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"Az iskola dolga, 

hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka 

örömére az alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni azt, amit csinálunk, 

és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." 

 (Szent - Györgyi Albert) 

 

Bevezető 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti 

tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) 

bekezdésében leírtakra, az alábbi alapító okiratot adták ki: 

A köznevelési intézmény 

1. Hivatalos neve: Nagydorogi  Széchenyi Sándor Általános Iskola 

2. Feladatellátási helye 

2.1. Székhelye: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 67. 

2.1.1. telephelye1: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 70. 

2.1.2. telephelye2: 7051 Kajdacs, Arany J. u. 173. 

2.2. Tagintézmény megnevezése, címe: 

Nagydorogi Széchenyi Sándor Általános Iskola Kajdacsi Általános Iskolája 

2.2.1. ügyvitel címe: 7051 Kajdacs, Arany J. u. 173. 

2.2.2. telephely: 7051 Kajdacs, Arany J. u. 173. 

3. Alapító és fenntartó neve és székhelye: Klebelsberg Kúnó Intézményfenntartó Központ 

(Paksi Tankerület) 

4. Típusa: 

általános iskola 

5. OM azonosító: 036330 

6. Alapfeladata (feladatellátási hely szerinti bontásban): 

A. Székhely 

a) Köznevelési alapfeladatok: 

 általános iskolai nevelés-oktatás 

o alsó tagozat 

o felső tagozat 

 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai nevelése-oktatása 

b) Felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 292 fő 

c) Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 

 4-8. évfolyam  

B. Telephely1 

a) Köznevelési alapfeladatok: 

  általános iskolai nevelés-oktatás 

o alsó tagozat 
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 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai nevelése-oktatása 

b) Felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 156 fő 

c) Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 

 1-3. évfolyam 

C. Telephely2 

a) Köznevelési alapfeladatok: 

 általános iskolai nevelés-oktatás 

o alsó tagozat 

o felső tagozat 

 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai nevelése-oktatása 

b) Felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 224 fő 

c) Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 

 1-8. évfolyam 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: 

feladat ellátási hely szerint: székhely 

pontos cím: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 67. 

helyrajzi szám: 53 

hasznos alapterület: 2927 nm 

jogkör: vagyonkezelői jog 

feladat ellátási hely szerint: telephely1 

pontos cím: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 70. 

helyrajzi szám: 1260 

hasznos alapterület: 628 nm 

jogkör: vagyonkezelői jog 

feladat ellátási hely szerint: telephely2 

pontos cím: 7051 Kajdacs, Arany J. u. 173. 

helyrajzi szám: 689 

hasznos alapterület: 2750nm 

jogkör: vagyonkezelői jog 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

Iskolánkról 

Székhely iskolánk műemlék jellegű kastélyépületben működik, a környező települések 

iskoláihoz képest jó feltételekkel rendelkezünk. Komoly felújítások történtek az utóbbi 

években: tetőcsere, nyílászárók cseréje, bútorzat felújítása, mindkét iskolánál külső vakolás. 

Az oktatás két épületben folyik, az 1-3. évfolyam a kisiskolában, a 4-8 évfolyam a 

nagyiskolában kapott elhelyezést. A tantermek mérete megfelelő, folyamatos korszerűsítésük 

évek óta folyik. 

Számítástechnikai szaktantermünk korszerűen felújított, biztosítja 5.-8. évfolyamon az 

informatika oktatását. 

A Sportcsarnok kihasználtsága a tanítási időben teljes, naponta 8-17 óráig folynak testnevelési 

órák, sportfoglalkozások a kistornaterem és a sportcsarnok helyiségében. 

A kistornaterem teljes körű felújítása megtörtént. A sportcsarnok komoly felújításra szorul. 

Az általános iskola 1-8 osztályaiba Bikácsról, Vajtáról, Györkönyből, Kajdacsról, Pálfáról, 

Sárszentlőrincről és Uzdról járnak gyermekek. 
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Iskolánk fenntartója Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ. A fenntartónk által 

kiadott Alapító Okirat szerint alapfeladatunk az általános iskoláskorú gyermekek nevelése, 

oktatása, általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében 

intézményünkben 8 évfolyamos általános iskola működik, párhuzamos osztályokkal. 

Intézményünk jellege és hagyományai arra köteleznek bennünket, hogy nevelő és oktató 

munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely hagyományainak megismertetésére, a 

haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle emberek cselekvő együttélésének 

gyakoroltatására. 

A beiskolázási körzetünkben élő családok, szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól 

nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és 

tanórán kívül segítjük a nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó 

képességű gyermekek fejlesztését is. 

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az 

életben boldogulni tudó embereket nevelni, emberséget és tudást adni a felcseperedő 

nagydorogi gyermekeknek. 

A Széchényi-jelvényt az évnyitó ünnepélyen tűzik az 5. osztályos tanulók az elsősöknek. 

Az iskolazászlót a 7. osztály képviselői a március 15-i ünnepélyen veszik át nyolcadikosoktól. 

A tagintézmény településének jellemzői 

Kajdacs első okleveles említése 1399-ből való, amiben Zsigmond király 11 besenyőnek 

nemességet adott, és megerősítette Nagy Lajos kiváltságlevelét. A legenda szerint a mohácsi 

vész után Perényi Péter koronaőr itt őrizte a koronát. A legenda életre keltése jegyében az 

1867-es és az 1916-os koronázási dombhoz innen szállítottak 5-5 kg földet, a megyéből 

egyedüliként. 1715 körül Faddról érkeztek telepesek. Az első református templom 1753-ban 

már állt. 

Érdekességként a II. világháború előtt 507 ház (lakás) volt a faluban, 1957-ben 559-re nőtt a 

lakások száma, jelenleg kevesebb, mint 490 ház áll a faluban, de ezek közül is sok az üres 

épület. 

A község zártsága miatt tömegközlekedési eszközzel nehezen megközelíthető. 

Nevezetességei a Sztankovánszky-kastély (iskolánk épülete) és kápolna (Ybl Miklós 

tervezése). 

A tagintézmény jogelődje a Kajdacsi Általános Iskola, melyet 1948-ban (államosítás) 

alapítottak. Ez az intézmény az 1721-ben alapított református és az 1743-ban alapított 

katolikus iskolák utódja volt. 

A kistelepülésekre jellemző módon, a település kulturális életének fontos tényezője az iskola. 

Minden jelentősebb községi megmozdulásból kivesszük részünket lebonyolításban, 

szervezésben egyaránt. Iskolai rendezvényeink, hagyományaink ápolása a községi élet 

színfoltjai. 

Jövőképünk 

Felkeltjük tanulóinkban a tudás iránti étvágyat, megtanítjuk őket a jól végzett munka örömére, 

az alkotás izgalmára, megtanítjuk szeretni azt, amit csinálniuk kell, segítjük őket annak 

megtalálásában, amit szeretnek csinálni. 

Olyan légkört kívánunk teremteni, ahol otthon érezhetik magukat, ahol figyelembe veszik 

véleményüket, ahol segítséget kapnak gondjaikban, ahol ösztönzést adunk céljaik eléréséhez. 

Intézményünk munkájának színvonalát emelni kívánjuk. Lehetőségeink szerint fejlesztjük az 

idegen nyelv oktatását, az informatikai képzést, és gyermekeink egészségének megóvása 
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érdekében nagy hangsúlyt helyezünk a testnevelés- és sportfoglalkozások mennyiségének és 

minőségének fejlesztésére. 

Kiemelt célként kezeljük a környezettel, annak védelmével kapcsolatos mindennapi 

tennivalóinkat.  

Igény szerint megteremtjük a készségtárgyak (rajz, ének) keretében gyermekeink fejlődésének 

lehetőségét. 

Jobban kihasználjuk a jövőben adódó, valamint egyéb forrásokból elérhető pályázati 

lehetőségeket: idegen nyelvtanulás, kapcsolatok, fejlesztések, felújítások (informatika, nyelvi 

labor, sportlétesítmények, versenyek) 

Küldetésünk 

" Mondd és elfelejtik, mutasd meg és emlékeznek, vond be őket és megtanulják." 

 (Confucius) 

Valljuk, hogy csak a sokoldalú emberek állják meg a helyüket az életben, csak a stabil tudásra 

lehet "építkezni". 

Iskolánk arra törekszik, hogy minden diák a képességei szerinti legtöbbet tudja kihozni 

magából. Szeretnénk, hogy tanulóink szeressék és védjék a természetet, gyakorlatiasak, 

megbízhatóak, kudarctűrők legyenek és elfogadják a másságot. A szülőket a legfontosabb 

"szövetségesünknek" tekintjük, céljaink közösek.  

Nem tantárgyakat, gyermekeket tanítunk, akik most élnek! 

Intézményünk és a pedagógusok úgy formálják tanítványaikat, hogy alkalmazkodnak a 

gyermek egyéniségéhez, érdeklődéséhez, fejlődéséhez. Tisztában vagyunk társadalmi 

felelőségünkkel, ezért minden munkatárstól elvárjuk, hogy törekedjék fejlődésre és 

kiválóságra. 

"Akkor jó a tanítás, ha az ember úgy is tesz, ahogy beszél". 

 (Szent Ignác) 
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Az intézmény szervezeti felépítése 

Az iskola három különálló épületben működik. Ebből a székhely és egyik telephely 

Nagydorogon, a másik telephely pedig Kajdacson található. Mindhárom épület műemlék 

jellegű - a XIX. században épült. Az iskola vezetésében az intézményvezetőt Nagydorogon 

egy intézményvezető-helyettes, Kajdacson pedig egy tagintézmény-vezető munkája segíti. A 

két település mintegy 10 km-re fekszik egymástól. Az intézmény 35 pedagógus és 11 

technikai álláshellyel rendelkezik. 

Az igazgató feladatai: (feladatait az SZMSZ rögzíti) 

Az igazgatóhelyettes feladatai: Az igazgatót távollétében helyettesíti. (munkáját az SZMSZ 

szabályozza). 

Tagintézmény-vezető: (feladatait az SZMSZ rögzíti) 

Az intézményben Pedagógus Szakszervezet és Közalkalmazotti Tanács működik. 
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Helyzetelemzés 

A Nagydorogi székhely intézmény személyi és tárgyi feltételei 

Személyi feltételek: 

Pedagógiai képesítéssel nevelő-oktató munkát végez 22 fő, 

egyéb munkakörben foglalkoztatott 7 fő. 

A pedagógiai program megvalósításához még szükséges alkalmazottak: rajz, gyógypedagógus 

szakos. 

A szakmai továbbképzés irányai a következő években: 

Erkölcstan tanításhoz szükséges 60 órás tanfolyam 

SNI-s és BTM-s tanulók integrált oktatásához szükséges tanfolyam 

Tárgyi feltételek:  

Iskola két épületben  

 17 tanterem 

 1 előadóterem, 

 2 szertár, 

 1 számítástechnikai terem 20 számítógéppel, Internethasználattal,  

 1 ebédlő 

 irodák, nevelői szoba, udvar, park, sportlétesítmények 

 technikai műhely, iskolakert 

Kapcsolatok 

A szülőkkel való kapcsolattartás formája a Szülői Munkaközösség. Minden osztály két szülőt 

választ, akik képviselik a többieket a Szülői Munkaközösségben. Rendszeres kapcsolatot 

tartanak az intézmény vezetőjével, aktívan közreműködnek rendezvényeinken. 

Szakmai kapcsolatot tartunk KIK Paksi Tankerület és Paks Térségi Nevelési Tanácsadó, 

vállaljuk főiskolai hallgatók egy hónapos tanítási gyakorlatait. Igyekszünk jó kapcsolatot 

kialakítani a településen lévő egyéb szervezetekkel. 

Diákönkormányzat: a tanulók érdekképviseletét látja el 5.-8. osztályban. Kapcsolatot tart a 

Diákönkormányzatot segítő pedagógus által az intézményvezetéssel és a nevelőtestülettel. 

Osztályonként 2 főt választanak a Diáktanácsba. 

Középiskola: rendszeresen részt veszünk pályaválasztási fórumokon, iskolai nyílt napokon. 

