelentkezés után.  

 

24. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének, és átvételének 

elvei  

 

 Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg 

– minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.  

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

a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.  

 Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:  

o a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; vagy/és  

o a gyermek lakcímkártyáját;  

o az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;  

o szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.  

 A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:  

o a tanuló anyakönyvi kivonatát;  

o a gyermek lakcímkártyáját,  

o az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,   

o az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.  

 Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a 

tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom 

érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe 

vételével az iskola igazgatója dönt, a fenntartó engedélyével.  

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

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

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

érintett osztályfőnök véleményét.   
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 Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.  

 A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak - az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított - szintfelmérő vizsgát kell tennie 

azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában - a bizonyítvány bejegyzése 

alapján - nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán 

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

belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az 

évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.  

A művészeti iskolába minden tanszakon alkalmassági vizsga után válasszuk ki a 

növendékeket. 

A tanuló tanulmányi kötelezettségének egyéni tanrend alapján is eleget tehet. Erről – a 

szülő írásbeli kérelme alapján – az Oktatási Hivatal dönt. 

Az egyes tantárgyak tanulása és értékelése alóli felmentésre – szakértői véleményben 

foglaltak alapján – az igazgató adhat engedélyt. 

 

25. Az intézmény helyi tanterve 

 

Óratervek  

Az iskolában alkalmazott óratervek kötelező és szabadon tervezhető tanítási órákat 

tartalmaznak. A kötelező tanítási órák a kerettantervben meghatározott tantárgyak és 

tantervi modulok tananyagának elsajátítását, követelményeinek teljesítését szolgálják.  

Iskolánk az alábbi 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettantervek alapján alkotta meg helyi 

tantervét: 

o Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyama számára 

o Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára 

o Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

A választott kerettanterv tantárgyait és óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák. 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 

4.) Kormányrendelet módosításáról szóló 5/2020. (I.30.) Korm. rendelet módosítást a 

2020/2021. tanévben kell elsőként alkalmazni, mely alapján 1. és 5. évfolyamtól felmenő 

rendszerben kerül bevezetésre. A bevezetés évenkénti változásait tartalmazza a program.
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2.3. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások óraszámai egyes évfolyamokon 2012. Nat alapján 

 

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

Kötelező óra (51/2012. EMMI rendelet) 23 23 22 24 26 25 28 28 

Szabadon tervezhető órák (51/2012. EMMI rendelet) 2 2 3 3 2 3 3 3 

Tanuló heti óraszáma (Nkt. 6. mell.) 25 25 25 27 28 28 31 31 

A tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok 

számára engedélyezett heti időkeret különbözete 

terhére tervezett további óraszám tanóra, 

osztálybontás céljára (Nkt.27. § (4) ) 

1 1 1 5 6 6 7 7 

Tervezhető további időkeret (egyéb foglalkozás) 

(Nkt.27. § (4) ) 
26 26 26 23 17 17 18 18 

Az osztályok heti időkerete (Nkt. 6. mell.) 52 52 52 55 51 51 56 56 

Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra biztosított 

időkeret az osztályok meghatározott időkerete felett 

(Nkt.27. § (5) ) 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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Tantárgyak 

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 
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Magyar nyelv és irodalom 7     7 7     7 6     6 6     6 

Angol   1 1 2   1 1 2   2 1 3 2 1   3 

Matematika 4 1   5 4 1   5 4 1   5 4 1   5 

Erkölcstan v. hit- és erkölcstan 1     1 1     1 1     1 1     1 

Informatika                           1   1 

Természetismeret 1     1 1     1 1     1 1     1 

Ének - zene 2     2 2     2 2     2 2     2 

Rajz 2     2 2     2 2     2 2     2 

Technika és életvitel 1     1 1     1 1     1 1     1 

Testnevelés 5     5 5     5 5     5 5     5 

Összesen 23 2 1 26 23 2 1 26 22 3 1 26 24 3   27 
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Tantárgyak 

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam  
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Magyar nyelv és irodalom 4     4 4     4 3 1   4 4     4 

Történelem és állampolgári 
ismeretek 

2     2 2     2 2     2 2     2 

Német/ Angol 3 1   4 3 1   4 3 1 1 5 3 1 1 5 

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

Informatika   1   1 1     1 1     1 1     1 

Erkölcstan v. hit- és erkölcstan 1     1 1     1 1     1 1     1 

Természetismeret 2     2 2 1   3                 

Fizika                 2     2 1     1 

Biológia                 2     2 1     1 

Kémia                 1     1 2     2 

Földrajz                 1     1 2     2 

Ének zene 1     1 1     1 1     1 1     1  

Hon- és népismeret 1     1                          

Rajz és vizuális kultúra 1     1 1     1 1     1 1     1  

Technika és életvitel 1     1 1     1 1     1   1   1  

Testnevelés és sport 5     5 5     5 5     5 5     5  

Osztályfőnöki 1     1 1     1 1     1 1     1  

  26 2   28 25 3   28 28 3 1 32 28 3 1 32  
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Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, NAT 2020 

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb oldali 

rovat pedig a szabadon tervezhető órákat  

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

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

Matematika 4   4   4   4   4   4   3   3   

Történelem   2   2   2   2   

Állampolgári ismeretek   1   

Hon- és népismeret         1         

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

Környezetismeret         1   1     

Természettudomány   2   2   0   0   

Kémia   1   2   

Fizika   1   2   

Biológia   2   1   

Földrajz   2   1   

Első élő idegen nyelv   1   2   2 2 1 3 1 3 1 3 1 3 2 

Ének-zene 2   2   2   2   2   1   1   1   

Vizuális kultúra 2   2   2   1   1   1   1   1   

Dráma és színház             1     

Technika és tervezés 1   1   1   1   1   1   1     

Digitális kultúra   1   1   1   1   1   1   

Testnevelés 5   5   5   5   5   5   5   5   

Osztályfőnöki   1   1   1   1   

Hittan egyházi intézményben                 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető óra   2   2   2   2   1   2   2   2 

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

Összesített óraszám 24 24 24 25 28 28 30 30 

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 
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Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, NAT 2012 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 4 4 4 4 

Matematika 5 5 5 5 4 4 4 4 

Történelem         2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek                 

Hon- és népismeret         1       

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

Környezetismeret 1 1 1 1         

Természettudomány         2 3     

Kémia             1 2 

Fizika             2 1 

Biológia             2 1 

Földrajz             1 2 

Első élő idegen nyelv: angol 2 2 3 3 4 4 5 5 

Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

Dráma és színház                 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 

Digitális kultúra       1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki         1 1 1 1 

Összesített óraszám 26 26 26 27 28 28 32 32 
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Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, NAT 2020 

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

Magyar nyelv és irodalom 8 7 5 6 4 4 3 3 

Matematika 4 4 4 4 4 4 3 3 

Történelem         2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek               1 

Hon- és népismeret           1     

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

Környezetismeret     1 1         

Természettudomány         2 2     

Kémia             1 2 

Fizika             1 2 

Biológia             2 1 

Földrajz             2 1 

Első élő idegen nyelv: angol 1 2 2 3 4 4 4 5 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

Dráma és színház             1   

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1   

Digitális kultúra     1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki         1 1 1 1 

Összesített óraszám 24 24 24 25 28 28 30 30 
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Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020-2021. 

tanévben 

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

Magyar nyelv és irodalom 8 7 6 6 4 4 4 4 

Matematika 4 5 5 5 4 4 4 4 

Történelem         2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek                 

Hon- és népismeret                 

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

Környezetismeret   1 1 1         

Természettudomány         2 3     

Kémia             1 2 

Fizika             2 1 

Biológia             2 1 

Földrajz             1 2 

Első élő idegen nyelv: angol 1 2 3 3 4 4 5 5 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

Dráma és színház                 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 

Digitális kultúra       1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki         1 1 1 1 

Összesített óraszám 24 26 26 27 28 28 32 32 
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Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2021-2022. 

tanévben 

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

Magyar nyelv és irodalom 8 7 6 6 4 4 4 4 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 

Történelem         2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek                 

Hon- és népismeret           1     

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

Környezetismeret     1 1         

Természettudomány         2 2     

Kémia             1 2 

Fizika             2 1 

Biológia             2 1 

Földrajz             1 2 

Első élő idegen nyelv: angol 1 2 3 3 4 4 5 5 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

Dráma és színház                 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 

Digitális kultúra       1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki         1 1 1 1 

Összesített óraszám 24 24 26 27 28 28 32 32 
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Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2022-2023. 

tanévben 

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

Magyar nyelv és irodalom 8 7 5 6 4 4 3 4 

Matematika 4 4 4 5 4 4 3 4 

Történelem         2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek                 

Hon- és népismeret           1     

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

Környezetismeret     1 1         

Természettudomány         2 2     

Kémia             1 2 

Fizika             1 1 

Biológia             2 1 

Földrajz             2 2 

Első élő idegen nyelv: angol 1 2 2 3 4 4 4 5 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

Dráma és színház             1   

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 

Digitális kultúra     1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki         1 1 1 1 

Összesített óraszám 24 24 24 27 28 28 30 32 
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Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2023-2024. 

tanévben 

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

Magyar nyelv és irodalom 8 7 5 6 4 4 3 3 

Matematika 4 4 4 4 4 4 3 3 

Történelem         2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek               1 

Hon- és népismeret           1     

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

Környezetismeret     1 1         

Természettudomány         2 2     

Kémia             1 2 

Fizika             1 2 

Biológia             2 1 

Földrajz             2 1 

Első élő idegen nyelv: angol 1 2 2 3 4 4 4 5 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

Dráma és színház             1   

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1   

Digitális kultúra     1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki         1 1 1 1 

Összesített óraszám 24 24 24 25 28 28 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Szihalmi Általános Iskola és AMI Pedagógiai Programja 

 

 47  

 

 

 

A Pedagógiai Programban leírtak és a kiemelt nevelés-oktatási területeink illetve a 

helyi adottságainkat (szaktantermek férőhelye) figyelembe véve a következő 

tantárgyaknál alkalmazunk csoportbontást: 

 angol nyelv 4-8 osztály 

 technika 4-8 osztály, illetve 2020/2021. tanévtől 4-7. osztály 

 informatika 4-8 osztály 

Az egyes tantárgyak tananyagát, fejlesztési feladatait és követelményeit a tantárgyak 

helyi tanterve tartalmazza. 

 

26. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

A tankönyv 

 szerepeljen a minisztérium által kiadott tankönyvjegyzékben; 

 tartalma illeszkedjen az adott tantárgy tantervéhez; 

 tananyagának elrendezése logikus, szemléletes legyen; 

 adjon lehetőséget a tehetséggondozásra, illetve segítse a felzárkóztatást; 

 alkalmas legyen a tanulók munkájának irányítására a tanulás egy-egy 

szakaszában; 

 gondolkodtató, változatos feladatokat tartalmazzon; 

 a különböző tantárgyak sajátosságainak megfelelően segítse a tanulási technikák 

elsajátítását; 

 adjon lehetőséget a differenciált foglalkoztatásra, fejlesztésre, 

 adjon lehetőséget az önálló tanulói munkáltatásra; 

 alkalmas legyen a tanult ismeretek gyakorlására, alkalmazására; 

 segítse a megértés, az önellenőrzés képességének fejlesztését; 

 jól látható, esztétikus fotókkal, ábrázolásokkal illusztrált legyen; 

 tetszetős, tartós kivitelű legyen; 

A taneszközök és felszerelések beszerzéséről a szülő gondoskodik.  

Az iskola arra törekszik, hogy egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az 

iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket tanulói ingyenesen használhatják, 

az Általános Iskola könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata alapján.  
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27. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai 

feladatok helyi megvalósítása 

 

Kulcskompetenciák: 

 A tanulás kompetenciái  

 A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)  

 A digitális kompetenciák  

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák  

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák  

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái  

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

Célunk: 

A tanulás és az együttműködés minél nagyobb szerepet töltsön be a gyerekek 

életében, különböző tanulási tevékenységekkel fejlesztjük az önálló tanulást egyéni 

és csoportos szinten egyaránt. 

 

Feladatunk: 

 Olyan szemlélet kialakítása, hogy a tanulás, a tudás értéket jelentsen a tanulók 

számára. 

 A szellemi munka és a szellemi értékek megbecsülése is fontos legyen. 

E feladatok megvalósítása iskolánk valamennyi pedagógusának folyamatos feladata. 

Iskolánk tehát támogatja, és teret biztosít olyan gyermekközpontú tanulásszervezési 

formának is, amelynek alapja a team munkára épülő kooperatív tanulás. 

 

A tanulás megszerettetése 

Célunk: 

 A tanulás megszerettetése, a pozitív viszony kialakítása az ismeretszerzéssel 

kapcsolatban.  

 A tanulás sikere nagymértékben függ az anyanyelv elsajátításának szintjétől. 

Ezért kiemelten kezeljük az anyanyelv oktatásának valamennyi területét, 

különösképpen a szövegértés fontosságát és a kommunikációs képesség 

fejlesztését. Az anyanyelv szóbeli és írásbeli használatának (a helyesírás 

készségének) olyan szintű elsajátíttatása, amely jól működő eszköze, és nem 

akadálya a tantárgyak megértésének. - A tantárgyi ismeretszerzés gazdag tanulási 

források révén valósuljon meg. A tankönyv mellett egyéb taneszköz felhasználása 

is elengedhetetlen. 
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 A célra orientált fejlesztés, műveltségi területekhez igazodó legyen a tanulási 

tevékenység megszervezésének alapja. 

 A fejlesztés legyen a műveltségi területekhez igazodó, tanulási tevékenység 

megszervezésének alapja. 

 Változatossá kell tennünk a tanítás szervezeti formáit, előtérbe helyezve (a 

frontális osztálymunka helyett) a páros és csoportmunkát, kooperatív technikákat 

 A tanulási-önművelési kultúra fejlesztését szolgálja könyvtárunk gazdag kínálata. 

 A tanulók, szülők megismertetése a tantervi követelményekkel azért, hogy tudják, 

miért fontos a megtanulandó anyag, s melyek az eredményes tanulás normái és 

feltételei. 

 

A tanuláshoz való viszonyulás jelentős formáló tényezője a differenciálás 

 a feladat minőségében, 

 a feladat mennyiségében, 

 a segítés módjába, 

 a tanítás-tanulás módszereinek megválasztásába. 

 

A tanulási motívumok fejlesztése 

Az értelmi nevelés nem lehetséges a tanulók motivációjának erősítése nélkül. Ezért 

vállaljuk a motivációs rendszerünk fejlesztését; 

 az érdeklődés felkeltése, kiszélesítése, 

 az elsajátítandó tananyag megfelelő kiválasztása, 

 a tanulmányi karriertervek kidolgozása (tanulmányi versenyekre felkészítés), 

 a tanórákon alkalmazott módszerek tudatos tervezése, 

 a megismerési vágy felkeltése és a felfedezés örömének átélése, 

 a játék megszerettetése és az alkotásvágy felkeltése, 

 a cselekvés, aktív részvétel a tanulás bármely fázisában, 

 a siker utáni vágy felkeltése és a hozzátartozó pozitív érzelmek kialakítása, 

 a példaképek, eszményképek nevelő hatásának kiaknázása. 

 

Módszertani alapelveink 

A tanulási tevékenység során fő  célunk, olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, 

amelyek lehetővé teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív 

alkalmazását. Az általunk alkalmazott, tevékenységekre épülő tanulásszervezési 

formák segítik a tanulót a tanulási eredmények által kijelölt ismeretek 

megszerzésében, és ezen keresztül a kompetenciák fejlesztésében.  
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Ennek érdekében: 

 lehetőség szerint kihasználjuk a tanulás társas természetéből adódó 

előnyöket, a differenciált egyéni munka adta lehetőségeket.  

 segítjük a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny és jól 

szervezett, együttműködésen alapuló tanulást.  

A tanulási eredmények elérését az alábbi differenciáló módszerekkel fejlesztjük: 

 a minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára egyformán 

hozzáférhető tanulási környezet biztosítása,  

 a tanulói különbségekhez illeszkedő, differenciált célkijelölés,  

 a többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás,  

 a fejlesztő, tanulást támogató értékelés. 

Differenciált tanulásszervezési eljárásaink: 

 az egyéni rétegmunka  

 az adaptált szövegváltozatok felhasználása, melyek kiterjeszthetik és 

elmélyíthetik a tankönyvek tartalmát. 

Az aktív tanulói tevékenységek megvalósítása során lehetővé teszi iskolánk, külső 

szakemberek bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai 

lehetőségek felhasználását (könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert). 

Pedagógusaink alkalmaznak teamtanítási módszert, együttműködnek más 

tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a 

tanórákon vagy a témahetek, tematikus hetek, projektnapok, témákhoz szervezett 

események, tanulmányi kirándulások, iskolai táborok alkalmával a tantárgyak 

szervezett, összefüggő, illetve kapcsolódó tartalmainak integrálására.  

Tanítási évenként több olyan tanórát szervezünk, amelyben több tantárgy 

ismereteinek integrálását igénylő (multidiszciplináris) téma kerül a középpontba. 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a tananyag feldolgozásánál 

figyelembe vesszük a tantárgyi tartalmaknak a tanulói sajátosságokhoz való 

illesztését. A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében ez az adaptálás 

lehetővé teszi az egyéni haladási ütem biztosítását, valamint a differenciált 

(optimális esetben személyre szabott) nevelés, oktatás során az egyéni módszerek 

alkalmazását.  

Az aktív tanulás segítése iskolánkban a tanuló tehetségének, különleges nevelési-

oktatási szükségleteinek vagy fogyatékosságának típusához igazodó 

szakképzettséggel rendelkező szakember támogatásával történik. 
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Rendszeresen tartunk digitális technológiával támogatott órákat, alkalmakat. 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

 

Énkép, önismeret 

A tanulók számára olyan motiváló tanulási környezetet kell biztosítani, amely a 

személyiség fejlődését úgy segíti elő, hogy közben önmagukat is megismerik. A 

tanulási tartalmak elsajátítása során a gyermekek maguk is aktív részesei legyenek 

ennek a folyamatnak. Képessé kell tenni őket az értékek megnevezésére és 

azonosítására.  

A tanulók énképének és önismeretének gazdagodásához olyan tanulási környezet 

szükséges, amely fokozza az őket körülvevő személyek és dolgok iránti 

érzékenységüket, illetve kialakítja bennük az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti 

fogékonyságot. Ahhoz, hogy énképükbe tudják integrálni az újabb és újabb 

ismereteket, érezniük kell, hogy egyre kompetensebbek saját nevelésük, személyes 

biztonságuk, sorsuk és életpályájuk alakításában.  

A pedagógusoknak törekedniük kell a tanulók ön- és világszemléletének folyamatos 

formálására.  

 

Hon- és népismeret 

Elengedhetetlen, hogy a gyerekek megismerjék népünk kulturális örökségének 

jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú emlékeit. Meg kell ismerniük 

kiemelkedő magyar történelmi személyeket, tudósokat, művészeket stb. 

Ismerjék meg a városi és falusi élet hagyományait, jellegzetességét. 

 Ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. 

Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat a tevékenységeket, amelyek 

a család, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, 

az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. 

 Alapozzuk meg a tanulókban a nemzettudatot, mélyítsük el bennük a nemzeti 

önismeretet, a hazaszeretet. Ugyanakkor ismerjék meg a hazánkban és a 

szomszédságunkban élő más népek, nép- csoportok értékeit, becsüljék elért 

eredményeiket. Ösztönözzük a fiatalokat a szűkebb és tágabb környezetük történelmi, 

kulturális és vallási emlékeinek, hagyományaink feltárására, ápolására. 

 Törekednünk kell arra, hogy harmonikus kapcsolatot alakítsanak ki a természeti és 

a társadalmi környezettel. 

Ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. Sajátítsák 

el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat a tevékenységeket, amelyek a család, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel 

való azonosuláshoz vezetnek. 

 

Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra 
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Az a1apfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszában is megértik a gyermekek, 

hogy a magyarság tágabb hazája Európa. Ismerjenek meg körülöttünk élő népeket, 

olvassanak, halljanak eltérő szokásaikról, életmódjukról, kulturális értékeikről. 

Ezáltal kialakul bennük a másság elfogadása, a másság iránti tisztelet.  

A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, 

alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről.  

Diákként s majdan felnőttként is tudjanak élni az Európai Unió adta lehetőségekkel. 

Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká, de legyenek nyitottak 

és elfogadóak az Európán kívüli kultúrák iránt is. 

 Ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású 

eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, 

vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális 

problémáiról, s az ezek megoldására kialakuló nemzetközi együttműködésről. 