A Kajdacsi tagintézmény jellemzői 

Tárgyi, dologi feltételek  

Az iskola - 1892-ben épült - kastélyszerű épületben fogadja a község tanköteles korú 

gyerekeit. Bár nem iskolai célra épült, osztálytermei, foglalkoztató termei nagyjából eleget 

tesznek a kívánalmaknak. A tetőszerkezet egy részét, és a mosdóhelyiségeket 2009-ben 

sikerült felújítani. Fontos lenne a tetőszerkezet többi részének felújítása és a nyílászárók teljes 

cseréje. Udvarunk, a kastély környezete ideális lehetőségeket kínál. Az udvaron nyújtott 

focipálya, kézilabdapálya, ugrógödör, 1500 m2 területű gyakorlókert, futópálya található. 

Az épületben 8 tanterem, igazgatói iroda, tanári szoba, könyvtár, számítástechnika terem, 

technika terem, fejlesztő terem található. Komoly gondot jelent a nagyméretű fedett tér 

hiánya, csupán tornaszobával rendelkezünk. 
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2002 óta gáz központi fűtéssel oldjuk meg termeink fűtését. 

Eszközrendszer 

Bútorzatunk - kielégítő, de egyre jobban elhasználódó. Öt éve új padokat és székeket vettünk 

minden alsós terembe. Sajnos minőségüket és főleg tartósságukat tekintve elmaradnak a 

régiek színvonalától. Ennél sokkal nagyobb gond, hogy az öt éve beszerzett új tábláinkon 

szinte már nincs is festék, cseréjük vagy felújításuk fontos lenne. 

Térképeink egy részét sikerült lecserélni, és ha folytatni tudnánk ezt a rendszert, akkor azt 

mondhatjuk, hogy ezen a téren ellátottságunk megfelelő. 

Tornaszobánk mérete nagyon kicsi. Tornafelszereléseinket jelentősen bővítettük kb. öt évvel 

ezelőttig. Azóta sajnos az elhasználódás mértéke sokkal gyorsabb, mint a pótlás, csere 

mértéke. 

Iskolai könyvtárunk elegendő könyvvel rendelkezik. Az elmúlt években az új kiadványok 

beszerzésére kevés pénz jutott, pedig a gyerekek elsősorban ezeket keresik. 

Számítógépeink többsége régi, elavult (az atomerőmű leselejtezett gépei). Sikerült a 

gépteremben hálózatot kialakítani, sőt az épület nagy részében vezeték nélküli hálózatot 

építettünk ki.  

Hangosító berendezésünk a Paksi kistérség leltári tulajdona, javítgatása folyamatos. 

Fénymásolónkat négy éve használtan vettük. Idén – év elején – esett át egy nagyobb 

felújításon és reméljük egy jó ideig ismét bírja az igénybevételt. 

Alsós, fizika, biológia, matematika és kémia szertárainkban csak a legalapvetőbb eszközökkel 

rendelkezünk. Az eszközök modernizációja, cseréje komoly gondot okoz. 

Személyi feltételek 

Pedagógus végzettséggel rendelkező alkalmazottak 12 fő (ebből tartósan távol – fizetés 

nélküli szabadságon – 1 fő) és két óraadó tanár. Egy iskolatitkár, egy pedagógiai asszisztens 

és két fő részmunkaidős takarítónő alkotja a technikai személyzetet. 

Pedagógiai programunk megvalósításához egyes tárgyakból hiányoznak a szakos végzettségű 

kollegák, ezt jelenleg óraadókkal és áttanítást végzőkkel oldjuk meg. 

Az intézmény tanulói, szociális környezete 

A pedagógiai munka tervezésekor meg kell ismerni az iskolába járó tanulók szociális 

helyzetét. 

Kajdacs, olyan települések egyike, ahol az emberek többsége ismeri egymást. Az iskolába 

járó tanulókat és családi környezetük megismerését a pedagógusok, a védőnő kiemelt 

feladatnak tekintik. 

Figyelemmel kísérjük a hátrányos és veszélyeztetett gyerekek életét. Törekszünk 

személyiségük megismerésére, fejlesztésére. Érzelmi életük alakulását pozitívan próbáljuk 

befolyásolni. Kapcsolatot tartunk a szülőkkel családlátogatások, fogadóórák, szülői 

értekezletek alkalmával. Az előbb felsorolt illetékesekkel tájékoztatjuk egymást a 

veszélyhelyzetek alakulásáról, hogy segítséggel, intézkedéssel enyhíthessük az okokat. 

Az iskola 120-130 fős tanulólétszámmal működik évek óta. A keresők száma családonként 

változó. Mivel a faluban a munkahelyek száma csökken, a keresők közül sokan vidéken, 

külföldön keresik kenyerüket. Az apák 58,4 %-a szakmunkás, az anyák 32,5 %-a nyolc 

osztályt végzett. Sok a munkanélküli, sőt egyre több családban mindkét szülő munkanélküli. 

A jelenlegi gazdasági válság miatt, sokan külföldön keresnek munkát. Ez óhatatlanul a 
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gyereklétszám csökkenéséhez vezet, így létszámunk 100 fő körülire csökkent mindössze két 

tanév alatt. Kevés gyerek származik értelmiségi családból. Talán ezzel magyarázható, hogy 

kisebb a tanulásra való ösztönzés, segítés, a rendszeres tanulmányi munka ellenőrzése. 

A családok anyagi helyzete is változatos. 27,8 % szegényesen, 33,3 % megfelelően, és 38,9 % 

jó körülmények között él. Az adatokból is kitűnik, hogy elég sok a támogatásra, segítségre 

szorulok száma. 

Oktató, nevelő munkánk során figyelembe kell vennünk ezeket a szociális problémákat is. 

Sajnos megoldásukban nem tudunk segíteni, de hatásuk következményeit szinte nap mint nap 

érezzük. A szociális háttér befolyásolja tanulóink tanulmányi eredményét is. 

A gyengébb tanulókat tantárgyi korrepetálással fejlesztjük, a tehetséggondozást elsősorban 

szakköri programokban való részvétellel igyekszünk megoldani. 

Kapcsolatok 

A szülőkkel való kapcsolattartás formája a Szülői Munkaközösség. Minden osztály két szülőt 

választ, akik képviselik a többieket a Szülői Munkaközösségben. Rendszeres kapcsolatot 

tartanak az intézmény vezetőjével, közreműködnek rendezvényeinken. 

Szakmai kapcsolatot tartunk KIK Paksi Tankerület és Paks Térségi Nevelési Tanácsadóval. 

Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani a településen lévő egyéb szervezetekkel: 

• Kajdacsi Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvány 

• polgárőrség, 

• faluház, 

• katolikus egyház 

• református egyház 

Diákönkormányzat: A tanulók érdekképviseletét látja el. Kapcsolatot tart a 

diákönkormányzatot segítő pedagógus által az intézményvezetéssel és a nevelőtestülettel. 

Osztályonként 2 főt választanak a Diáktanácsba. 

Középiskola: Rendszeresen részt veszünk pályaválasztási fórumokon, iskolai nyílt napokon. 

Környező iskolákkal: 

Sárszentlőrinc: Petőfi szavalóverseny 

Nagydorog: körzeti sportversenyek 

Kölesd: barátságos futballmérkőzések, kézilabda 

Pálfa: az Illyés-hagyomány ápolása 

Borjád-Uzd: Petőfi- hagyomány ápolása 
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Nevelési Program 

Pedagógiai alapelveink, értékeink 

Alapvető értéknek tekintjük: 

  a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését,  

 környezetünk megismerésének és megóvásának igényét 

 az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtani gyerekeinknek a tanulási 

esélyegyenlőség megteremtéséhez 

 minden támogatást megadni ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élet-hosszig 

tartó tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket, 

kompetenciákat (szövegértési, szövegalkotási, matematikai, logikai, szociális, 

életviteli, környezeti, idegen nyelvi, kommunikációs) 

 alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának és 

fejlesztésének 

 a tanulás szervezésében a tevékenység-központú tanítási gyakorlatot alkalmazzuk, 

életszerű helyzetek teremtésével alkalmat adunk a konkrét élmények és tapasztalatok 

gyűjtésére 

 reális önismeretet és életszemléletet alakítunk ki, ami segíti tanulóink továbbtanulását 

és pályaválasztását 

 tiszteletben tartani a gyermek személyiségét 

 figyelembe venni egyéni képességeit 

 kulturált emberi kapcsolatok megvalósítására törekszünk 

 korszerű ismeretek, tudás megalapozásának kialakítása 

 a gyermek érdeklődésének megfelelő tevékenységi rendszer működtetése 

 szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges tanulóifjúságot kívánunk nevelni 

Olyan szeretetre, tiszteletre épülő légkör megteremtése ahol a tanulók jól érzik magukat. 
Ennek érdekében: 

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, bevonjuk őket az iskolai élet 

megszervezésében, lebonyolításában,  

 a követelmények tudatosításával egyéni képességeiket is figyelembe vesszük, 

 megfelelő, kölcsönös megbecsülésen alapuló emberi kapcsolatok kialakítására 

törekszünk.  

Legfontosabb feladatunknak a teljes személyiség fejlesztését tekintjük. Szellemileg, 

erkölcsileg és testileg egészséges felnőtteket kívánunk nevelni tanítványainkból. 

Ezért azon leszünk, hogy: 

 iskolánk olyan ismereteket közöljön, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, 

világképük formálódását és eligazodásukat környezetükben, 

 diákjaink elsajátítsák a tanulási módszereket, 

 felfogásukban legyen becsülete a munkának, a szorgalomnak és a tudásnak, 

 tanulóink is vegyék észre a jót, ismerjék fel, próbálják megelőzni a rosszat, bármilyen 

területen is találkozzanak vele, 

 tanítványaink ismerjék a kommunikáció szabályait, éljenek az elfogadott normák 

szerint, 

 a nemzeti kultúra és történelem eseményeivel, személyiségeivel való megismerkedésük 

alapján alakuljon ki a haza és szülőföld iránti szeretet. 
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Az iskola - elsősorban a szülőkkel, a község vezetőivel való jó kapcsolatok révén - 

folyamatosan részt kíván venni a lakóhely, a szűkebb környék életében. 

Arra törekszünk: 

 hogy továbbra is ápoljuk a hagyományosan jó kapcsolatot a szülőkkel, a családokkal, 

 hogy az iskola életét, tevékenységét mind jobban megismerve a község érdeklődő 

polgárai is tájékozottak legyenek az itteni eredményekről, 

Elképzeléseink szerint olyan tanulókat nevelünk, akik a közös családi és iskolai nevelés 

alapján egyesítik magukban az alábbi pozitív tulajdonságokat: 

 a helyi tanterv követelményeit az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten 

teljesítse, 

 rendelkezzen bővíthető ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, 

amelyek képessé teszik a továbbtanulásra, 

 alakuljon ki bennük az önálló ismeretszerzés képessége, 

 becsülje a tudást, a szorgalmas tanulást, a munkát, 

 ismerje a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

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

 alakuljon ki benne az értelmes rend és fegyelem, 

 ismerje, tisztelje más népek értékeit, hagyományait, 

 óvja, és ápolja a természet, a környezet értékeit, 

 ismerje a közösségben éléshez szükséges pozitív magatartásformákat, a harmonikus, 

kulturált együttélés, viselkedés szabályait, 

 testileg, lelkileg egészséges, megjelenése, környezete tiszta, ápolt legyen. 

Törekszünk arra, hogy végzős korára minél több diák rendelkezzen az itt felsorolt 

személyiségjegyek többségével. 

Az iskolai oktató-nevelő munka legfontosabb céljai 

Elsősorban azt szeretnénk elérni, hogy minden tanulónk teljesítse a 8. évfolyam végén a 

Kerettanterv (Helyi tanterv) minimális követelményeit. 

A 8. évfolyam befejezése után tanulóink rendelkezzenek a reális továbbtanuláshoz, 

pályaválasztáshoz szükséges ismeretekkel, készségekkel, képességekkel. 

Legyenek tisztába életkoruknak megfelelően jogaikkal, kötelességeikkel, megfelelő 

viselkedési normákkal, a véleménynyilvánítási lehetőségeikkel. 

Ismerjék az egészséges életmód kritériumait, alakuljon ki náluk a helyes életvitel és napi rend, 

a környezet ismeretének és védelmének igénye. 

Ismerjék azokat a tanulási folyamatokat, amik segítik az önálló ismeretszerzést. 

Természetesen többségük egyéni képességei alapján a tőle elvárható legjobb szinten feleljen 

meg az elvárásoknak. 

Minden tanuló rendelkezzen bővíthető alapismeretekkel, készségekkel, amelyek képessé 

teszik arra, hogy továbbtanuljon, tudását fejlessze, a növekvő információ mennyiséget 

rendszerezze és befogadja. 

Valamennyien ismerjék és gyakorolják a kulturált viselkedés és együttélés szükséges 

magatartásformáit. 

Alakuljon ki tanulóinkban elképzelés saját közelebbi és távolabbi jövőjüket illetően. 

Tanulóink kellő szinten rendelkezzenek a kulcskompetenciákkal. 

Legyenek motiváltak az új ismeretek megszerzésére, képesek az önálló tanulásra. 

Az átlagostól eltérő képességűek reális önképpel rendelkezzenek, megfelelő módon fejlesszék 

és használják másságukat. 
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Alakuljon ki diákjainkban belső igény az értékek, hagyományok megóvására, gyarapítására. 

Az 1-4. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk: 

 Óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a 

tanulás iránti érdeklődést és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. 

 Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. 

 Tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 

magasabb társadalom értékei iránt. 

 Az iskola adjon teret a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának. 

 Az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését. 

 Az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket 

közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

Az 5-8. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk: 

 Folytassa az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését. 

 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegye figyelembe, hogy ez az 

egységes rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra tagolódik. 

 Vegye figyelembe, hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés 

útján szerzett tapasztalatokhoz. 

 Vegye figyelembe, hogy 13-14 éves kortól (serdülőkor kezdete) a tanulók ismeretszerzési 

folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás. 

 A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveljük. 

 Alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai: 

A személyiségfejlesztés: 

Az ember személyiségét jelleme határozza meg. A jellem az ember magatartásából, 

cselekedetiből, erkölcsi nézeteiből áll. Nevelő-oktató munkánk alapvető feladata, hogy a 

tanulók személyiségét a különböző iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen 

fejlesszük. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai alapelvnek tekintjük, hogy 

világra vonatkozó ismeretekkel szinkronban fejlesszük belső pszichikai világát, társas 

kapcsolatait, egyedi személyiség készségeit, kulcskompetenciáit is. 

Törekszünk a tanulók személyiségének teljes fejlesztésére, korszerű ismereteik, képességeik, 

készségeik kialakítására. Törekszünk a kompetencia alapú oktatás megvalósítására, amivel 

hasznosítható tudást, ismeretekbe ágyazott képességfejlesztést, készségfejlesztést, az 

alkalmazáshoz szükséges attitűdök kialakítását kívánjuk elérni. 

1. Értelmi nevelés: Az értelmi képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való 

törekvés igényének kialakítása. 

- tanórákon átadott ismeretanyag 

- figyelem, észlelés, emlékezet, gondolkodás, érdeklődés, aktivitás fejlesztése 

2. Erkölcsi nevelés: Helyes értékrendszer, pozitív magatartásformák kialakítása. 

- önismeret, önuralom, önfegyelem, tűrőképesség, akarati tényezők fejlesztése 

3. Érzelmi nevelés: A tanulóinkban önmagukra és közösségeikre irányuló 

helyes, cselekvésre késztető érzelmek kialakítása. 

- a munka öröme, a tudás birtoklása, a társak megbecsülése, kapcsolatok, kialakítása 

fejlődjön tanulóinkban 
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4. Munkára nevelés: A munka az emberi élet alapja. 

- rendszeres tanulás (kötelességtudat, pontosság) kialakítása 

- a munkához való pozitív viszony kialakítása 

- részvétel az otthoni és közösségi munkában 

5. Testi nevelés: Az egészség megóvása és a testi ártalmak (megbetegedések) megelőzése 

egyik legfontosabb feladatunk. 

- egészséges napirend kidolgozása 

- az ellenálló képesség fejlesztése rendszeres testmozgás 

- a mentálhigiénia kialakítása balesetvédelem 

6. Családi életre nevelés: A család a társadalom életének alapegysége. 

- kölcsönös szeretet, megbecsülés, felelősségérzet kialakítása a családi összetartozás 

erősítése 

- tanulóink jövőképének kialakítása r 

7. Környezetvédelemre nevelés: Életben maradásunk feltétele szűkebb és tágabb 

környezetünk értékeinek megőrzése. 

- természeti értékeink megismerése és védelme ismeretszerzés a környezeti 

szennyezésekről 

- megértetni, hogy önmagunkat veszélyeztetjük, ezért újra kell gondolni a természet és 

az ember viszonyát 

- ÖKO iskola elvárásainak megfelelni 

8. Nemzeti és állampolgári nevelés: Nemzetünk állampolgárait jogok illetik, és kötelességek 

terhelik. 

- hazaszeretetre nevelés 

- szülőföld, anyanyelv, nemzeti kultúra megismerése, megbecsülése és ápolása 

- más népek kultúrájának megismerése és megbecsülése 

- európai szellemmel párosult hazafiság 

- a másság elfogadása és tiszteletben tartása 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

A felnőtt személyek elsősegélynyújtó motiváltsága magas, de tudásszintje alacsony, 

teljesítőképessége esetleges, továbbképzésre való hajlandóságuk alacsony. Ennek 

megváltoztatása a gyermekkorban megkezdett oktatással lehetséges. Az ismereteket a 

gyerekek életkorához igazítva szemléltetéssel (audio és vizuális), szituációs gyakorlatokkal, 

játékos elemekkel és érzelmi ráhatással adjuk át. A cél az, hogy az ismeret gyakorlattá 

alakuljon. 

Az alapvető elsősegély-nyújtási teendők elsajátításának színterei: 

 osztályfőnöki órák 

 természetismeret 6. osztály 

 biológia 7-8. osztály 

 informatika 4-8. osztály 

 testnevelés 1-8. osztály 

 technika 1-8. osztály 

 iskolai egészségnap 

Az iskolában, kirándulásokon, sportfoglalkozásokon és nyári táborokban is előfordulnak 

balesetek és rosszullétek. Nagyon fontos, hogy a gyerekek megismerjék és elsajátítsák az 

elsősegélynyújtás alapjait és szakszerűen tudják alkalmazni, míg a felnőtt segítség 

megérkezik. 

Iskolánkban a következő területeken sajátítanak el ismereteket tanulóink: 

- Általános szabályok balesetek, rosszullétek esetén. 

- Mit közöljünk a mentőkel? 
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- A sérült állapotának felmérése 

- Tennivalók a sérült állapotának függvényében 

- Sérültek ellátási sorrendje 

- Elsősegélynyújtás vérzésnél 

- Teendők rosszullét esetén 

- Teendők áramütés esetén 

Fontos alapelv, hogy baleset esetén a tanulók képesek legyenek életkoruknak megfelelő 

módon segítséget kérni és segítséget nyújtani. 

 

A közösségfejlesztés 

Az intézményünkben a közösségfejlesztés fő területei: 

1. Tanórák, foglalkozások 

 szaktárgyi órák, 

 osztályfőnöki órák, 

2. Tanórán kívüli foglalkozások: 

 napközi, tanulószoba, 

 séta, kirándulás, 

 szakkörök 

 osztályok tanórán kívüli foglalkoztatása, osztályok közötti kapcsolatok koordinálása, 

 vetélkedők 

3. Szabadidős tevékenységek: 

 nyári táboroztatás 

 ünnepélyek, megemlékezések 

Mind a három terület sajátos foglalkoztatási formát követel. 

Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 

- Tanórákon, tanórán kívül a tanulói közösségek kialakítása, ezek életének tudatos, 

tervszerű nevelői fejlesztése. 

- A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani bennük, hogy nevelői 

segítséggel maguk elé célt tűzzenek ki; annak elérése érdekében összehangoltan 

tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

- A tanulói közösségeket tudatos tervezéssel, folyamatos szervezéssel, megfelelő 

tevékenységekkel, aktív részvétellel, és a közösségi együttéléshez szükséges 

viselkedési formák alkalmazásával lehet csak eredményesen működtetni. 

- A közösség egyéni arculatát, az összetartozás formai kereteit, a pozitív viselkedési 

normákat, a tevékenységek rendszerességét kell kialakítani, majd ápolni, és 

hagyománnyá fejleszteni. 

Törekedjünk arra, hogy minden gyermek: 

 Ismerje meg azokat a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben 

való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek. 

 Megismerje népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk 

nagy múltú értékeit. 

 Sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. 
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 Legyen nyitott, megértő különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság 

iránt, becsülje meg ezeket. 

 Legyen képes környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítse az élő 

természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát, 

 Váljon érzékennyé környezete állapota iránt. 

 Kapcsolódjon be közvetlen környezetének értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

 Életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

törekvés váljon meghatározóvá. 

 Szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok 

közös kezelése és megoldása terén. 

 Legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni, és azt szelektíven használni. 

 Tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvén 

szabatosan kommunikálni. 

 Az önálló, felnőtt életében képes legyen életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket 

hozni, egészséges életvitelt kialakítani, 

 Ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető 

tényezőit és ezek elkerülésének módjait. 

 Kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzéséhez. 

 Tanuljon meg tanulni. 

 Tudja, hogy életpályája során többször pályamódosítására kényszerülhet. 

 Legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére. 

 Tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést. 

A személyiségfejlesztést és a közösségfejlesztést szolgáló tevékenységek 

A tanulói személyiségfejlesztésének legfontosabb színtere a tanítás-tanulás folyamatba 

illeszkedő tanítási óra. 

Kiemelkedően fontosnak tartjuk: 

a) a tanulók motiválását 

b) a tanulók aktivitását 

c) a differenciálást 

- A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek őket 

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

- A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél előtérbe helyezzük azokat a módszereket, 

szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetésével aktivitásukat biztosítják. 

- A tanulási folyamat során kiemelten fontos a differenciálás. A pedagógus a legnagyobb 

mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez, az egyes 

tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. Gyakorlásnál, ismétlésnél egyaránt az egyéni 

képességeknek megfelelő munkaformákat kell alkalmazni, önálló és csoportos 

tevékenységnél is. 

Személyiségfejlesztés és közösségi nevelés a tanórán kívül: 

A tanítási időn kívül szervezett programok szorosan kapcsolódnak a tanórákon folyó oktató-

nevelő munkához: 

- ápoljuk iskolánk névadójának emlékét. 

Ünnepélyek, megemlékezések. 

- évnyitó ünnepség, elsősök köszöntése 

- évzáró, ballagás 

- nemzeti ünnepek: 

 október 6. 
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 március 15. 

 október 23. 

- egyéb ünnepek:  

december 6. (Mikulás) 

karácsonyi műsor 

anyák napja (osztály szinten) 

gyermeknap (az SZMK-val) 

Helytörténeti, iskolatörténeti emlékek gyűjtése 

- Kiállítás szervezése 

- Iskolai eseményekről fotók készítése, album összeállítása 

- Falunap rendezvényein való részvétel. 

Tanulmányi versenyek. 

- helyi tanulmányi versenyek 

- körzeti, országos tanulmányi versenyek 

Zrínyi Ilona matematika verseny – Szekszárd 

Levelezős versenyek (MOZAIK, TIT) 

Oxford Kiadó által szervezett angol versenyek 

Különböző rajz-, vers-, és prózamondó versenyek. 

Szavalóversenyek: 

- helyi: József Attila emlékére (április 11.) 

- körzeti: Petőfi Sándor emlékére - Sárszentlőrinc 

- megyei: Illyés Gyula - Pálfa, Rácegres 

A szabadidő tartalmas eltöltését szolgáló tevékenységeket a nevelőtestület valamennyi tagja 

segíti az érdeklődési körének megfelelően. 

Szabadidős foglalkozások 

- a természetjárók túrái 

- színház - múzeum - hangverseny-látogatások szervezése 

- téli gyalogtúra, szánkózás, korcsolyázás 

- kerékpártúrák 

- klubdélutánok, „teadélutánok”, diszkók rendezése 

A részvétel önkéntes, felmerülő költségeket a szülők fedezik. 

A farsangi szezonban szervezett bálokon a tanulók színvonalas és ötletgazdag 

jelmezbemutatót, játékot, tombolát kínálnak. 