Növekedjen érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a 

megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. Törekedjenek arra, hogy közvetlenül 

is részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. 

 

Környezettudatosságra nevelés 

A környezeti nevelés átfogó célja, a tanulók környezettudatos magatartásának, 

életvitelének kialakulása, annak érdekében, hogy felnőttként képesek legyenek a 

környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, a környezetmegóvására, 

ezáltal elősegítik nemcsak az élő természet fennmaradását, hanem társadalmak 

fenntartható fejlődését. 

A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást. Különösen gondot 

kell fordítani a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztésére. 

Érzékennyé kell tenni őket a környezetük állapota iránt. Így lesznek képesek a 

környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére, elemi szintű 

értékelésére. Be kell vonni a tanulókat közvetlen környezetük értékeinek 

megőrzésébe és gyarapításába, ezáltal alakul ki bennük a természet iránti tisztelet és 

felelősség. 

A tanulókat képessé kell tenni arra, hogy felismerjék és megőrizzék a környezet 

sajátosságait, minőségi változásait, a környezet természeti és ember alkotta értékeit. 

A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapu1ó környezetkímélő 

magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanu1ók életvitelét meghatározó 

erkölcsi alapelv. 

A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, 

amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. 

Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és 

negatív egyénre gyakorolt hatásait. Magatartásukban alakuljon ki és erősödjön a 

személyes biztonságra való törekvés. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az 

együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

Mindez úgy valósítható meg, ha figyelmet fordítunk a tanulók természettudományi 

gondolkodásmódjának fejlesztésére.  
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Tanulás tanítása 

A tanulás az iskola alapfeladata, amely magába foglalja valamennyi értelmi képesség 

és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. A tanulási stratégiák 

megválasztásában a taneszközök használatában kitüntetett szempont az életkori 

sajátosságok figyelembe vétele. A 6-10 éves gyermekek első sorban tapasztalati úton 

szerzik ismereteiket, biztosítani kell számukra a felfedezés lehetőségét, a kreativitás 

fejlesztését. Fejlődésüket folyamatosan nyomon kell követni, és alkalmazandó 

számukra a személyre szóló, fejlesztő értékelés. A tanulás elengedhetetlen feltétele a 

biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek és készségek 

elsajátítása. Az iskola valamennyi nevelőjének feladata, hogy felkeltse a tanulók 

érdeklődését saját szaktárgyainak témái iránt, útba igazítsa őket a téma 

szerkezetével, elsajátításával kapcsolatban, tanítsa tanulni a gyerekeket. A tanulás 

elengedhetetlen feltétele az olvasási képesség megfelelő szintjének elérése, valamint 

az eredményes tanulás módszereinek technikáinak elsajátítása, gyakoroltatása, mely 

a következőket fog1alja magában:  

 az alapképességek kialakítása (az értő olvasás, az íráskészség, a számfogalom 

fejlesztése), 

 az előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása, 

 az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése, 

 a csoportos tanulás módszerei, a kooperatív csoportmunka, 

 az emlékezet erősítése, célszerű rögzítési módszerek kialakítása, 

 a gondolkodási kultúra művelése, 

 az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása, 

 az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása. 

A tanulás fontos színtere és eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. Az 

önálló ismeretszerzés érdekében a tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyvtári 

ismeretszerzés technikáját, módszereit - mind a nyomtatott dokumentumok, mind az 

elektronikus dokumentumok használatával. A tanulók ismerjék meg a könyvtárban 

való keresés módját, a keresést, támogató eszközöket, főbb dokumentumfajtákat. 

Sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját, az 

interneten való keresés stratégiáját, és alakuljon ki bennük a rendszerezett tudás 

megszerzésének és átadásának képessége. A tanulási folyamatot jelentősen átalakítja 

az informatikai eszközök és elektronikus oktatási segédanyagok használata. 

 

Testi-lelki egészség 

Az iskolának minden tevékenységével a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődését kell szolgálni. Azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és 

szokásoknak a kialakítását kell segítenie, amelyek javítják a gyerekek egészségi 

állapotát. Igyekezni kell kielégíteni a gyermekek mozgásigényét, fejleszteni a mozgás- 

kultúrájukat, ritmusérzéküket, hallásukat. A tanulók ismerjék meg az egészséges 

életmód alapvető összetevőit, szokásait. Az iskola személyi és tárgyi feltételével 
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segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a 

kialakulását, amelyek javítják a gyerekek és a fiatalok egészségi állapotát. Az 

egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, 

hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való 

tiszteletére is nevel. A gyerekeket fel kell készíteni arra, hogy önálló, felnőtt életükben 

életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozzanak. Elfogadó és segítőkész 

magatartást tanúsítsanak beteg, sérült és fogyatékos embertársaik iránt. Ismerjék 

meg a környezet - otthon, iskola, közlekedés stb. leggyakoribb egészséget, testi 

épséget, veszélyeztető tényezőit. Készüljenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és 

közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. 

A pedagógusok nyújtsanak támogatást a gyerekeknek - különösen serdülőkorban - a 

káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz 

táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. Segítsék a krízis- helyzetbe jutottakat. 

Az iskola megkerülhetetlen feladata a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel 

való foglalkozás. Figyelmet kell fordítani a családi életre, a felelős, örömteli 

párkapcsolatokra, történő felkészítésre. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa 

az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. 

 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

A felnőtt lét szerepeire történő felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. 

Általános célja, hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Összetevői: 

 az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése,  

 a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek, a 

hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak tevékenységek és 

tapasztalatok útján történő megismerése, 

 a lehetőségek és a valóság, a vágyak és realitások összehangolása. 

Tudatosítani kell a tanulókban, hogy életpályájuk során akár többször is 

pályamódosításra kényszerülhetnek. 

Az iskolának - a tanulók életkorának megfelelően, a lehetőségekhez igazodva - a 

lehető legszélesebb képet kell nyújtani a munka világáról. Ennek érdekében olyan 

lehetőségeket kell biztosítani a tanulóknak, amelyekben kipróbálhatják 

képességeiket, adottságaikat.  

A pályaorientáció hosszabb folyamat során valósulhat meg, amelyben a tanórai és az 

iskolán kívüli tevékenységeket összehangolják. A pályaorientáció során a 

kulcskompetenciák közül kiemelt szerepet kap a rugalmasság, az együttműködés és 

a bizonytalanság kezelésének képessége. 

A szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag megtervezett 

fejlesztése elengedhetetlenül szükséges a tanulók társadalmi beilleszkedéséhez és az 

együttéléshez. A szociális kompetenciák fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, 

együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos területek erősítése. A 

társadalmi-állampolgári kompetenciák fejlesztésekor a jogaikat érvényesítő, a 

közéletben résztvevő és közreműködő tanulók képzése folyik. A szociális és társadalmi 

kompetenciák fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal az öntudatos 
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fogyasztói magatartással, versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint 

például a vállalkozási, a gazdálkodási és munkaképesség szoros összefüggésben az 

ún. cselekvési, kompetenciák fejlesztésével.  

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező képesség feltételezi az egyénnek, 

közösségeinek világban elfoglalt helyének a tudatosítását a főbb művészeti alkotások 

értő és beleérző ismeretét. Olyan képességek tartoznak ide, mint a művészi 

önkifejezés, és a kulturális életben való részvétel. 

 

Gazdasági nevelés 

A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a 

kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, 

hogy a diákok értsék, valamint a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi 

fogalmakat: 

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív 

marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek 

folyamatos mérlegelése, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, 

kommunikálásának és megoldásának képessége és készsége jellemez.  

Ökológiai fogyasztóvédelem: környezeti problémáink túlnyomó többségének gyökere a 

mai fogyasztói társadalmunkban keresendő, mind a javak pazarló előállítási 

technológiája, mind pedig fogyasztásunk profitcélú volta, mennyisége, valamint 

annak összetétele hozzájárul környezetünk károsításához. Célunk olyan, ökológiailag 

tudatos fogyasztókat nevelni, akik vásárlási választásaikkal egyben ökológiai 

környezetük megtartására törekednek.  

Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozott középút az öncélú, bolygónk 

erőforrásait felélő fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló 

fogyasztás között.  

Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan 

módon történő felhasználása, mely csökkenti a természeti források és a mérgező 

anyagok használatát, valamint a hulladék- és szennyező anyagok kibocsátását, hogy 

a jövő nemzedékek szükségletei –és egészsége – ne kerüljenek veszélybe. 

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén 

érvényesíteni tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre. 

 

28. Mindennapos testnevelés 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési 

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

Iskolánkban sportágspecifikus testmozgás alapú program szerint szervezzük a 

testnevelést. 
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Céljaink: 

 belső késztetésből fakadó mozgás iránti szükséglet kialakítása 

 tehetségek felfedezése és gondozása 

 gyengébb tanulók felzárkóztatása 

 szellemi terhelés kompenzálása 

 a mozgás, a sport váljék az örömszerzés forrásává, a tanulók életének szerves 

részévé, elősegítve az egészséges felnőtté válást. 

Ezen célok elérése érdekében a testnevelés tantárgy óraszámai iskolánkban az 

előírtnak megfelelő. A testnevelés tantárgy óraszáma heti 5 óra. Heti 3 óra a délelőtti 

órákba épül be osztályszinten. Heti 2 óra időtartamban a tanulók, illetve a szülők 

írásos nyilatkozat alapján választhatnak sportágat, melyet iskolai szintű csoportok 

kialakításával szervezünk, főként a délutáni órákban. Választható sportágak: 

labdarúgás, kézilabda, röplabda, floorball, JSV, asztalitenisz, fitness, kölyök kondi. 

3. osztálytól választhatók:  

o labdarúgás  

o szivacskézilabda 

o játékos sport versenyek 

o kölyök kondi 

o néptánc 

5. osztálytól választhatók:  

o labdarúgás 

o kézilabda 

o röplabda 

o kosárlabda 

o asztalitenisz 

o kondi 

o fitness 

Az órák beosztását a tanév elején készítjük el. 

Ápoljuk hagyományainkat is. Minden tanévben szervezünk tanulóink részére iskolai 

háziversenyeket: teremfoci tornát, a Szihafut futóversenyt, játékos sportversenyeket.  

A délelőtti és délutáni órákról és a helyszínekről összefoglaló táblázat készül és ez 

megtalálható a tanév folyamán a tanáriban, a faliújságon és a tornateremnél.  
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29. Hit és erkölcstanoktatás 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint az általános iskola 1–8. 