Őszi és tavaszi diáksport és más szervezésű sportversenyek: 

- atlétika 

- labdarúgás 

- kézilabda 

- kisiskolák sportversenye (Kajdacsi tagintézmény) 

- mezei futóversenyek (Kajdacsi tagintézmény) 

- szekszárdi utcai futóverseny (Kajdacsi tagintézmény) 

Nyári táborozás: 

- Sóstó (15-25 fő felsős diák) 

- sikeres pályázatok esetén más táborozási lehetőségek is 

Iskolai könyvtár 

- kölcsönzések 

- könyvtári foglalkozások 

Diákönkormányzat 
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Tanulók érdekeinek képviselete 

Tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek segítése 

A Diáktanács javaslatainak figyelembevétele az iskolai élet szervezésénél. 

Tanulószoba 

Szülők, gyermekek igénye alapján, tanítási napokon 1.-8. évfolyamon 

délutáni felkészülés biztosítása. 

Bejárók felügyelete 

Tanítási napokon, más településről bejáró tanulók felügyelete az autóbusz 

indulásáig. 

Étkeztetés, ebédeltetés 

Napközi otthon - napi háromszori étkezés. 

Egyéb étkezők - menzát biztosítunk 

Térítési díjak befizetése az élelmezésvezetőnél meghatározott módon. 

Az étkeztetés ideje alatt felügyeletet biztosítunk. 

Iskolai sportkör 

Minden tanuló számára, heti rendszerességgel, délutáni kötetlen tömegsport 

foglalkozások szervezése. 

Különféle sportágakban iskolai és iskolán kívüli versenyekre történő 

felkészítés. 

Szakkörök 

Egyéni képességfejlesztés. 

Igény, érdeklődés alapján történő szervezés. 

Szakkör vezetését iskolán kívüli személy is vállalhatja. 

Tanulmányi kirándulások 

A madarak és fák napja megtartásakor (megemlékezés, kirándulás) egész 

napos kirándulást tervezünk, melyet néha a gyermeknappal kötünk össze. 

Kajdacsi tagintézményben évente egy alkalommal, adott évfolyamon 

valamely tantárgyhoz, tananyaghoz kapcsolódó kirándulást szervezünk. A 

részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fizetik. 

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

osztályfőnök feladatai 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

A pedagógus kötelességeit és jogait a Nkt. 62.§-a határozza meg. Az iskolában tanító 

pedagógustól elvárjuk, hogy azonosuljon az iskola értékrendjével. Munkáját a pedagógiai 

programban megfogalmazott nevelési-oktatási célok megvalósulása érdekében, ezek 

folyamatos figyelembevételével végezze. 

 Felkészülés a tanítási órákra és tanórán kívüli foglalkozásokra 

 A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások vezetése, a tanítás-tanulás módszereinek, 

eszközeinek kiválasztása és alkalmazása 

 Motiválás az érdeklődés felkeltése és fenntartása 

 Pozitív osztálytermi légkör alakítása 

 A tanítás diákokhoz való adaptálása, az egyéni különbségek figyelembe vétele 

 Tanulás tanítása, tanulás-módszertani segítség nyújtása 

 A tanulók munkájának segítése, rendszeres ellenőrzése, értékelése, osztályozása 

 Felmérések, dolgozatok feladatainak összeállítása, javítása, értékelése 

 Fegyelmezés, konfliktushelyzetek megoldása, a tanulók egymás közötti 

kapcsolatainak formálása 
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 Vizsgáztatás - javító és osztályozó vizsgák 

 Iskolai adminisztratív feladatok rendszeres és pontos ellátása 

 Hiányzó pedagógus helyettesítése 

 A tanulók felügyelete az óraközi szünetekben, a tanítási órákat követően, az iskolai 

étkezés idején, a tanítási szünetekben. 

 Részvétel az egészséges, biztonságos, esztétikus iskolai környezet alakításában 

 Együttműködés a szülőkkel. Részvétel az iskola szülői értekezletein, a fogadóórákon, 

szükség esetén egyéni fogadóóra tartása. 

 A szülők tájékoztatása a tantárgyi követelményekről, a tanuló magatartásáról, 

szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről, az iskolában használatos taneszközökről, az 

iskola pedagógiai programjáról, házirendjéről, az iskolai értékelési rendszeréről. A 

tanuló fejlődésében felmerülő egyéni problémák megbeszélése. 

 A szülők bevonása az iskolai rendezvények szervezésébe és lebonyolításába 

 Munkatársi kapcsolatok ápolása, szakmai munkaközösségben végzett munka, 

nevelőtestületi rendezvényeken, esetmegbeszéléseken, műhelymunkákban, 

projektekben, teammunkában, vizsgálatokban való aktivitás, pályázatírás. 

 Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, iskolai ünnepségeken, 

rendezvényeken 

 Diákönkormányzat munkájának segítése 

 Megbízás alapján: osztályfőnök, munkaközösség-vezető, gyermekvédelmi felelős, 

diákönkormányzatot segítő tanári feladatok ellátása. 

 Iskolai ünnepségek, rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel 

 Táboroztatás 

 A diákok egyéni problémáinak megoldásában segítségnyújtás, egyéni ráhatás 

 Tehetséggondozás, tehetségdiagnosztika 

 Tanulmányi versenyekre való felkészítés, versenyek szervezése 

 Felzárkóztató foglalkozások tartása 

 Szakkör vezetése, osztály- és tanulmányi kirándulás, múzeum-, színház-, 

könyvtárlátogatás szervezése 

 Tankönyvek közti tájékozódás, tankönyvek kiválasztása 

 Órai segédanyagok, taneszközök gyűjtése, készítése, internetes oktatást-nevelést 

segítő weblapok használata 

 Pedagógiai program, helyi tanterv készítésében való részvétel 

 Folyamatos képzés, önképzés: pedagógiai-pszichológiai és szakjának megfelelő 

szakirodalom folyamatos nyomon követése, hazai, külföldi tanulmányutakon való 

részvétel, szervezett továbbképzésen, konferenciákon való részvétel 

 Tanári munka értékelése, önreflexió 

 A tanügyi jogi dokumentumok, törvények, minisztériumi rendeletek változásainak 

figyelemmel kísérése 

 Továbbtanulás segítése, pályaválasztási tanácsadás 

 Gyermekvédelmi feladatok ellátása, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek 

felismerése, további segítség nyújtása, illetve a megfelelő segítő megtalálása. 

 Egészségvédelem, egészségfejlesztés 

 Nevelést segítő intézményekkel, köztük iskolapszichológiai szolgálattal való 

együttműködés 

 Diákok erkölcsi-állampolgári nevelkedésének, személyiségfejlődésének segítése 
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Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

Az osztályfőnök olyan pedagógiai kompetenciával rendelkező szakember, aki erkölcsi és jogi 

felelősséget vállal a rábízott tanulókért, az érdekükben kifejtett pedagógiai tevékenységért. Az 

osztályfőnököt – a nevelési munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza meg 

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

 Koordinálja az osztályát és annak tanulóit érő fejlesztő hatásokat, nevelési tényezőket. 

 Osztályának felelős vezetője, tervezi, szervezi, irányítja és értékeli a rábízott közösség 

iskolai életét és munkáját. 

 Feladata a tanulók személyiségének alapos és sokoldalú megismerése, az iskolai 

értékrend szerinti differenciált fejlesztése, az iskola pedagógiai programjában kiemelt 

alapértékek osztályában való elfogadtatása. 

 Úgy irányítja a közösség tevékenységét, hogy a tanulók önállósága, öntevékenysége a 

csoport önkormányzó képessége folyamatosan fejlődjön. 

 Tiszteletben tartja a gyermekek emberi méltóságát; gondoskodik arról, hogy az osztály 

közösségi tevékenysége során alkalmat teremtsen a tanulóknak, hogy 

felkészülhessenek a demokratikus, közéleti szereplésre. 

 Feltérképezi az osztály szociometriai jellemzőit: pontos információkkal rendelkezik az 

osztályon belüli konfliktusokról, rivalizációról, az osztályban uralkodó értékrendről. 

 Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, a tanulók egyéni fejlődési tempójához igazítja. 

 A helyi tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart, ezek témáit az 

osztályfőnöki tanmenetben rögzíti. Az órákon folyó irányított beszélgetések az iskola 

pedagógiai programját szolgálják, tartalmazzák a humanista alapértékek 

elfogadtatására való törekvést: a rend, a tisztaság, az udvarias, kulturált viselkedés, a 

fegyelmezett munka és tanulás, a munka és a dolgozó ember tisztelete, az önművelés 

igénye, a testi-lelki egészség megőrzése, a környezetvédelem. 

 Nevelőmunkája tervezését az osztályfőnöki foglalkozási terv teszi teljessé, ebben 

tervezi meg a gyermekek személyiségfejlesztése érdekében elvégzendő felméréseket, 

vizsgálatokat, a tanulókkal való egyéni bánásmód eljárásait, s az osztállyal való 

egyeztetés után a tanévre tervezett közös tevékenységeket (kirándulás, klubdélután, 

színház-, múzeumlátogatás, stb.). 

 Gondot fordít arra, hogy osztálya tanulói érjék el a képességüknek megfelelő szintet a 

tanulásban, odafigyel a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 

 Segíti a tehetség kibontakozását, a tanulásban lemaradók felzárkóztatását. Biztosítja a 

tanulók részvételét a szakkörökön, korrepetálásokon, fejlesztő foglalkozásokon. 

 Havonta az osztállyal együtt értékeli a tanulók tanulmányi munkájának 

eredményességét, valamint magatartásukat és szorgalmukat. 

 A gyermekek minden iskolai tevékenységét (beleértve a tanórán kívüli és szabadidős 

foglalkozásokat is) értékeli, bennük is kialakítja a reális önértékelés igényét. 

 Segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját, felkelti a tanulókban az iskolai közéleti 

tevékenység iránti érdeklődést, az osztály életének demokratikus szervezésével 

kifejleszti bennük az ehhez szükséges képességeket 

 Folyamatosan törekszik osztályában a társadalmi munkamegosztás megismertetésére. 

A gyermekek életkorának megfelelően szakmai ismertetésekkel, önismereti 

gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a pályaválasztásra. 

 Felelős megbízásával és munkájának ellenőrzésével biztosítja az osztályterem 

rendjének, tisztaságának, berendezési tárgyainak megőrzését. 

 Együttműködik az osztályában tanító pedagógusokkal, napközis és tanulószobás 

nevelőkkel. Az iskolapszichológussal, fejlesztőpedagógussal, külső szervezetekkel és 

szakemberekkel amennyiben ez szükséges. 
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 Látogatja osztálya tanítási óráit, tanórán kívüli foglalkozásait: tapasztalatait, 

észrevételeit, az esetleges konfliktusokat az érintett nevelőkkel megbeszéli. Szükség 

esetén - az igazgató tudtával - az osztályban tanító tanárokat és az érintett más 

pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

 Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi a 

kulturált művelődés és szórakozás változatos formáit, hogy kifejlessze bennük a 

szabadidő tartalmas kialakításának igényét. 

 Megismeri a tanuló családi és szociális körülményeit, a szülők iskolával szembeni 

elvárásait, a gyermekükkel kapcsolatos ambícióikat. 

 Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a 

szülőkkel. 

 Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyermekek magatartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről, alkalmazza az iskolai szabályzatokban rögzített dicséret és 

elmarasztalás formáit. 

 Évente legalább két alkalommal szülői értekezletet, rendszeresen fogadóórát tart. 

 Megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, megbeszéli 

velük a gyermekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, ill. az egyes tanulók 

fejlesztésére vonatkozóan. 

 Kapcsolatot tart osztálya szülői munkaközösségével. Megszervezi az arra vállalkozó 

és alkalmas szülők részvételét az iskolai szabadidős programok, kirándulások, 

táborozások szervezésében, esetleg az iskolai alapítvány támogatásában. 

 Szükség szerint végez családlátogatásokat - a szülők előzetes értesítésével és 

beleegyezésével. 

 Elvégzi az osztályfőnök adminisztrációs teendőit, felel az osztálynapló szabályszerű, 

naprakész vezetéséért, a törzslapok pontos felfektetéséért. 

 Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztratív teendőket, 

továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

 Regisztrálja és összesíti a tanulók hiányzásait, az igazolatlan mulasztásokat 

szankcionálja. 