évfolyamán az etika tantárgy oktatása kötelező tanórai keretben történik. A hit- és 

erkölcstan oktatás tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg. 

 

Az etika óra, vagy az e helyett választható, egyházi jogi személy által szervezett hit és 

erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része. A szülőknek kell nyilatkozniuk, 

mely tantárgyat választják. 

„Az etika alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való 

viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és 

viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása. 

 

30. A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai 

 

Intézményünk oktatási feladatának ellátásánál a kötelező tanórai, a választható 

tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokkal együttesen kell számolnunk. 

Az oktatás feladatait elsősorban a kötelező tanítási órák maximális kihasználásával 

kell megoldani. Biztosítjuk a csoportbontásokat - idegen nyelv, informatika és 

technika tantárgyakból. Lehetőséget adnunk a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

felzárkóztatására (magyar, matematika, idegen nyelv korrepetálás). 

A tanórán kívüli foglalkozások egyik része a tehetséggondozást, a továbbtanulásra 

felkészülést szolgálja. Másik része az iskolai ünnepségek, műsorok, rendezvények 

színvonalas megtartása céljából szerveződik (szakkörök). A foglalkozások bizonyos 

része a tanulók sportolását szolgálja. 

A tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola vezetősége hirdeti meg minden tanév 

elején, megjelölve a foglalkozást vezető pedagógust. 

 

 Tanórán kívüli foglalkozások: 

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

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

úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

 

31. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 

 

A tanulói teljesítmény értékelésének célja: 

 segítse a tanuló és a szülő objektív tájékoztatását 
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 hozzájáruljon ahhoz, hogy a pedagógus folyamatosan meggyőződjön a tanulási 

folyamat hatékonyságáról 

 lehetőséget biztosítson a pedagógiai munka nyomon követésére, újra 

tervezésére. 

Az értékelési folyamatokat megalapozó tervező munka figyelembe veszi: 

 a tanuló előzetes tudását,  

 aktuális fejlettségi szintjét,  

 egyéni fejlődési lehetőségeit,  

 életkori sajátosságait,  

 az értékelés személyiségfejlődésére gyakorolt hatását  

 a pedagógiai célokat.  

Alkalmazott értékelési formák: 

 diagnosztikus értékelés (a kiinduló állapot értékelése) 

 fejlesztő, segítő támogató értékelés 

 összegző értékelés 

A rendszeres értékelés és visszajelzés teszi lehetővé a tanuló fejlődésének 

folyamatos nyomon követését. Önfejlesztésre és kitartásra ösztönzi a tanulót 

fejlődésének, valamint tudásának gyakori, interaktív módon történő 

visszajelzésével.  

Cél: a tanuló erősségeinek és hiányosságainak felmérése, valamint az éppen 

kihívást jelentő célok meghatározása, és ezzel a nevelési-oktatási gyakorlatnak a 

célok eléréséhez történő igazítása.  

Az összegző értékelés minősítő jellegű, de lehet részletes szöveges értékelés is, amely 

rendelkezik a fejlesztő, tanulástámogató értékelés jellemzőivel.  

Az 1. évfolyam végén a tanuló összegző értékelése szöveges formában történik. Az 1. 

évfolyamot követően a második évfolyamon félévkor szöveges értékelés, év végén 

érdemjegyekkel történő értékelés van. 

Osztályozás 

Az értékelés - osztályozás a hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik: jeles / 

5 /, jó /4/, közepes / 3 /, elégséges / 2 /, elégtelen /1/. Ez az értékelési forma a 2. évfolyam 

év végétől- 8. évfolyamig történik. Az egyes fokozatok tartalmát tantárgyaktól 

függetlenül az alábbiak szerint határozzuk meg. 

Jeles (5) érdemjegyet ill. osztályzatot kap a tanuló, ha az iskolai (tanórai) közös 

munkában különösen nagy figyelmet és érdeklődést mutat. Otthon feladatát 

állandóan, és legnagyobbrészt segítség nélkül végzi. Az osztályban már feldolgozott 

tananyagról szóban és írásban bármikor kiválóan és helyes magyarsággal számot tud 

adni, annak helye és önálló alkalmazásában nehézsége nincs, kötelességtudása 

társaira jótékony hatású. Amennyiben a tanuló osztályzata mindkét félévben 

valamennyi érdemjegye jeles, a tanuló szaktárgyi dicséretben részesülhet. 

Jó (4) érdemjegyet ill. osztályzatot kap a tanuló, ha az iskolai közös munkában 

érdeklődéssel és figyelemmel vesz részt, otthoni feladatait általában segítség nélkül 

jól elvégzi, a már feldolgozott tananyagról szóban és írásban számot tud adni és azt 

némi segítséggel helyesen alkalmazni is tudja, kifejezőképességében csak kisebb 
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hiány fordul elő, de tanulmányi kötelezettségeinek teljesítéséről kellő bizonyítékot 

nyújt. 

Közepes (3) érdemjegyet ill. osztályzatot kap a tanuló, ha az iskolai közös munkában 

részt vesz, otthoni feladatait nagyobbrészt önállóan elvégzi, a már feldolgozott 

tananyagról szóban vagy írásban kisebb hiányokkal, tévedésekkel vagy 

pontatlanságokkal számot tud adni és azt segítséggel, alkalmazni is tudja, 

kifejezőkészségében időnként nehézségei mutatkoznak, amelyeket azonban 

kötelességtudóan megpróbál kijavítani. 

Elégséges (2) érdemjegyet ill. osztályzatot kap a tanuló, ha az iskolai közös munkában 

részt vesz, otthoni munkáját lényeges elemeiben elvégzi, a már feldolgozott tananyag 

legfontosabb részeiről szóban és írásban számot tud adni, de ismereteit csak 

segítséggel tudja alkalmazni, írásbeli dolgozatainak eredménye pedig legalább 

felerészt elégséges.  

Elégtelen (1) minősítést kap a tanuló, ha az iskolai közös munkában passzív, otthoni 

feladatai nem vagy csak hanyagul végzi el, a feldolgozott tananyag lényeges részeiből 

szóban és írásban sem tud számot adni, írásbeli dolgozatainak érdemjegye, pedig 

túlnyomórészt elégtelen. 

Az érdemjegyeket az elektronikus naplóba be kell írni. A félév során az érdemjegyek 

száma eggyel több legyen, mint a tantárgy heti óraszáma. Heti egyórás tantárgynál 

is minimum három érdemjegy legyen. 

 

A félévi és év végi minősítés - osztályozás – megállapítása a következő: 

 Az érdemjegyek alapján számtani átlagot határozunk meg. 

 A témazáró dolgozatok eredményeit súlyozottan, két érdemjegyként vesszük 

figyelembe. 

 Ha a számított átlag több mint öt tizeddel tér el az egésztől, akkor felfelé 

kerekítünk. 

 A záró osztályzatnak tükröznie kell a tanuló évközi szerepléseit. Értékelni kell az 

igyekezetét, a teljesítmény változásának irányát. Az értékelések rögzítésére az 

elektronikus naplót, bizonyítványt használjuk. 

A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a 

tanuló dicséretet kaphat. Ha a tanulónak „jeles" osztályzatai mellet magatartása és 

szorgalma is példás, a nevelőtestületi dicséretben részesül. A dicséreteket a naplóban, 

anyakönyvekben, bizonyítványokban is dokumentálni kell. 

 

Írásbeli feladatok értékelése 

 A tanulók írásbeli munkájához fűzött részletes megjegyzések, kiegészítések.  

 Első osztály félévétől második osztály félévéig félévkor és év végén szöveges 

értékelést készítünk a tanulók teljesítményéről, munkavégzéséről tantárgyi 

képességének fejlődéséről a minden tantárgyból. Tanév közben a tantárgyi 

témakörök végén témazáró dolgozatokat iratunk melyeket százalékosan 

értékelünk.  
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 A magatartást és szorgalmat az iskolánk által kidolgozott szempontsor alapján 

értékeljük. 

 Az évközi értékeléseket a gyerekeknek a félévit és az év végit a szülőknek 

címezzük. 

A félévi és év végi minősítés az első évfolyamon félévkor és év végén, illetve a 2. 

évfolyam félévkor a törvény alapján történik: 

o Kiválóan teljesített 

o Jól teljesített 

o Megfelelően teljesített 

o Felzárkóztatásra szorul 

Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul minősítést, kap, a szülő bevonásával kell 

értékelnünk a tanuló teljesítményét. Fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását, 

akadályozó tényezőket és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükségek 

intézkedésekre. Egyéni fejlesztési tervet kell kidolgozni. 

Az etika/ hit- és erkölcstan tárgyat 1-8. évfolyamon nem osztályzattal értékeljük. 

Helyette a  

o -jól megfelelt 

o -megfelelt 

értékelést alkalmazzuk 

Iskolai írásbeli beszámolás formái, rendje, korlátai 

Az írásbeli értékelés vizsgálja a teljesítményt, regisztrálja a fejlődést. Diagnosztizáló, 

formatív és összegző, szummatív mérést a készségtárgyakon kívül minden 

tantárgyból végzünk. Az iskolavezetés a szaktanárokkal, és osztályfőnökökkel 

osztályokra, és szaktárgyakra lebontva egyezteti az írásbeli felmérők témáját, és 

időpontját, a törvény által előírtak szerint, figyelembe véve a tanulók terhelhetőségét.  

Az egyeztetés ütemterve lebontva írásban a pedagógusok munkatervének része.  

 

A tanév elején: diagnosztizáló (helyzetfeltáró) 

- felmérést végzünk feladatlapon - a tanulók meglévő tudására vagyunk kíváncsiak és 

arra, mire építhetünk, milyen hiányosságokat kell pótolnunk, hogyan szervezzük meg 

az ismétlést. Ezt a felmérést nem osztályozzuk. 

A tanév során: 

- egy-egy témakör lezárása végén formatív felmérést iratunk, A-B egymással 

ekvivalens feladatlap változaton.  

Ezeket százalékosan értékeljük: 

100% - 90% jeles vagy kiváló (5) 

89% - 76% jó (4) 

75% - 51% közepes vagy megfelelő (3) 
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50% - 31% elégséges (2) 

30% - 0% elégtelen vagy nem megfelelő ill. felzárkóztatásra szorul (1) 

Félévkor és év végén: összegző, szummatív mérést végzünk feladatlapok segítségével. 

Az egy évfolyamra járók azonos feladatokat oldanak meg. A feladatsorokat vagy a 

pedagógusok állítják össze, vagy központi feladatlapokat használnak. A füzetek, 

munkafüzetek vezetését a pedagógusok folyamatosan értékelik. Alsós évfolyamon 

napi egy témazáró-felmérő íratható, felsős fokon egy, legfeljebb kettő. Májusban: az 

aktuális évfolyamok részt vesznek az Országos Kompetencia Mérésén. 

 

 A napi beszámoltatás formái: 

 írásbeli házi feladatok rendszeres ellenőrzése, javítása, 

 szóbeli házi feladatokból a felkészülés ellenőrzése feleltetés során, 

 figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait, képességeit, leterheltségét. 

 

Szóbeli értékelés: 

A motivációs rendszerben kiemelkedő szerepe van a személyre szóló értékelésnek. 

Ennek jellege korrigáló, segítő, tanácsadó, orientáló és motiváló. 

Többféle módon jelenhet 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 gyerekekkel, szülőkkel. A 

személyes szóbeli értékelés munkánk minden percében folyamatos. 

 A projektoktatás értékelése esetén szóbeli értékelést alkalmazunk. 

 

32. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és 

szorgalmának értékelési elvei  

 

A tanuló magatartásának, szorgalmának értékelése 

Magatartás és szorgalom értékelésének alapelvei és célja: 

 Segítse az iskola nevelés-oktatás folyamatát 

 Segítse a tanulók önértékelésének fejlődését 

 Személyre szabott legyen 

 Vegye figyelembe a gyermek fejlődését 
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Az értékelés folyamata: 

 Az osztályfőnökök havonta értékelik a tanulók magatartását és szorgalmát, 

kikérve a szaktanárok, osztályközösség véleményét.  

 Félévkor és év végén – az osztályzatok, a szaktanárok és az osztályközösség 

véleményének figyelembevételével – az osztályfőnök érdemjegyet javasol. 

 A magatartás és szorgalom osztályzatokról a félévi és év végi osztályozó 

konferencia dönt. 

 

A magatartás értékelése 

 A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik 

évfolyamon a példás (5), jó  (4),  változó   (3),  rossz  (2) minősítést használjuk. 

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

osztályfőnök osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba 

bejegyzi. 

 A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását és szorgalmát az 

osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. 

 A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben, az osztályban tanító 

nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

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

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a 

következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja, 

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, kulturáltan viselkedik, 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti, 

 önként vállal feladatokat, és azokat teljesíti, 

 tisztelettudó, 

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, 

segítőkészen viselkedik, 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz, 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet, 

Jó (4) az a tanuló, aki 

 a házirendet betartja, 

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon kulturáltan viselkedik, 
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 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti, 

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

 a közösségek munkájába csak felkérésre, biztatásra vesz részt, 

Változó (3) az a tanuló, aki 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be, 

 a tanórán, vagy a tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik, 

 feladatait nem minden esetben teljesíti, 

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

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, 

 igazolatlanul mulasztott, 

 több írásos figyelmeztetése, intése, megrovása van, 

Rossz (2) az a tanuló, aki 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti, 

 feladatait egyáltalán nem vagy csak ritkán teljesíti, 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlan, durván viselkedik, 

 viselkedése az iskolai nevelést, oktatás akadályozza, sérti más tanuló jogait, 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt, 

 több írásos figyelmeztetése, intése, megrovása van, 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) 

szükséges. 

 

A szorgalom értékelése 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon 

a példás (5),  jó (4),  változó  (3),  hanyag  (2)  minősítést használjuk. 

Az első - nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek, 

az órai és otthoni munka alapján (a képességek figyelembe vételével) és a 

nevelőtestület véleményének meghallgatásával állapítja meg. Vitás esetben az 

osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt a minősítésről. 

A félévi és az év végi minősítést az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a 

következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 
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 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

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

 munkavégzése pontos, megbízható; 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz, 

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

Jó (4) az a tanuló, aki 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

 a tanórákon többnyire aktív, 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 

 taneszközei tiszták, rendezettek. 

Változó (3) az a tanuló, akinek: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

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

teljesíti; 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

 feladatait többnyire nem végzi el; 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

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

ellenszegül; 

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) 

szükséges. 

 

33. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 
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Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, 

azaz: 

 osztályozó 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. 

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

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,  

 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.  

 Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a 

kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai 

munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a 

szaktanárok állapítják meg.  

A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a 

mindenkori tantervek tartalmazzák, melyek a pedagógiai program mellékletét képezik. 

 

34. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

A tanuló a 2-8. évfolyamon az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az iskola 

tantervében meghatározott "a továbbhaladás feltételei" című fejezetekben 

meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesí-tette.  

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, 

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A 2. - 8. évfolyamon minden tantárgyból 

legalább az " elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tovább haladáshoz.  

Ha a tanuló a 2. - 8. tanév végén "elégtelen" osztályzatot szerez, a nevelőtestület 

döntésétől függően a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgára, 

vagy osztályismétlésre kötelezi.  

Ha a tanuló a 2 - 8. évfolyamon a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez 

"elégtelen" osztályzatot, a tantestület osztályozó vizsgára kötelezheti.  
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A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie ha:  

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,  

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott  

 egyéni munkarenddel rendelkező tanuló volt.  

Az 1. évfolyamon - a Köznevelési törvény előírásainak megfelelően a tanuló csak 

abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250 

óránál többet mulasztott. A 250 óránál többet mulasztott tanulók és az egyéni 

munkarenddel rendelkező tanuló esetében az osztályozóvizsga tantárgyai a 

következők:  

- 1 - 4. évfolyam:  

magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, angol  

- 5-6. évfolyam:  

magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, természetismeret, 

angol  

- 7-8. évfolyam:  

magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, 

földrajz, angol  

 

35. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 

feladatok meghatározása 

 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 

 a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

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

kapcsolódó ismeretek megszilárdítása, 

 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 szóbeli és írásbeli házi feladatok, mennyiségének meghatározásánál figyelembe 

kell venni az életkori sajátosságokat. A fokozatosság elvét kell alkalmazni. 

1 – 2.évfolyam: tanulási idő (gyakorlással együtt) 30 perc 

3 – 4.évfolyam: 45 – 60 perc 

5 – 6.évfolyam: 60 – 120 perc 

7 – 8. évfolyam 120 – 150 perc 
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 a szóbeli és írásbeli házi feladatokat a tanulók képességeinek megfelelően 

differenciáltan kell feladni (tanulási nehézségek figyelembevétele). A tanulók 

kommunikációs, narratív és problémamegoldó képességének fejlesztése érdekében 

a szóbeli és írásbeli feladatok helyes aránya a szóbeliség dominanciáját erősítse. A 

házi feladatok kijelölésénél figyelembe kell venni az adott tanítási nap összes 

tanóráját, valamint a tanulásra fordítható időkeret arányos megosztását a 

tantárgyak között. 

 

36. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez 

szükséges módszerek 

 

Iskolánkban a Netfit rendszer segítségével mérjük fel tanulóink fizikai állapotát. Az 

általános fizikai teherbíró képesség mérése során leképezhetők az egyes 

képességeknél felmerülő hiányosságok. 

Az így feltárt problémás területek a gyerekek életmódjának ismeretével kiegészítve 

megfelelő kiindulási alapot biztosítanak az egyén, illetve a közösség felzárkóztató, 

fejlesztő tervének elkészítéséhez. 

A mérések eredményeit rögzíteni kell az online rendszerben. 

A teszteredményekről a diákok felvilágosítást kapnak, mely alapján, nyomon 

követhetik saját fittségi állapotuk alakulását, fejlődését 

 

37. A tanulók jutalmazása 

 

Az a tanuló, aki munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

szorgalmat, vagy példamutató magatartást tanúsít, a sport, a művészetek vagy 

tantárgyi versenyeken kimagas területén hozzájárul az intézmény jó hírnevének 

megőrzéséhez és növeléséhez, dicséretben, illetve jutalomban részesül. 

 

A jutalmazás kiemelt szempontjai: 

 tanulmányi eredmény 

 szorgalom 

 magatartás 

 sportteljesítmény 

 kulturális, művészeti teljesítmény 

 közösségi teljesítmény 

Az intézményben elismerésként az alábbi írásos dicséretek adhatók: 

 szaktanári 

 osztályfőnöki 
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 igazgatói 

 nevelőtestületi 

Igazgatói dicséretben kell részesíteni azt a tanulót, aki az intézményen kívül 

rendezett tanulmányi versenyeken, sportvetélkedőkön, kulturális versenyeken, 

művészeti versenyeken helyezést ér el. 

Nevelőtestületi dicséretet kap az, aki év végén jeles, vagy kitűnő eredményt ér el. A 

dicsérethez könyv, vagy más jutalomtárgy kapcsolódhat. 

Az a tanuló, aki 8 éven keresztül kiemelkedő teljesítményt ért el vagy a közösségért 

végzett tevékenysége kimagasló „Boszorkány – díjban” részesül, melyet az értékelő 

napon kell átadni. A díj odaítélésében a nevelőtestület dönt.  

Az elismerő okleveleket, jutalmakat az iskola közössége előtt kell átadni. 

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

A kiemelkedően végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító közösséget 

dicséretben és jutalomban kell részesíteni. 

A csoportos jutalmazási formák: 

 színház- és hangversenybérletek 

 kirándulások 

A jutalmakat a Szihalmi Gyermekekért Alapítvány biztosítja a gyermekek számára. 

Az osztályfőnököknek, az osztályközösségeknek joga van ahhoz, hogy a közösségen 

belül saját jutalmazási formákat alakítsanak ki. 

 

38. A tanulókkal szembeni fegyelmező eljárások 

 

Azokat a tanulókat, akik nem fegyelmi vétséget követnek el, és magatartásukkal 

megsértik az intézmény életének írt vagy íratlan szabályait, nevelési értékeit, írásbeli 

figyelmeztetésben részesülnek. 

A figyelmeztetés célja a további fegyelmi vétségek megelőzése. A figyelmeztetéseket, 

azok számát és mértékét a nevelőtestület a tanuló magatartás osztályzatánál félévkor 

és év végén figyelembe veszi. 

A fegyelmező intézkedések formái: 

 szóbeli 

 írásbeli figyelmeztetés, amely lehet szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói 

A fegyelmező intézkedések fokozatai: 

 szaktanári figyelmeztetés 

 napközis nevelői figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás 
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 nevelőtestületi figyelmeztetés, intés, megrovás. 