 A gyermekekkel minden érdemjegyet beírat az ellenőrzőbe, rendszeresen ellenőrzi, 

hogy aláíratták-e szüleikkel az osztályzatokat és bejegyzéseket. 

 Vezeti osztálya osztályozó értekezleteit, ezeken, valamint az igazgató kérésére a 

nevelőtestületi értekezleteken ismerteti és elemzi a tanulócsoport helyzetét, neveltségi 

szintjét, tanulmányi munkáját, magatartását. Az osztályában tanító nevelőkkel 

megvitatja az addig tapasztaltakat és a következő időszak teendőit. 

 Adatokat szolgáltat osztályáról az iskolai statisztika elkészítéséhez. 

 Aktívan részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, a szakirodalom 

tanulmányozását, bemutató foglalkozást, különböző témájú felmérések kidolgozását és 

elemzését vállalja. 

Nevelési- oktatási feladataink egyéb területeken 

A Sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) 

nehézségek enyhítése: 

- Szoros kapcsolat Nevelési Tanácsadóval,Gyermekjóléti Szolgálattal. 

- Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. 

- Szükség szerint felzárkóztató foglalkozások. 

- Napközi otthon, tanulószoba szervezése. 

- Nevelők és tanulók személyes kapcsolata. 
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- Családlátogatások szükség szerint. 

- A szülők és a családok nevelési gondjainak segítése. 

- A tanulás tanítása 

- A rendszeres iskolába járás figyelemmel kísérése. 

- A nevelő javaslatot tehet a szülőnek, hogy gyermekével Nevelési 

- Tanácsadóhoz forduljon. 

- Felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások SNI-s, BTM-s tanulók számára 

A tehetség- képesség kibontakoztatásának segítése 

- Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. 

- Iskolai sportkör (tömegsport, versenysport). 

- Szakkörök - pályázatok. 

- Versenyek, vetélkedők, bemutatók szervezése. 

- Szabadidős foglalkozások, kirándulás, túra, színházlátgatás. 

- Informatika terem, Internet egyéni vagy csoportos használata. 

- A továbbtanulás, pályaválasztás segítése. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A gyermek- és ifjúságvédelmi munka kapcsolódik a nevelési- oktatási tevékenységhez, 

átfogja az intézmény életének egészét azzal a céllal, hogy biztosítja a gyermeket megillető 

jogok érvényesülését, védő-óvóintézkedést tegyen a rászorulók érdekében. A nevelők és a 

tanulók személyes kapcsolatainak egyik fő célja a gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő 

problémák feltárása, megelőzése. Minden pedagógus közreműködik feladatok ellátásában, a 

tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. Kiemelt feladata ez az osztályfőnököknek, akik jelzik a problémát 

iskolavezetésnek, vagy közvetlenül a Gyermekjólét Szolgálatnak. Iskolánkban gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős jelenleg nem dolgozik. Napi a kapcsolat az iskola és a Gyermekjóléti 

Szolgálat között a problémák megoldásában. 

Általános feladataink: 

- Az érintett tanulók nyilvántartásba vétele. 

- Tanulók és szülők tájékoztatása a Gyermekjóléti Szolgálat működésének helyéről és 

idejéről. 

- A veszélyeztető okok meglétének jelzése a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

- Az önkormányzat Szociális Bizottsága felé jelzés a veszélyeztetettség meglétéről. 

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

- Meg kell keresni a problémák okait. 

- Segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához. 

- Jelezni kell a problémát a szakemberek felé (védőnők, iskolaorvos, 

- Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális Bizottság, Rendőrség) 

- Együttműködés a Nevelési Tanácsadóval. 

- A tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. 

- Felvilágosító munka a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésére. 

- Igazolatlanul hiányzó tanulók szüleinek figyelmeztetése, feljelentése a 

Kormányhivatalhoz, Gyámhivatalhoz. 

- A tanulmányi eredmény hirtelen romlásának jelzése a szülő felé. 

- Támogatást kezdeményezni (étkezési, tankönyv, kirándulási táborozási, rendkívüli 

segély). 

- A kompetens személyek felkérése. 

- Maximális tapintat, körültekintés, empátia a problémák kezelésénél. 
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Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

- Felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások 

- Differenciált oktatás és képességfejlesztés 

- Az indulási hátrányok csökkentése 

- Személyes egyéni tanácsadás tanulónak, szülőnek 

- Egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése 

- Egészségügyi szűrővizsgálatok 

- A szülőkkel, szakemberekkel való maximális együttműködés 

- A pályaválasztás segítése 

- Iskolai étkeztetés biztosítása 

- Napközis és tanulószobai foglalkozások szervezése 

- Szabadidős tevékenységek, programok biztosítása 

- A tanulók szociális körülményeinek javítása (segély, természetbeni támogatás) 

- Kapcsolat a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

alapítvánnyal 

Feladatunk a gyerekek életkori szakaszaihoz kötötten tér el. 

A gyermekvédelmi tevékenység legfontosabb feladatai kisiskolás korú gyermekeknél: 

 a gyermek elemi szükségleteinek (élelem, ruházat, tanszer) ellátása a családban, 

 a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges nevelési légkör biztosítása és testi 

épségének óvása a családon belül és a családon kívül, 

 a gyermek egészségi állapotának figyelemmel kisérése, rendszeres ellátás biztosítása 

az iskolaorvosi (háziorvos), védőnői szolgálaton keresztül, az iskolafogászati 

rendeléseken, - a gyermek intézményes ellátása, az intézmény valamennyi 

szolgáltatásának biztosítása (ügyelet, étkezés, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, 

tehetséggondozás…) a gyermek rászorultsága szerint, 

 a család anyagi és szociális helyzetének megfelelően a különféle támogatások- 

pénzbeli és természetbeli- felkutatása, a hozzájutás segítése, támogatása, valamint 

tanácsadás a családellátó tevékenységhez, 

 segítségnyújtás a kulturált szabadidő eltöltéséhez, az életkoruknak, fejlettségüknek 

megfelelő rendezvényeken történő részvételhez, 

 gyorsan és hatékonyan intézkedni a gyermeket veszélyeztető helyzetben, 

 folyamatosan ellenőrizni a tanuló eredményeit, a rendszeres iskolába járást szükség 

esetén eljárást kezdeményezni, 

 segítséget nyújtani a cigány etnikumból érkező gyermekeknek a kulturális, szociális 

hátrányok csökkentése érdekében, a szabályok, normák elfogadásáért, 

 napközi otthonos ellátás az iskolában. 

A serdülő korú tanulók ellátásával kapcsolatban a feladatok a következő területeket érintik: 

 a családi minta, a törődés, érzelmi kötődés mennyire szolgálja a tanuló erkölcsi, 

érzelmi, értelmi fejlődését, 

 milyen kortárscsoportban vesz részt, mennyire ellenőrzött a tevékenységük, szabad 

mozgásuk, 

 használ-e a tanuló egészségre káros anyagokat, szereket, folytat-e korára, fejlődésére 

káros életmódot, 



Pedagógiai program 

- 22 - 

 folyamatos ellenőrzést, nyomon követést igényel a hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett környezetben nevelkedő fiatal otthoni életformája, ellátása, pihenése, 

különös tekintettel a cigány etnikumban élő fiatalok helyzetére, 

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

eredményes beiskolázás érdekében, 

 a segélyekkel, támogatásokkal javítani a család, a tanuló, szociális helyzetét, elemi 

szükségleteinek kielégítését, 

 bekapcsolni az iskolai tevékenységekbe, felzárkóztatásba, tehetséggondozásba, a 

sportköri és szakköri munkába, 

 életkorának, fejlettségének megfelelő kulturális programokra, 

 mozgósítani, táborozást szervezni, 

 folyamatos, őszinte érzelmi kötődést biztosítani, amelyben problémáit nyíltan 

feltárhatja, 

 segítséget nyújtani napi háromszori étkezés igénybevételéhez, az egészségügyi 

ellátásokhoz, segédeszközök megszerzéséhez, 

 tanulószobai ellátás biztosítása (esetlegesen). 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 

 Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezése 

 Napközi otthon, tanulószoba 

 Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

 A továbbtanulás irányítása, segítése 

 Egyes tantárgyakból lehetőség szerint csoportbontás, egyéni 

 fejlesztés 

 A gyenge teljesítményt nyújtó tanulók differenciált foglalkoztatása 

 Fejlesztő foglalkozás SNI-s és BTM-s tanulók részére 

Feladataink: 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók: 

- Felismerése, nyilvántartása, megfigyelése, képességeik felmérése, fejlesztésük 

dokumentálása, szülők tájékoztatása, szakemberhez történő irányítás, HÍD2 program. 

A fejlesztés hatékonyságának értékelése: 

- A  tesztek  elemzése,   a  tanulmányi   eredmények  vizsgálata, beszélgetés gyerekkel, 

szülővel, tanulás módszertani változtatások. Indokolt esetben gyógypedagógus, logopédus, 

pszichológus, szakember közreműködése 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak egyik fő célja a gyermek és 

ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden pedagógus 

közreműködik feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Kiemelt feladata ez az osztályfőnököknek, 

akik jelzik a problémát iskolavezetésnek, vagy közvetlenül a Gyermekjólét Szolgálatnak. 

Iskolánkban gyermek- és ifjúságvédelmi felelős jelenleg nem dolgozik. Napi a kapcsolat az 

iskola és a Gyermekjóléti Szolgálat között a problémák megoldásában. 

Feladataink: 

 Az érintett tanulók nyilvántartásba vétele. 
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 Tanulók és szülők tájékoztatása a Gyermekjóléti Szolgálat működésének helyéről és 

idejéről. 

 A veszélyeztető okok meglétének jelzése a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

 Az önkormányzat Szociális Bizottsága felé jelzés a veszélyeztetettség meglétéről. 

 Fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit. Meg kell keresni a problémák 

okait. 

 Segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához. 

 Jelezni kell a problémát a szakemberek felé (védőnők, iskolaorvos, Gyermekjóléti 

Szolgálat, Szociális Bizottság, Rendőrség) 

 Együttműködés a Nevelési Tanácsadóval. 

 A tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. 

 Felvilágosító munka a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésére. 

 Igazolatlanul hiányzó tanulók szüleinek figyelmeztetése, feljelentése a 

Kormányhivatalhoz, Gyámhivatalhoz. 

 A tanulmányi eredmény hirtelen romlásának jelzése a szülő felé. 

 Támogatást kezdeményezni (étkezési, tankönyv, kirándulási táborozási, rendkívüli 

segély). 

 A kompetens személyek felkérése. 

 Maximális tapintat, körültekintés, empátia a problémák kezelésénél. 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

szociális hátrányok enyhítését: 

 Felzárkóztató illetve tehetséggondozó programok szervezése. 

 Drog- és bűnmegelőzési programok. DADA 

 Mentálhigiénés programok.  

 Egészségügyi szűrővizsgálatok 

 Iskolai étkeztetés biztosítása 

 Pályaorientációs tevékenység. 

 Komplex tehetséggondozó programok (szakkörök). 

 Komplex táborozások, kirándulások, országjárások. 

 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, 

osztályfőnöki órákon, családlátogatásokon, értesítés (iskolaújság, levél, hirdetőtábla). 

 Helyi, regionális, országos támogatások megszervezésének ösztönzése. 

 Motiválás arra, hogy a gyermek napközis ellátásban részesüljön. 

 Kapcsolat a nevelési tanácsadóval. 

 Táborozási hozzájárulások. 

 Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon. 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Tudjuk, hogy az iskolai döntések, intézkedések meghozatalakor a gyermek mindenek felett 

álló érdekét kell figyelembe vennünk, az ő érdekét kell képviselnünk. Biztosítjuk a befogadó 

és toleráns iskolai légkört, a diszkrimináció- és szegregációmentes nevelést, oktatást. 

Pedagógiai munkánk során a rendelkezésünkre álló eszközökkel igyekszünk kompenzálni a 

szociális környezetből és az eltérő ütemű fejlődésből fakadó hátrányokat. 

 A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat a lehetőségekhez mérten 

egyenletesen osztjuk szét a párhuzamos osztályok között. (Nagydorogi székhely 

intézményben) 
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 Az egyéni fejlődést differenciált óravezetéssel, korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazásával, egyéni fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokkal, kiscsoportos 

korrepetálásokkal, szakemberek bevonásával segítjük. 