A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elvét érvényesítjük, de 

ettől indokolt esetben el lehet térni, és alkalmazkodni kell az életkori sajátságokhoz. 

A fegyelmező intézkedéseket az üzenő füzeten keresztül a szülő tudomására kell 

hozni, és a naplóban regisztrálni kell. 

Az igazgatói írásbeli figyelmeztetést az osztályfőnök kezdeményezi. 

Testi fenyítést alkalmazni szigorúan tilos. 

A tanulók munkafegyelmének kialakítása az osztályfőnök, az osztályban tanító 

nevelők közös feladata. Helyes szabály rendszerek megteremtésével, azok 

következetes betartásával a tanulási módszerek megtanításával a tanulók megfelelő 

leterhelésének biztosításával kell elérni a munkafegyelem kialakítását. 

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás alapján 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

Az intézménynek biztosítani kell a szülői szervezet, diákönkormányzat 

kezdeményezésére a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. 

Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

 

39. Az alapfokú művészeti oktatás általános célja, feladatai 

és értékelése 

 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS CÉLJA 

 fejlessze a gyerekek és fiatalok zenei ismereteit, 

 mozgáskultúráját, 

 művészeti kifejező készségeket, 

 testi-lelki állóképességét, 

 esztétikai érzékenység - nyitottságot, 

 kapcsolatteremtő képességét, 

 neveljen értő közönséget a művészetnek, 

 készítse fel a szakirányú középiskolai továbbtanulásra, 

 egészséges, erős, művészetet szerető, kiegyensúlyozott felnőtteket neveljen 

 

A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 

Bemeneti kompetencia 
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 Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszik az oktatásba 

bekapcsolódó tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges 

kompetenciákat. 

Szakmai kompetencia 

 A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs 

érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória 

és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység). 

 A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 

 A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.  

 

Személyes kompetencia 

 Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, 

elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, 

lelkiismeretesség, önbizalom. 

 

Társas kompetencia 

 Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, 

tolerancia, kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely 

alapján konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas 

zenélésben. 

 Esélyegyenlőség 

 

Módszertani kompetencia 

 Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony 

gyakorlásra nevelése. 

 Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 

 A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek 

megismertetése. 

 A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, 

népünk zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy 

egyéniségeinek megismertetése. A kortárs zene befogadására nevelés. 

 A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

 A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

 Tehetséggondozás. 

 Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás  

 A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  
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AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a 

tanulók szorgalmának és teljesítményének értékelése, minősítésének formái. 

A kiemelt kompetenciák gyakorlati megvalósulásáról a növendékek meghatározott 

rendben számolnak be. Ez évente két alkalommal történik, amelynek eredményéről a 

tájékoztató füzetből, illetve a bizonyítványból szereznek tudomást a szülők. A félévi 

meghallgatás, iskolánkban hagyományosan nyilvános. Az év végi vizsga zártkörű. 

Szakmai bizottság előtt történik, ezért szülők részére nem nyilvános.  

A tanév folyamán egy alkalommal nyílt hetet tartunk. A félévi meghallgatások és év 

végi vizsgák, illetve a nyílt hetek mellett nagyon fontos a hangversenyeken, tanszaki 

hangversenyeken való szereplés, amelyek szintén tükrözik a tanulók felkészültségét. 

 

A beszámoltatás és számonkérés formái 

 megfigyelés, 

 írásos kikérdezés, 

 a begyakorolt zenedarabok előadásának meghallgatása,(félévi meghallgatás, év 

végi vizsga, hangversenyek) 

 alapfokú évfolyam befejezése után alapvizsga lehetősége, 

 továbbképző évfolyam elvégzése után záróvizsga lehetősége. 

 

Az ellenőrzés 

Az ellenőrzés feladata: az intézményben folyó tevékenységek, illetve a tevékenységek 

által elért eredmények feltárása. 

 

Az értékelés 

Az értékelés az ellenőrzés eredményeinek elemzése, az elért eredményeket vetjük 

össze a kitűzött célokkal. 

 

Az értékeléssel szemben támasztott követelmények 

 legyen nyilvános, azaz minden érintett számára hozzáférhető, 

 személyre szóló, vegye figyelembe az értékelt egyén jellemzőit, 

 szakszerű legyen, és feleljen meg a legszigorúbb pedagógiai és mérésmódszertani 

 követelményeknek, 

 ösztönző hatású, megerősítő jellegű, 

 folyamatos és kiszámítható. 

További lehetőségek: a megyei, regionális és országos versenyek, találkozók. 
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A tanulók teljesítményének értékelése 

A tanulók teljesítményét havonta érdemjeggyel értékeljük. Félévkor meghallgatást 

tartunk, év végén pedig vizsgát tesznek. Munkájukat az év közben kapott 

érdemjegyek összevetésével, illetve a félévi meghallgatáson, s az év végi vizsgán 

nyújtott teljesítmény alapján, tekintettel a tanuló fizikai állapotára és az önmagához 

képest nyújtott teljesítményére is, osztályzattal értékeljük. 

 

Az értékelés célja 

 Visszajelzés a tanár és a tanuló és a szülő részére 

 A tanulás hatékonyságának ellenőrzése 

 A teljesítmény alapján a korrekció kijelölése 

 

Az osztályzatok odaítélésének szempontjai: 

Jeles (5) osztályzatot kap, aki: 

 a tantervi követelményeknek kiemelkedően tesz eleget, 

 ismeri, érti, tudja a tananyagot és alkalmazni is tudja, 

 a technikai és mechanizmusbeli követelményeket biztosan oldja meg és azokat  

 zeneileg is kiválóan alkalmazza, 

 produkciói teljes önállóságra vallanak. 

 

Jó (4) osztályzatot kap, aki: 

 a tantervi követelményeknek csak kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget, 

 a tananyag alapvető részeit tudja, ismereteit a feladatok megoldásában jól 

alkalmazza. 

 

Közepes (3) osztályzatot kap, aki: 

 a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget, 

 a tanterv alapvető anyagát elsajátítja, a mechanizmusbeli nehézségeket igyekszik 

leküzdeni, 

 munkáiban kisebb bizonytalanságokat mutat, amelyeket szaktanári segítséggel 

meg tud oldani. 

 

Elégséges (2) osztályzatot kap, aki: 
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 a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik, 

 mechanizmusbeli hibái is hátráltatják a tantervi anyag biztos alkalmazását 

hangban, intonációban, stb. 

 elképzelései a művek zenei tartalmát illetően nagyon minimálisak, ritmushibákkal 

küzd és folyamatosan ellenőrzésre szorul. 

 

Elégtelen (1) az, aki: 

 a tantervi követelményeknek nevelői útmutatással sem tud eleget tenni, 

 a minimumot sem tudja. 

 

A tanulók szorgalmának értékelése 

Példás az, aki: 

 képességeihez mérten szorgalmas, 

 a tanítási órákra rendszeresen jól felkészül, s azokon aktívan közreműködik, 

 aktív önműveléssel fejleszti tudását, 

 szívesen és aktívan vesz részt a tanórán kívüli programokban, akár szervezőként 

is, 

 ha alkalma adódik, versenyeken öregbíti iskolánk hírnevét, 

 jó eredmények elérésére törekszik 

 

Jó a szorgalma annak, aki: 

 a képességeihez mérten általában szorgalmas, 

 a tanórákra felkészül, s azokon részt vesz, 

 felszerelése általában hiánytalan, 

 a házi feladatot igyekszik megtanulni, esetleges mulasztás esetén pótolja. 

 

Változó a szorgalma annak, aki: 

 nem teljesíti kötelességeit mindig képességei szerint, 

 munkájában, feladatvégzésében felületes, 

 felszerelése gyakran hiányos, 

 a házi feladata sokszor hiányzik, 

 

Hanyag a szorgalma annak, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 
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 munkájában, feladatvégzésében figyelmetlen, megbízhatatlan, 

 házi feladatait nem készíti el,  

 munkája iránt érdektelen, közönyös. 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte szükséges.  

Az előképző első és második évfolyamán valamint kamarazene, zenekar, zenetörténet-

zeneirodalom tárgyakból az értékelés szöveges: 

 kiválóan teljesített 

 jól teljesített 

 megfelelően teljesített. 

 felzárkóztatásra szorul 

 

A tanulók minősítésének, jutalmazásának elvei 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, 

aki kitartó szorgalmat tanúsít, illetve hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez 

és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. 

Iskolánk ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki 

 kimagasló tanulmányi eredményt ér el, 

 eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

 a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet, vagy kiváló 

eredménnyel záruló együttes munkát végez, példamutató magatartást tanúsít, 

 bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes 

helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet 

részesíteni. 

 

A jutalmazás szempontjai: 

Azt a tanulót az iskola jutalomban részesíti, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít, 

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

 az iskola érdekében közösségi munkát végez, s iskolán kívüli tanulmányi és 

kulturális versenyeken, találkozókon vesz részt, 

 bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez. 

 

A jutalmazás formái: 
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Az iskolai és iskolán kívüli versenyek,1-3. helyezettjei könyvjutalomban részesülnek, 

melyet az iskola közössége előtt vehetnek át.  

Az egyes tanévek végén a kitűnő eredményt elért tanulók, illetve vetélkedőkön, 

előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók oklevelet kapnak, melyet 

az év végi értékelő napon, az iskola közössége előtt vehetnek át. 

 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

A magasabb évfolyamra lépés feltétele az előírt tanulmányi követelmények sikeres 

teljesítése, arról bizonyítvány kiállítása és az érvényben lévő záradékkal ellátva. 

A kiemelkedően tehetséges tanulók az intézményegység-vezető engedélyével a 

zeneiskola két évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben 

is teljesíthetik. 

Amennyiben a tanuló önhibáján kívül eső okok miatt nem tud eleget tenni a tantervi 

követelményeknek (huzamosabb betegség, tanév közben történő felvétel) az igazgató 

engedélyével osztályát folytathatja. 

A növendék az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően csak akkor léphet a 

továbbképző évfolyamába, amennyiben művészeti alapvizsgát tesz. 

Az utolsó továbbképző évfolyam elvégzése után pedig művészeti záróvizsgát tehet. 

 

Tanév alatti meghallgatások, vizsgák 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 félévi meghallgatás és év végi vizsga 

 művészeti alap- és záróvizsga 

 osztályozóvizsga, javítóvizsga 

A félévi meghallgatás, év végi vizsga lehet nyilvános és zártkörű.  

A meghallgatás és vizsgáztatás, hangszeres és elméleti tanszakonként történik a 

Helyi tantervben meghatározottak alapján.  

A meghallgatás és a vizsgaanyagok meghatározása tanszakonként, a tantervi 

követelmények és a növendékek egyéni képességeinek figyelembe vételével történik. 

 

A félévi meghallgatások és az év végi vizsgák szabályai 

 A vizsgabizottságokat, előzetes egyeztetés alapján a szaktanárok alkotják 

 A vizsgák szervezése tanszakonként, a munkatervben meghatározott vizsgarend 

szerint történik.  

 A vizsgákról jegyzőkönyv készül.  
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei: 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára 

jelentkezett. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai 

meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programja figyelembevételével az iskola helyi tanterve határozza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 

szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható 

legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát 

háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a 

vizsga szervezője bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai 

programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó 

évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az 

alapvizsgán a tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. Gyakorlati 

vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.  

1. Írásbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok főtárgy: szolfézskötelező vagy zenetörténet-zeneirodalom,  

2. Szóbeli vizsga tantárgya:  

Hangszeres tanszakok főtárgy: szolfézskötelező vagy zenetörténet-zeneirodalom,  

3. Gyakorlati vizsga tantárgya:  

Hangszeres tanszakok főtárgy esetén: tanult hangszer 

 

Záróvizsga tantárgyai 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll.  
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A záróvizsgán a tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között.  

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Írásbeli vizsga tantárgya:  

Hangszeres tanszakok: szolfézs, vagy zenetörténet-zeneirodalom,  

2. Szóbeli vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok: szolfézs, vagy zenetörténet-zeneirodalom,  

3. Gyakorlati vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakokon: tanult hangszer 

A vizsgák ideje 

Hangszeres főtárgyak 

Gyakorlati vizsga: „A” tagozat minimum 10 perc 

Elméleti tantárgyak 

Írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is 

szervezhető. Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra 

előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony 

fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól felmentést 

kaphat az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni 

versenyzőként – az adott tanévben döntőbe került.  

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 

művészeti alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga 

alól felmentés adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga 

tantárgyanként külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát 

szervez, úgy annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe 

kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre 

végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki 

valamennyi előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
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Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból 

elégtelen érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga 

tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.  

 

Beiratkozás 

A művészeti iskolába a régi és az új növendékeknek is, az erre kijelölt időpontban be 

kell iratkozni. 

A 18 éven aluli gyermeket a szülő íratja be, vagy a szülő írásbeli nyilatkozatának 

bemutatása mellett a gyermek iratkozik be.  

Ha a beírás külföldön szerzett bizonyítvánnyal történik, a beíráskor annak hiteles 

magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.  

A beiratkozás időpontját legalább 30 nappal korábban nyilvánosságra kell hozni. A 

beírást, előzetes beosztás alapján a tantestület tagjai végzik.  

 

A vendégtanulói jogviszony 

A művészeti iskola tanulója az előírt követelményt - az iskolák közötti megállapodás 

alapján - más alapfokú művészetoktatási intézményben is elsajátíthatja 

vendégtanulói státuszban. A vendégtanulói jogviszony már meglévő tanulói 

jogviszony mellett jöhet létre, a tanulói előmenetel és továbbhaladás szempontjából 

kapcsolódik a tanulói jogviszonyhoz (önálló bizonyítvány megszerzését nem teszi 

lehetővé) 

 

Alkalmassági vizsga: felvételi eljárás  

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik, és jelentkezés alapján 

történik. Felvételi korhatár: 6 évtől 22 éves korig.  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

23. § (1)  

A felvételi meghallgatások előtt hangszerbemutatók szervezhetők. 

Az alapfokú művészeti iskolába jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A 

beiratkozás időpontját a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc 

nappal korábban – a helyben szokásos módon – nyilvánosságra kell hozni. (intézmény 

hirdetőtáblája, weblapja, helyi újság, Facebook)  

Az alapfokú művészeti iskolába jelentkező gyermekek képességeit az iskola – adott 

művészeti ágnak megfelelő végzettségű és szakképzettségű – pedagógusaiból álló 

bizottság méri fel.  

Ha a tanuló az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a 

jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie.  

Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az alapfokú művészetoktatás 

követelményeinek és tantervi programjának az adott évfolyamra meghatározott 

rendelkezései alapján.  
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A felvételi eljárás tematikája:  

 szakmai képességek felmérése, daléneklés, dallamhallás, ritmuskészség, - 

személyiség jegyek megfigyelés, kommunikációs készség,  

 fizikai adottságok szerepe a hangszerválasztásban, 

  figyelem, kitartás készsége, koncentráció készség  

 mentális alkalmasság  

 érzékszervi és egyéb fogyatékosságú tanulók alkalmasságának speciális 

lehetőségei.  

 

Az alkalmassági vizsga szabályai:  

A felvételi vizsga lezárása után az igazgató írásban értesíti a szülőt a felvételi 

eredményéről.  A szülő nemleges felvétel esetén az illetékes tankerületnél fellebbezhet 

az eljárást követő 15 napon belül.  

 

Átvétel:  

A tanuló átvétel kérelmének beadására a tanítási év során bármikor lehetőség van.  

A szülő által megírt átvételi kérelemhez be kell mutatni az elbocsátó iskola igazolását 

a térítési díj befizetéséről, továbbá a könyv-, kotta-, stb. eszközök kölcsönzésének 

rendezéséről.  

Más művészeti iskolából történő átvétel esetén az intézményi engedélyezett 

létszámkeret figyelembevételével dönt az iskola vezetése a felvételről.  

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt 

létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni 

a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, 

a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola 

igazgatóját is.  

Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos 

ügyintézés, a határidő-számítás, a mulasztás elbírálása és a kérelem benyújtásával 

kapcsolatos eljárás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos 

szabályok alapján jár el. 

A tanulói jogviszony megszűnik 

 kimaradással, 

 igazolatlan mulasztásai miatt 

 térítési, tandíjfizetési hátralék miatt, 

 egészségügyi alkalmasság miatt, 

 családi okok miatt, 
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 más iskolába való átvétel miatt, 

 ha iskolai tanulmányait befejezte. 

 

„Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése 

a köznevelési intézményekben” című projekt keretében, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem partnerintézményeként az átvett szakmai programok tananyagát, 

módszertanát alkalmazzuk a tanórai tevékenységekben (beleértve a fakultációkat, a 

projekt alapú és az epochális tanulásszervezési formákat is), valamint a tanórán 

kívüli egyéb nevelő-oktató munkában, a helyi tantervi és tantárgyi programoknak 

megfelelően a szakkörökben, a szabadidős tevékenységek során, nyári táborokban. ” 

A partner egyetem az átadott tananyagokhoz és módszertani támogató 

dokumentumokhoz a projekt futam idejében és annak fenntartási szakaszában 

korlátlan elektronikus hozzáférést biztosít. 

 

 

A Komplex Alapprogram az 1−4. évfolyamon került bevezetésre a 2018/2019-es 

tanévben. A Komplex Alapprogram alapelveit a Pedagógiai Program kiegészítése 

tartalmazza. 

 

 

A Pedagógiai Program egyetlen rendelkezése sem ró többletkötelezettséget az 

intézményt fenntartó Egri Tankerületi Központ számára. 
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KOMPLEX ALAPPROGRAM 

 

A Komplex Alapprogram az 1−4. évfolyamon kerül bevezetésre a 2018/2019-es tanévben. 

 

I. ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK 

 

 1.Célok: 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia 

prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása; 

 A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.  

 Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve 

hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek 

kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód 

kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az 

önművelés képességét. 

 Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, 

kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, 

döntéshozatal és az érzelmek kezelése).  

 Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi 

eleme a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált 

Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a 

tanulók az önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra. 

 

2. Alapelvek: 

A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát 

biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok 

egységes rendszerét.  

A program legfontosabb alapelvei:  

1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság 

 

Komplex Alapprogram 

 egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált 

fejlesztést támogató módszereket; 

 alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási 

motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot; 

 különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására 

az alprogramok segítségével. 
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A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény!, amely magával hozza az élményalapú 

tanulást, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. Programunk eleme a 

tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul 

meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív 

feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. 

 

II. FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK 

 

1. Fejlesztési feladatok: 

Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő 

elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket). 

 A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak. 

 A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag 

mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják. 

 Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos 

foglalkoztatással lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. 

 A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítjük a saját önfejlesztő 

stratégiájának kialakításában és megvalósításában. 

 Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási 

órák légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a 

pedagógus csak facilitáló szorongásszintet tart fenn. 

 Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a 

belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!  

 Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat. 

 A szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése. 

 Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás 

(attitűd) kiépítése. 
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2. Kiemelt fejlesztési feladataink: 

 énkép, önismeret, 

 hon-és népismeret, 

 európai azonosságtudat, 

 egyetemes kultúra, 

 aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés, 

 gazdasági nevelés, 

 környezettudatosság, fenntarthatóság, 

 művészeti nevelés, 

 művészeti eszközökkel történő nevelés, 

 a tanulás tanítása, 

 testi és lelki egészség, 

 felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe, 

 testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak. 

 

3. További feladatok: 

A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési 

eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. 

 

 A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú 

tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat 

nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére. 

 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát 

(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó 

anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.). 

 Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő 

terheléssel. 

 Alkalmazzuk a DFHT módszerét. 

 Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket. 

 A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.  

 Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi 

problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. 

 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer 

központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele. 

 Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során 

szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell. 

 A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott 

rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és 

szummatív méréseket. 

 Emberléptékű következetes követelés. 

 Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés. 
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 Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a 

tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a 

közeljövőben reálisan képes megoldani. 

 

4. Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök: 

A program szakmai anyagai: 

 Nevelési- oktatási program - KAK 

 Tanítási stratégia - DFHT 

 Alprogrami koncepciók: 

- Digitális alapú (DA) 

- Életgyakorlat-alapú (ÉA) 

- Logikaalapú (LA) 

- Művészetalapú (MA) 

- Testmozgásalapú (TA) 

 Alprogrami eszköztár és feladatbank  

 Tanítói- tanári kézikönyvek  

 Óraillusztrációk, példák 

 Foglalkozástervek  

 Tankockák 

 

5. További tanulást segítő eszközök: 

 Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok. 