 A jó képességű, hátrányos helyzetű tanulókat bevonjuk a tehetség kibontakoztató 

foglalkozásokon részvételre. 

 A tanulók fejlődését önmagukhoz mérten is értékeljük. 

 Részt veszünk az útravaló programban, mely a hátrányos helyzetű tanulók 

továbbtanulásra felkészülését támogatja mentor tanárok közreműködésével és anyagi 

segítséggel is. 

 Egész napos elfoglaltságot biztosítunk. Igyekszünk elérni, hogy az érintett tanulók 

kihasználják ezeket, a lehetőségeket: napközi, tanulószoba, szakkörök, korrepetálások, 

sportolási lehetőségek, pl. atlétika, úszás, labdarúgás, asztalitenisz, énekkar, kézműves 

foglalkozások, fakultatív hittan. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat bevonjuk az iskolai és osztály 

programokba (iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken szereplés, mozi, színház, 

kirándulás, stb.). 

 Szociális segítségnyújtás: ingyenes tankönyv, ingyenes vagy kedvezményes étkezés, 

rendkívüli segély igénylése. 

 Együttműködés a családokkal: tankötelezettség teljesítése, nevelési gondok 

megoldása. 

 Együttműködés a segítő szervezetekkel: gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, 

nevelési tanácsadó, iskola egészségügyi szolgálat. 

A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái 

 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a DÖK vezetője, és az osztályfőnökök tájékoztatják. A DÖK 

vezetője havonta egyszer a Diáktanácsot összehívja, tájékoztatja, kikéri véleményét az 

iskolai életről. 

Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon teszik ugyanezt. 

 A tanulót és a szülőt a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan szóban, illetve írásban tájékoztatják. Félévente egyszer írásbeli 

tájékoztatást ad az osztályfőnök a bukás közelében lévő tanulók szüleinek. 

 A tanulók kérdéseiket, javaslataikat, véleményüket egyénileg, illetve választott 

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

nevelőtestülettel. 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

o SZMK - osztályonként két szülővel 

o Szülői értekezlet évente két alkalommal, illetve szükség szerint 

o Tájékoztatás az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, országos és helyi 

oktatási kérdésekről, a helyi tanterv követelményeiről, a pedagógiai 

programról, az osztály közösségi életéről, a tanulók egyéni munkájáról, 

neveltségi szintjéről, programokról  

o Fogadóóra - szükség szerint. A szülők és a pedagógusok személyes 

találkozása, a tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. 

o Családlátogatás - szükség szerint 

o Nyílt tanítási nap - igény szerint 

o A szülő, a látogató betekintést nyer az iskolai élet mindennapjaiba, 

személyesen tájékozódik a gyermek és az osztályközösség iskolai életéről. 
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Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eszköz-, és eljárásrendszere 

A nevelés eszközei, eljárásai valamint a nevelés módszerei a nevelési folyamat egymással 

összefüggő, egymást feltételező, nagyon fontos- elemei, tényezői. 

A nevelési módszerek elválaszthatatlanok a nevelés céljától. 

Mivel a nevelés céljai között szerepeltek általános, konkrét fejlesztési szakaszokra lebontott 

célok, így az alábbiakban felsorolt (csoportosított) nevelési módszerek közül azokat kell 

kiválasztani, egyrészt amelyek a nevelési célokon és feladatokon túl: 

 igazodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, 

 igazodnak a nevelők személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, felkészültségéhez, 

vezetői stílusához, 

 igazodnak a mindenkori szituációhoz és annak tartalmához, 

másrészt mivel nincs teljesen egyforma két szituáció, két egyforma gyerek, két egyforma 

pedagógus a nevelési módszereket úgy kell megválasztani, hogy azok a leghatékonyabb 

alkalmazást tegyék lehetővé. 

 

A dicséret iskolánkban használatos módjai: 

Tantárgyi elismerés: 

 szaktanári szóbeli dicséret 

 szaktanári írásbeli dicséret a tantárgyban végzett kiemelkedő munkáért 

 osztályfőnöki dicséret és 

 osztályfőnöki írásbeli dicséret közösségi munkában nyújtott kiemelkedő teljesítményért 

vagy szereplésért 

 nevelőtestületi dicséret: több tárgyból kiemelkedően teljesítő tanuló részére vagy/és 

tartósan példás magatartás és szorgalom elismeréséül, melyet be kell vezetni az 

anyakönyvbe és a bizonyítványba 

 igazgatói dicséret: kimagasló eredmény esetén és jutalomkönyv a tanév végén a tanulók, 

nevelők és a szülök közössége előtt. 

Szóbeli dicséret nyilvános formái: 

 • osztályfőnöki órán, osztályközösség előtt, alsó illetve felső tagozatosok előtt 

 • iskolai összejöveteleken (tanévzáró ünnepély, ballagás, stb.) 

Írásbeli dicséret formái: 

 • osztályfőnöki dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba) 

 • igazgatói dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba) 

 • oklevél: osztályozás, jutalmazás 

Kiemelkedő teljesítmények: 

a) szaktanári dicséret - órákon nyújtott kiváló teljesítményért, aktivitásért, szaktárggyal 

kapcsolatos többletmunkáért, tanulmányi versenyen elért eredményért (félévkor és 

évvégén tantárgyi dicséret adható) 

b) osztályfőnöki dicséret - kiváló közösségi munkáért, rendezvényeken aktív 

szereplésért, az iskola érdekében végzett jó munkáért 

c) igazgatói dicséret - közösségi munkáért, megyei vagy országos versenyeken elért jó 

helyezésért 



Pedagógiai program 

- 26 - 

d) tantestületi dicséret – nyolc évi kiemelkedő tanulmányi munkáért, kiemelkedő 

tanulmányi vagy közösségi tevékenységért 

e) oklevél és könyvjutalom - egész évben kiemelkedő tanulmányi (sport) munkáért, adott 

évben házi tanulmányi (sport) versenyen elért jó helyezésért, kitűnő, jeles tanulmányi 

munka, példás magatartás, példás szorgalom 

Jutalmazáskor a következő tevékenységeket jutalmazzuk, illetve a következő formákat 

használunk: 

A tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket, kiemelkedően teljesítő, az iskola 

hírnevét tanulmányi, sport, kulturális, diákmozgalmi tevékenységgel erősítő tanulókat 

jutalomban részesítjük. Házi, körzeti, megyei, országos versenyek győzteseinek, 

helyezettjeinek jutalmazása iskolai ünnepségeken a nevelők és a tanulók közössége előtt, 

valamint rendszeres híradás az eredményekről az iskolai faliújságokon és a diákújságon 

keresztül. 

A jutalmazás formái lehetnek: 

- szóbeli dicséret 

- írásbeli dicséret 

- oklevél, kitűntetés 

- jutalom (könyv, különféle tárgyi jutalmak, labdák, sportfelszerelések, kirándulás, 

táborozás, stb.) 

Az elmarasztalás iskolánkban használatos módjai: 

A fegyelmezés következő formáit használjuk és alkalmazzuk iskolánkban: 

 szóbeli figyelmeztetés  

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás 

 nevelőtestületi figyelmeztetés, intés, megrovás 

 áthelyezés másik iskolába (kivételes esetben!) 

Elmarasztalás jár iskolánkban: 

 vállalt feladatok hanyag elvégzése 

 a házirend megszegése 

 közösségi tulajdon elleni vétség 

Az elmarasztalást kezdeményezheti: 

 osztályfőnök 

 szaktanár 

Elmarasztaló intézkedések: 

 szaktanári szóbeli figyelmeztetés 

 szaktanári írásbeli figyelmeztetés 

 osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés 

 osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intő 

 osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés 

 igazgatói intő 

 igazgatói megrovás 

 nevelőtestületi intő 
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Helyi tanterv 

A választott kerettanterv megnevezése, óraszámai 

Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az 

alábbi kerettantervekre épül: 

a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet1. sz. 

mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”, valamint 2. sz. 

mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”. 

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek 

által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven 

százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben 

szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a 

tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. 

Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret 

tantárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja. 

Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve „B 

változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít: 

A Nagydorogi székhely intézményben: 

évfolyam tantárgy megnevezése változat 

1-4. osztály Ének-zene A 

5-8. osztály Magyar nyelv és irodalom A 

5-8. osztály Fizika B 

5-8. osztály Kémia B 

5-8. osztály Biológia-egészségtan A 

5-8. osztály Ének-zene A 

A Kajdacsi tagintézményben: 

évfolyam tantárgy megnevezése változat 

1-4. osztály Ének-zene B 

5-8. osztály Magyar nyelv és irodalom A 

5-8. osztály Fizika B 

5-8. osztály Kémia B 

5-8. osztály Biológia-egészségtan B 

5-8. osztály Ének-zene A 

A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontása, 

illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a nevelők szakmai 

munkaközösségeinek, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok 

feladata a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente felmenő rendszerben: 

2013 augusztusára: Az első és az ötödik évfolyamon. 

2014 augusztusára: A második és a hatodik évfolyamon. 

2015 augusztusára: A harmadik és a hetedik évfolyamon. 

2016 augusztusára: A negyedik és a nyolcadik évfolyamon. 
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A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontásához, 

illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai az 

egyes tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói által összeállított helyi 

tantervi ajánlásokat használják fel. Ezek elfogadásáról, iskolánkban történő alkalmazásáról az 

előbbi ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt. 

Az új kerettanterv felmenő rendszerű bevezetése: 

  2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 

1. osztály H 2013(új) H 2013(új) H 2013(új) H 2013(új) 

2. osztály H 2010 testnev H 2013(új) H 2013(új) H 2013(új) 

3. osztály H 2010(régi) H 2010 testnev H 2013(új) H 2013(új) 

4. osztály H 2010(régi) H 2010(régi) H 2010 testnev H 2013(új) 

5. osztály H 2013(új) H 2013(új) H 2013(új) H 2013(új) 

6. osztály H 2010 testnev H 2013(új) H 2013(új) H 2013(új) 

7. osztály H 2010(régi) H 2010 testnev H 2013(új) H 2013(új) 

8. osztály H 2010(régi) H 2010(régi) H 2010 testnev H 2013(új) 

H 2010(régi) -a régi kerettantervre épülő helyi tanterv 

H 2010 - testnev a régi kerettantervre épülő mindennapos testnevelést tartalmazó helyi tanterv 

H 2013(új) -az új kerettantervre épülő helyi tanterv 

Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon angol és német nyelvet tanulnak a nagydorogi 

székhely intézményben és angol nyelvet a kajdacsi tagintézményben. 
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Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai 

foglalkozások és azok óraszámai 

A szabadon tervezhető órakeretből minden alsós évfolyamon megnöveltük a magyar nyelv és 

irodalom és a matematika tantárgyak óraszámát, valamint a 3. és 4. évfolyamon 1 órával 

kiegészítettük a környezetismeret óraszámát. Az egyes tantárgyakra így kapott óraszámok 

minden iskolánkba járó alsós tanuló számára kötelező órák. 

A választott kerettanterv tananyagát helyi tantervünkben újabb tartalommal, követelmények-

kel nem egészítettük ki, a rendelkezésre álló időkeretet az egyes tematikai egységek között 

osztottuk el az alkalmazható tudás megszerzése, illetve a képességek fejlesztése céljából. 

A szabadon tervezhető órákat az egyes tantárgyaknál hozzáadással jelöltük. 

Óraterv - kötelező tantárgyak és óraszámok 1-4. évfolyamon 

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

  éves heti éves heti éves heti éves heti 

Magyar nyelv és irodalom 288 7+1 288 7+1 252 6+1 252 6+1 

Idegen nyelv (német, angol)             72 2 

Matematika 108 4+1 108 4+1 108 4+1 108 4+1 

Erkölcstan 36 1 36 1 36 1 36 1 

Környezetismeret 36 1 36 1 72 1+1 72 1+1 

Ének-zene 72 2 72 2 72 2 72 2 

Vizuális kultúra 72 2 72 2 72 2 72 2 

Életvitel- és gyakorlat 36 1 36 1 36 1 36 1 

Testnevelés és sport 108 5 108 5 108 5 108 5 

Rendelkezésre álló órakeret   25   25   25   27 
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Óraterv táblázat (felső tagozat) a Nagydorogi székhely intézményben: 

Óraterv - kötelező tantárgyak és óraszámok 5-8. évfolyamon 

Tantárgyak/évfolyam 
5. 6. 7. 8. 