 A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere. 

 Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az 

aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat. 

 A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó 

(nem szélsőséges) alkalmazása. 

 Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs 

technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi 

jogok tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére. 

 Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális 

kapcsolatok építése. 

 A kulturált és egészséges életvitel kialakítása. 

 A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott 

életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő 

munkaformák alkalmazása. 
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6. Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek 

6.1. Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek: 

 a rend és fegyelem fenntartása 

 tanuló szabadságának biztosítása 

 tanulói viselkedés szabályozása 

 pozitív tanulási légkör biztosítása 

 csoportfolyamatok elősegítése 

 

6.2. Alkalmazott módszerek:  

6.2.1. A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, 

mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. 

A kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT-t (differenciált fejlesztés heterogén 

tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.  

A DFHT célja: 

 A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.  

 A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása. 

 Az alulmotiváltság mérséklése.  

 A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.  

 A tanulók közötti együttműködés elősegítése.  

 

DFHT koncepciója, módszerei: 

Egyénre szabott differenciálás  

 egyedül végzett munka 

 rétegmunka 

 teljesen egyénre szabott munka 

 részben egyénre szabott munka 

Párban folyó munka 

 páros munka 

 tanulópárok munkája 

Csoportban végzett munka 

 A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka 

 KIP 

6.2.2. Alapmódszerek: 

 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, 

szemléltetés 

 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat 
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 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. 

 

6.2.3. Motiváló módszerek: 

 páros munka 

 csoportmunka 

 játék 

 szerepjáték (drámapedagógia) 

 vita 

 kutató-felfedező módszer  

 kooperatív módszerek 

 projekt módszer 

 szituációs játékok 

 

III. A Komplex Alapprogram sajátosságai 

1. A Komplex Alapprogram alprogramjai: 

Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként javasoltan, minimum egy 

órában.  

A testmozgásalapú alprogram (TA): 

Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, 

sajátélmény-szerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját 

és szemléletét: 

 testnevelés óra 

 mozgásos tanulás osztálytermi környezetben 

 szabadidős mozgástevékenységek 

A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva, 

tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben. 

Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával 

teszi az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni 

felelősség életgyakorlatává.  

Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása. 

Az alprogram tartalma: 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 

tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a differenciálásra 

építve. 

Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása 

osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú 

támogatása iskolai környezetben 
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Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA): 

Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely 

hozzájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és felelős 

alakításához. 

Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek 

függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz. 

Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához 

igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.  

Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a 

gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.  

Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló 

felelősségvállalást. 

Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, 

az egészséges énkép kialakítása.  

A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, 

így az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek 

megfelelően - kidolgozásra kerülnek. 

Az alprogram tartalma: 

 egészséges életmód, életvezetés 

 környezettudatosság (fenntarthatóság) 

 állampolgári felelősség (közösségi szerepek) 

 életút-támogató pályaorientáció 

 család, párválasztás 

 érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés). 

A művészetalapú alprogram (MA): 

Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai eszközként 

felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek terén 

nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás mérséklésének irányába. 

A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás megvalósítására. 

Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős 

foglalkozások biztosítása a tanulók számára. 

Indirekt célok: 

 Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén 

 Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása 

 Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek 

között 
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  (Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú  

gyakorlatokon keresztül 

 Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek 

révén. 

A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni 

sajtságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek 

alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására. 

Az alprogram tartalma: 

A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe 

sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel 

alprogramjaik is.  

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 

tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, 

a differenciálásra épülve. 

Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő 

integrálása osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú 

támogatása iskolai környezetben. 

 

A logikaalapú alprogram (LA): 

A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és 

stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az 

iskolai élet területein. 

Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, 

(legyen az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel 

tud használni mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.   

Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek 

segítségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben 

fejlesztő hatásúvá tehető. 

Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra 

építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.  

 A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhető. 

Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, 

hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a 

megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális 

képességek fejlődése is várható. 
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Az alprogram tartalma: 

 A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – 

stratégiák és algoritmusok. 

 A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében. 

 Játék alapú megközelítések: 

 Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése  

 Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése 

 Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba 

 Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása  

 Játékstrukturált megközelítések: 

 Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.  

 Logikai játékok, logisztorik  

 Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok 

 Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok. 

A digitális alapú alprogram (DA): 

A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális 

megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű 

fejlesztését tekinti feladatának.  

Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük 

irányadónak. 

Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan 

korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet 

kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a 

digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon. 

Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket 

értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az 

összetett problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi. 

Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális 

alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik 

színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns 

ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók 

személyiségformálásához is hozzájáruljon. 

Az alprogram tartalma: 

Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik: 

 Játékalapú megközelítések 

 Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat 

 IKT-műveltség 
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 Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és 

eszközhasználat 

 Digitális írástudás  

 IKT alapú óratervezés 

 Személyes tanulási környezet menedzselése 

 

2. Komplex óra 

Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális 

képességek együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, 

amelyekben a tudástartalom (a tananyag kereszttantervi része) kb. 30%-át hordozzák. A 

„Komplex órák” tekintetében a tudástartalmak kereszttantervi kapcsolatai mellett a DFHT 

tanítási-tanulási stratégia, valamint az alprogrami kapcsolódások jelennek meg. Ez utóbbi 

órák esetében a tantárgyakon átívelő transzverzális készségek fejlesztése is megvalósítható.  

Tartalmi fejlesztési pontok: 

 legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne 

 kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a 

tanítói/tanári kézikönyvben megjelenített órához 

 minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik 

meg (össz. komplex óraszám). 

 

3. Ráhangolódás  

A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az 

iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3 

alkalommal javasolja a Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül. A 

tanulási környezetet célszerű átalakítani úgy, hogy a tanulók körben ülhessenek székeken 

vagy szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit.  

A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:  

 Üdvözlés 

 Beszélgetés 

 Közös tevékenység/játék 

 Zárás 

4. „Te órád” 

„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon 

az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Az óra kiválasztását a pedagógus 

segíti. 
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5. Házi feladata 

Házi feladat: sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a tanulóknak. Ez 

nem azt jelenti, hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés, hanem azt, hogy a 

pedagógusnak az iskolai tanórákon kell a tanulókkal ezeket a feladatokat elvégezni. Úgy kell 

a mindennapokban terveznie és megvalósítania az óráit, hogy legyen elegendő idő a 

szükséges gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A pedagógusnak 

módosítania kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy 

ne legyen szükség otthoni tanulásra. 

6. Értékelés 

Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik.  

Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami 

foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a 

pedagógusok.  

A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van   

 a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés) 

 a minősítő (szummatív értékelés) 

 a fejlesztő (formatív értékelés). 

Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye feltárja a 

pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját.  Ez határozza 

meg az oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév 

elején javasoljuk, ajánlott a tanév közben is felmérni, mennyit fejlődött a tanuló tudása. A 

tanév közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus dönthet arról, 

hogy változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél a pedagógus 

arról kap visszajelzést, milyen szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, 

hogy mennyire sajátította el a követelményeket. 

A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró 

dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a 

tananyagot. A minősítő értékelés igen gyakori a hazai iskolákban.  

A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, fejlesztő 

(formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás támogatása. A 

pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási cél 

kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a tanuló egyéni 

haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő értékelés 

alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe. 

Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli vele a 

tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők határidejét.  A tanuló 
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egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének 

mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott problémákat, a 

további fejlesztést igénylő területeket és a teendőket. 

Az értékelésnek fontos része legyen  

 az önértékelés 

 a társak értékelése. 

Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges. 

Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket. 

 

IV. A szülők és a tanulók tájékoztatása 

 A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola életéről, 

az iskola igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban. 

 

V. Az iskolában folyó munka időkeretének 

A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása tekintetében nem 

tér el a törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó munka továbbra is két markánsan 

elkülönülő egységre oszlik:  

a) a délutáni időkeretben megvalósuló tanórák során  

A Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások a délutáni idősávra 

húzódnak:  

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

13
00

 - 14
00 Játék Játék Játék Játék Játék 

14
00

 - 15
00

 Alprogrami 

foglalkozás 

Alprogrami 

foglalkozás 

Alprogrami 

foglalkozás 

Alprogrami 

foglalkozás 

Alprogrami 

foglalkozás 

15
00

 - 16
00

 „Te órád” „Te órád” „Te órád” „Te órád” „Te órád” 

 

 
b) délelőtti időkeretben megvalósuló tanórák során  

 A tanítási órák 20%-ában kívánatos a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási 

stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása (differenciált 

egyéni munka, a rétegmunka, a pármunka, a kooperatív módszerek, a 

csoportmunka, a drámajáték és a projektmunka).  

 A kötelező és szabadon választható időkeret része a „Komplex órák”, a 

kereszttantervi tartalmak kb. 30%-ának feldolgozása történik ilyen módon.  
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Időkeretek: 

Az egyes évfolyamok kötelező óraszámai alapján számított, a DFHT-módszertant alkal-

mazó órák arányait alsó tagozaton az alábbi táblázat mutatja be:  

Óraterv a helyi tantervhez – 1-4. évfolyam 

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

 
éves 

óraszám 
DFHT 

órák 

éves 

óraszám 
DFHT 

órák 

éves 

óraszám 
DFHT 

órák 

éves 

óraszám 
DFHT 

órák 

Magyar nyelv és 

irodalom 
252 51 252 51 252 51 252 51 

Idegen nyelvek 36 8 36 8 36 8 108 8 

Matematika 144 29 144 29 144 29 144 29 

Hittan  72 15 72 15 72 15 72 15 

Környezetismeret 36 8 36 8 36 8 36 8 

Ének-zene 72 15 72 15 72 15 72 15 

Vizuális kultúra 72 15 72 15 72 15 72 15 

Életvitel és gyakorlat 36 8 36 8 36 8 36 8 

Testnevelés és sport 180 36 180 36 180 36 180 36 

Ragyog-óra 36 8 36 8 36 8 36 8 

 

 

VI. Jelölések az osztálynaplókban 

A digitálisnaplóban az alábbi jelölések szolgálnak a program megvalósításának jelölésére: 

DFHT – DFHT –val megvalósított tanóra 

TA –   testmozgásalapú alprogram 

ÉA –   életgyakorlat-alapú alprogram 

DA –   digitális alapú alprogram 

MA –   művészetalapú alprogram 

TÓ –   „Te órád” 

RÁ –   ráhangolódás 

 

 