éves heti éves heti éves heti éves heti 

Magyar nyelv és irodalom 180 5 180 5 144 4 144 4 

Idegen nyelv (angol) 108 3 108 3 108 3 108 3 

Matematika 144 4 144 4 144 4 144 4 

Történelem 72 2 72 2 72 2 72 2 

Erkölcstan 36 1 36 1 36 1 36 1 

Természetismeret 72 2 108 3         

Biológia – egészségtan         72 2 54 1,5 

Fizika         72 2 54 1,5 

Kémia         54 1,5 72 2 

Földrajz         54 1,5 72 2 

Ének-zene 36 1 36 1 36 1 36 1 

Rajz 36 1 36 1 36 1 36 1 

Hon- és népismeret 36 1             

Informatika 36 1 36 1 36 1 36 1 

Technika 36 1 36 1 36 1 36 1 

Testnevelés 180 5 180 5 180 5 180 5 

Osztályfőnöki 36 1 36 1 36 1 36 1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 

72 2 108 3 108 3 108 3 

 

1 óra 

magyar 

nyelv és 

irodalom

, 1 óra 

informat

ika 

 

1 óra 

magyar 

nyelv és 

irodalom, 1 

óra 

matematik

a, 1 óra 

természetis

meret 

 

1 óra 

magyar 

nyelv és 

irodalom, 

1 óra 

matemati

ka, 0,5 

óra 

kémia, 

0,5 óra 

földrajz 

 

1 óra 

matemati

ka, 1 óra 

technika, 

0,5 

biológia, 

0,5 fizika 

Rendelkezésre álló órakeret  28  28  31  31 

 

A fenti táblázatban a szabadon tervezhető óraszámmal megnövelt óraszámok láthatóak. A 

szabadon tervezhető órák felosztását is feltüntettük a táblázatban. A választott kerettanterv 

tananyagát helyi tantervünkben újabb tartalommal, követelményekkel nem egészítettük ki, a 

rendelkezésre álló időkeretet az egyes tematikai egységek között osztottuk el az alkalmazható 

tudás megszerzése, illetve a képességek fejlesztése céljából. 
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Óraterv táblázat (felső tagozat) a Kajdacsi tagintézményben: 

Óraterv - kötelező tantárgyak és óraszámok 5-8. évfolyamon 

Tantárgyak/évfolyam 
5. 6. 7. 8. 

éves heti éves heti éves heti éves heti 

Magyar nyelv és irodalom 162 4+0,5 162 4+0,5 144 3+1 144 4 

Idegen nyelv (angol) 126 3+0,5 126 3+0,5 108 3 108 3 

Matematika 144 4 144 3+1 126 3+0,5 126 3+0,5 

Történelem 72 2 72 2 72 2 72 2 

Erkölcstan 36 1 36 1 36 1 36 1 

Természetismeret 72 2 72 2         

Biológia – egészségtan         72 2 54 1+0,5 

Fizika     36 0+1 72 2 72 1+1 

Kémia         54 1+0,5 72 2 

Földrajz         72 1+1 72 2 

Ének-zene 36 1 36 1 36 1 36 1 

Rajz 36 1 36 1 36 1 36 1 

Hon- és népismeret 36 1             

Informatika 36 0+1 36 1 36 1 36 1 

Technika 36 1 36 1 36 1 36 0+1 

Testnevelés 180 5 180 5 180 5 180 5 

Osztályfőnöki 36 1 36 1 36 1 36 1 

Rendelkezésre álló órakeret  28  28  31  31 

A szabadon tervezhető órákat az egyes tantárgyaknál hozzáadással jelöltük. A választott 

kerettanterv tananyagát helyi tantervünkben újabb tartalommal, követelményekkel nem 

egészítettük ki, a rendelkezésre álló időkeretet az egyes tematikai egységek között osztottuk el 

az alkalmazható tudás megszerzése, illetve a képességek fejlesztése céljából. 

Az évfolyamok heti időkerete, a választható tantárgyak, foglalkozások esetében a 

pedagógusválasztás szabályai 

A kötelező órák és a heti időkeret különbözetéből fennmaradó óraszám a 2013/14 tanévtől 

felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

évfolyam 

tanulók heti óraszáma osztályok heti időkerete 

testnevelés 
nélkül 

testne- 
velés 

kötelező 
óraszám 

engedé- 
lyezett 

Tehetség-
gondozás, 

felzárkóz-tatás 

engedélyezett és 
kötelező 

különbözete 

1. 20 5 25 52 2 29 

2. 20 5 25 52 2 29 

3. 20 5 25 52 2 29 

4. 22 5 27 55 2 30 

5. 23 5 28 51 2 25 

6. 23 5 28 51 2 25 

7. 26 5 31 56 2 27 

8. 26 5 31 56 2 27 
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Iskolánkban a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti 

időkerete különbözetét osztálybontásra, tanórai foglalkozás megtartására, napközis-, 

tanulószobai foglalkozás megtartására, felzárkóztatásra, differenciált fejlesztésre, szakköri 

(tehetség kibontakoztatás)-, sportköri foglalkozás megtartására használjuk fel. A tanulók 

részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon a nevelő jelzése alapján kötelező. A 

tehetséggondozó foglalkozásokon való részvételről a nevelő előzetesen egyeztet a tanulóval. 

Közös megegyezés esetén a tanuló részvétele a tanév végéig kötelező a kiválasztott 

foglalkozásokon. Ezen módosítani csak az igazgató (tagintézmény-vezető) engedélyével 

lehet. 

Iskolánkban a személyi feltételek nem teszik lehetővé, hogy több pedagógust megnevezzünk, 

aki a választható tantárgyat tanítja, ezért a tanulók számára nincs érdembeli pedagógus 

választási lehetőség. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTM) vagy a sajátos nevelési igény (SNI) 

miatt a szakértői bizottság véleménye alapján egyéni foglalkozás keretében történő 

felkészítésére az iskolának tanulónként a szakértői véleményben leírt óraszámokat biztosítja.  

Az alkalmazható tankönyvek tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elvei 

Az alkalmazott taneszközök tartalmazzák a NAT, illetve a kerettantervek által előírt kötelező 

tananyagot. Az egyes évfolyamok tanítási anyaga egymásra épüljön, a folyamatosság elve 

érvényesüljön.  Alsó és felső tagozatban egyaránt egymáshoz kapcsolódjanak a 

tankönyvcsaládok. Fontos szempont a kiválasztásnál a tankönyvek áttekinthetősége, a 

tananyag elrendezése. A választott taneszközök alkalmazásánál az iskola tanulóinak 

összetétele, képességszintje nem hagyható figyelmen kívül. A tanulók életkori sajátosságainak 

figyelembevételével választanak a pedagógusok tankönyvet. Az esztétikai jellemzők is 

befolyásolják a választáskor a döntést. Tekintettel kell lennünk a taneszközök árára, hasonló 

jellemzőkkel bíró könyvek közül az olcsóbbat kell választanunk. Későbbi döntésnél 

figyelembe vesszük a tanulók véleményét is, valamint a gyakorlati tapasztalatokat mérlegelve 

választjuk ki a taneszközöket. 

A tankönyvek rendelése előtt a szülőket tájékoztatni kell a következő tanévben alkalmazott 

taneszközökről és azok költségkihatásairól. Az iskolai könyvtárban valamennyi évfolyam 

taneszközei megtalálhatók a tartós tankönyvek között. Ezekből kölcsönözhetnek a napközis, 

tanulószobás tanulók. 

Az iskolánkba később érkezők is a könyvtári állományt használhatják. 

Az ingyenes tankönyvellátás nagyban segíti a hátrányos helyzetű tanulókat, 

hogy megfelelő tankönyvekkel rendelkezzenek. 

2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben valamennyi tanuló számára ingyenes 

tankönyvellátás biztosított.  

A tartós tankönyvek használata is bevezetésre kerül. 
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A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

Erkölcsi nevelés 

Elsősorban az erkölcstan- és osztályfőnöki órákon, de minden egyéb tanórán (humán 

tantárgyak, biológia, természetismeret) és tanórán kívüli tevékenység során arra kell 

törekednünk, hogy a tanuló erkölcsi gondolkodásának szintje a konvencionális szintről 

eljusson a normakövetés szintjére. El kell érnünk, hogy a tanuló rendre és fegyelemre 

törekedjen, belássa, hogy teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket. A szabályokat minden 

körülmények között be kell tartani, kivéve az olyan szélsőséges eseteket, amikor azok más 

társadalmi kötelezettségekkel kerülnek konfliktusba. Tudatosuljon benne, hogy az emberek 

különböző értékeket és véleményeket vallanak, és hogy az értékek és szabályok egy része 

viszonylagos.  

A gyakorlati megvalósulás formái: 

- Olyan tevékenységek gyakoroltatása, amelyben a tanulók helyesen alkalmazzák a szövegés 

mondatfonetikai eszközöket különféle kommunikációs helyzetekben. 

- Erkölcsi és esztétikai ítélet megfogalmazása, érvelés a vélemény mellett, vitakészség 

kialakulása. 

- A szépirodalmi alkotásokban megismert helyzetek, azok tanulságainak alkalmazása 

mindennapi helyzetekben. A művek tanulságainak értelmezése. 

- A saját vélemény mellett a nem saját álláspont megjelenítésének, átélésének képessége. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Tanórákon (történelem, magyar irodalom, erkölcstan, művészeti órák) és tanórán kívüli 

tevékenységek (kirándulások, múzeumlátogatások) során a gyerekek ismerjék meg népünk 

kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú emlékeit. 

Olvassanak ilyen tárgyú műveket: 

- elbeszélések XX. századi eseményekről, hősökről, sorsokról; 

- nagyobb terjedelmű, jellemzően kortárs magyar és európai gyermekirodalmi alkotások 

(meseregény, ifjúsági regény, mesés-verseskötet) 

- művek a kortárs magyar irodalomból 

- mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak 

összehasonlítása, feldolgozása. 

Ismerjék meg a szülők, nagyszülők gyermekkorát, életmódját, tárgyi világát. 

Szerezzenek ismereteket a múlt emlékeiről környezetükben (múzeumok, emléktáblák, 

műemlékek, emlékművek, tárgyak, fotók, egyéb dokumentumok, szokások). 

Ismerjék nemzeti ünnepeinket, jelképeinket, aktívan vegyenek részt a méltó 

megemlékezéseken, versenyeken. 

Ismerkedjenek meg kiemelkedő magyar tudósok, feltalálók, művészek, sportolók életével, 

kiemelt figyelmet fordítva a helyi kötődésű személyekre. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló törekedjen a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus 

technikáit. Váljon nyitottá a társadalmi jelenségek iránt, szert téve az együttműködés 

képességére. Ismerje a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában 

alakítsa tevékenységét. Ismerje meg történelmi tanulmányai során az alapvető emberi, 

szabadság- és állampolgári jogokat, kötelezettségeket és az őt megillető jogok érvényesítési 

lehetőségeit. Osztályfőnöki és erkölcstanórákon tanítsuk meg arra, hogy alkalmazza a 

méltányosságot és az erőszakmentességet biztosító technikákat a közösségben való tevékeny 
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részvétele során. Vegyen részt olyan tevékenységekben (pl. szabadidős osztályrendezvények), 

amelyek a közösség jobbítását szolgálják. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

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. Teremtsünk olyan 

szituációs helyzeteket, amelyekben gyakorolhatják az őket körülvevő személyek és dolgok 

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

fogékonyság. Segítséget kell ahhoz nyújtani, hogy egyre kompetensebbek legyenek saját 

nevelésük, személyes biztonságuk, sorsuk és életpályájuk alakításában. A pedagógusoknak 

törekedniük kell a tanulók ön- és világszemléletének folyamatos formálására. 

A tanórákon (erkölcstan, természetismeret, magyar irodalom, magyar nyelv, biológia, 

technika, testnevelés) és a tanórákon kívül biztosítsunk lehetőséget, hogy a tanulónak legyen 

alkalma gyakorolni a másokkal való együttműködést. Tudjon segítséget nyújtani, a közös 

tevékenységek révén alkalmazza a kapcsolatépítés, kapcsolatteremtés kultúráját. A tanuló 

kapjon különböző megbízatásokat, amelyek alkalmasak a felelősség és a feladatok 

megosztásának gyakorlati alkalmazására. 

Tegyük képessé beleélésre, azonosulásra, érzelmek kifejezésére történetek, művek befogadása 

során. Tegyük képessé dramatikus és drámajátékok segítségével mindennapi konfliktusok 

átélésére és azok kezelésére. Minderre alkalmasak a kooperatív tevékenységformák, a téma – 

és projekthetek. 

A családi életre nevelés 

Már a tanulók elsős korától – a beszoktatási időszaktól – kezdve törekedjünk arra, hogy 

diákok sajátítsák el az alapvető együttélési normákat a családban és az iskolában egyaránt. 

Ismertessük meg az illemszabályokkal (pl. témahét), a családi ünnepekkel (pl. karácsonyváró 

délelőtt) és az ezekhez kötődő szokásokkal. 

Az iskolai kereteken belül tanórákon (erkölcstan, természetismeret, magyar irodalom, 

biológia, osztályfőnöki), ill. egyéb kötetlen foglalkozások során lehet alkalmunk hatást 

gyakorolni a családi életre nevelés témakörében. Kötetlen és irányított beszélgetések során 

kell elérnünk azt, hogy a tanuló képes legyen felismerni és megfogalmazni a családban 

betöltött szerepeket, feladatokat, megtalálni és elvégezni a rá háruló feladatokat. Teremtsünk 

olyan légkört, hogy a családban és a párkapcsolatok során előforduló súlyos 

problémahelyzeteket felismerje, és ezek megoldásához a pedagógus segítségét kérje. 

Szakemberek (orvos, védőnő) segítségét igénybe véve tájékoztatjuk a családtervezés 

különböző lehetőségeiről, arról, hogy a szexualitás a párkapcsolatok fontos eleme. Szakkör 

szintjén látjuk megvalósíthatónak, hogy megismertessük a tanulókkal a csecsemőgondozás 

néhány alapvető lépését. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A testi és lelki egészségre nevelés fő színterei: 

- napközi 

- biológiaórák (természetismeret órák) 

- osztályfőnöki órák 

- táncórák 

- testnevelésórák 
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- egészségnevelési hét 

- kézműves foglalkozások 

- kóruspróbák 

- fellépések 

Fő fejlesztési területek: 

- egészséges táplálkozás alapvető szabályai 

- személyes higiéné ápolásának módjai 

- a rendszeres testmozgás 

- művészeti - és alkotótevékenység 

- aktív pihenési formák 

- stresszoldási, relaxációs technikák 

- drogprevenció 

- káros szenvedélyek kockázatainak felismerése 

- betegség mint állapot felismerése 

A fő cél, hogy a tanulóban kialakuljon az igény a harmonikus, barátságos, otthonos környezet 

iránt. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti, alkotó tevékenység több formáját, és 

képes legyen megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A diákönkormányzat keretein belül működő felelősi rendszer kialakításával teremtünk 

alkalmat arra, hogy a tanulókban tudatosuljon: a vállalt feladatok felelősséggel járnak. Így 

szerezhetnek diákjaink tapasztalatot arról, hogy nemcsak kötelező feladataik vannak, hanem 

szabad választásuk alapján is segíthetnek környezetükben (iskola – pl. hosszabb hiányzás 

esetén az osztálytársak segítése a tananyag pótlásában - , otthon). Az iskola lehetőséget 

biztosít arra, hogy a tanulók tapasztalatot szerezzenek a fogyatékkal élőkkel való együttélésről 

(integrált nevelés, elfogadás napján való részvétel, fellépés ez irányú rendezvényeken). 

Karitatív programokon való részvétellel (kórházlátogatás, adománygyűjtés) járulunk hozzá 

ahhoz, hogy felismerjék a segítő tevékenység fontosságát és szükségességét alkalmanként és a 

mindennapokban is. E téma színtere lehet az erkölcstanóra is. 

Fenntarthatóság, környezettudatosságra nevelés 

Különösen gondot fordítunk a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának 

fejlesztésére. Érzékennyé tesszük őket a környezetük állapota iránt. Így lesznek képesek a 

környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére, elemi szintű értékelésére. 

Bevonjuk a tanulókat közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe és gyarapításába, ezáltal 

alakul ki bennük a természet iránti tisztelet és felelősség. 

A tanulókat képessé tesszük 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, a természettudományos tantárgyak, a technikaóra, a téma 

– és projekthetek, valamint a moduláris oktatás keretei között. (Hulladékgazdálkodás, 
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vízgazdálkodás, alternatív energiák felhasználása, folyótisztítás, parktakarítás, 

energiatakarékosság stb.) 

Pályaorientáció 

Már kisiskolás kortól kezdve a tanórákon (elsősorban a környezetismeret, technika, 

testnevelésórákon) s arra törekszünk, hogy a tanulók minél több szakmával 

megismerkedhessenek, és képesek legyenek felismerni a különböző foglalkozások 

hasznosságát. Különböző szakmák bemutatásával (üzemlátogatások, kapcsolat az 

Iparkamarával) segítünk abban, hogy a tanuló képes legyen megfogalmazni, mi érdekli őt 

leginkább, és felismerni, hogy érdeklődési körét, motivációját, saját adottságait mely 

szakmákban tudná hasznosítani. 

Pályaválasztási szülői értekezletet tartunk (a diákok részvételével), amelyre meghívjuk a 

városi középiskolák pályaválasztási koordinátorait. Szorgalmazzuk, hogy vegyenek részt a 

különböző középiskolák nyílt napjain, valamint a megyei pályaválasztási kiállításon. Így 

adunk alkalmat arra, hogy a tanulók megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a 

továbbtanulással, a választható iskolákkal, életutakkal kapcsolatban. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A gazdasági és pénzügyi nevelés területén egy folyamatot kívánunk elindítani, amely 

érzékenyebbé teszi a tanulókat a szűkebb családjukban és a környezetükben folyó gazdasági 

történésekre. Megpróbálunk alapvető fogalmakat eljuttatni hozzájuk: fizetési eszköz (euro, 

deviza, valuta), pénzkezelés, világgazdaság, életszínvonal, anyagi és kapcsolati tőke, 

fogyasztói társadalom, globalizáció, energiatakarékosság, fogyasztóvédelem, betét, hitel, 

kamat, THM, EBKM, adó, a család bevételi forrásai, családi költségvetés. Mindezek fő 

színterei: 

- matematikaóra 

- történelemóra 

- földrajzóra 

- technikaóra 

- témahét 

- napközi (játékos formában; pl. vásárlási szituációs játékok) 

Célunk, hogy tanulóink felismerjék, a gazdasági folyamatok milyen hatással vannak saját 

életszínvonalukra. 

Médiatudatosságra nevelés 

Kisiskolás korban irányítsuk a tanulókat úgy, hogy képesek legyenek különbséget tenni a 

televízióban történtek és a valóság között. Ismerjék meg a médiumokat és azok szerepét a 

szabadidejükben, valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban. 

Informatikaórán a tanulók tanulják meg, hogy tudnak hatékonyan keresni a világhálón, 

kulcsszavak segítségével. A végső cél: elektronikus gyűjtőmunka végzése. Szakemberek 

bevonásával (osztályfőnöki óra, egészségnevelési hét) hívjuk fel a figyelmet a videojátékok 

használatának helyes mértékére, a közösségi oldalak, valamint a médiatartalmak 

megosztásának esetleges veszélyeire. Mindezek mellett ki kell alakítani a kritikai érzéküket a 

médiatartalmak hitelességét illetően. 

Tanulás tanítása 

Iskolánkban már komoly hagyományai vannak ennek a területnek, hiszen a kollégák többsége 

részt vett Oroszlány Péter tanfolyamán, és az ott tanultakat évek óta beépítjük az 

osztályfőnöki, ill. tanórai tervező és gyakorlati munkánkba. Továbbra is segítséget nyújtunk 
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tanulóinknak olyan tanulást segítő technikák bemutatásával, amelyek segítségével 

kialakíthatják saját tanulási stílusukat. Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak 

elsajátítása, gyakoroltatása a következőket foglalja 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 

- IKT használata 

- könyvtárhasználat 

Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Az eddigi tapasztalatok alapján az eredményes oktatás szempontjából szükség van a 

csoportbontásra. A pedagógus feladata is könnyebb és hatékonyabb azáltal, hogy kisebb 

létszámú csoportokkal dolgozhat. 

A csoportok a gyermekek teljesítményétől függően átjárhatók, törekedve a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók létszámának arányos elosztására. 

Fontosnak tartjuk, hogy tehetséges tanulóink rendelkezzenek korszerű műveltségtartalommal, 

legyenek képesek egyre gazdagodó ismeretek önálló feldolgozására. Ezáltal gazdagodjon, 

fejlődjön egész személyiségük. 

Számunkra lényeges, hogy a tehetséggondozást célzó tevékenységek úgy alakuljanak, hogy 

azok optimálisan biztosítsák az átlagtól eltérő, valamilyen területen tehetséges tanulók 

célirányos fejlesztését. 

Ezek a tevékenységek a kötelező tananyag elsajátítása mellett biztosítják egy-egy területen az 

elmélyülés lehetőségét, az alkotás sikerélményét, ami jelentősen hozzájárul a tanulók 

személyiségének pozitív irányú fejlődéséhez. 

Iskolánkban számos egyesület, sportoktató, táncoktató tart foglalkozásokat. Ezeket nem az 

iskola szervezi, de a helyet mi biztosítjuk hozzá. Így a tanulóknak és a részt vevő felnőtteknek 

nem kell messze utazniuk, ha kedvükre való sportolási lehetőséget találnak ezek között. 

A tehetség kibontakoztatását célzó tevékenységek: 

- iskolai szakkörök, 

- felkészítések tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre, 

- pályázatok, pályamunkák írása, 

- iskolai énekkar, sportkör, 

- érdeklődési kör, önképzőkörök a tanulók igényeinek megfelelően, 

- házi versenyek, iskolák közötti versenyek, 

Figyelmet fordítunk az átlagtól lemaradó, tanulási kudarccal vagy magatartászavarral küzdő 

gyerekek kiszűrésére. Fejlesztő pedagógusok illetve pszichopedagógiát, gyógypedagógiát 

végzett nevelőink tudják segíteni beilleszkedésüket. Azok a gyerekek, akik nem tudják 

teljesíteni és elérni az iskolában megkövetelt vagy elvárt szintet, a tanulásban kudarcot 

vallanak. 

A gyermek kudarcának gyakran külső okai vannak, amelyeket szociális intézkedésekkel vagy 

pedagógiai eszközökkel orvosolni lehet. 

A pedagógus számára a problémák, azaz a tanulási korlátok (tanulási nehézségek, tanulási 

zavarok, tanulási akadályozottság) kialakulásának a megelőzése a legfontosabb, hogy a 

tanulók az elvárt ütemben haladhassanak a tananyag elsajátításakor. A prevenció (megelőzés) 

kiterjed minden olyan beavatkozásra, amelynek célja a tanulási korlátok elkerülése, 
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felismerése, megszüntetése, csökkentése, valamint a már kialakult akadályozottság speciális 

kezelése. 

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. 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az informatikát, technikát. Lehetőség szerint 

szeretnénk az idegen nyelvet, a magyart, a matematikát és a testnevelést. Célunk ezzel, hogy 

az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és 

tanulók tudásának megalapozására. 

Iskolánk a csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésekor a következő elveket tartja 

fontosnak: 

 diákok 

kerüljenek, megteremtve a folyamatos tanítási és tanulási lehetőségeket a csoport minden 

tanulója számára, 

 

 

 

 

 

 

-lány bontás 

Csoportbontás: 

4. évfolyamon az idegen nyelv - angol/német évfolyam szinten összevontan, ha a létszám úgy 

indokolja 

5.-8. évfolyamon az idegen nyelv - német (angol) évfolyam szinten összevontan, ha a létszám 

úgy indokolja 

5.-8. évfolyamon informatika/technika – ha a létszám indokolja 

A fenti csoportbontási lehetőségektől eltérő csoportbontást is alkalmazhat az iskola, ha az 

adott tanév személyi, tárgyi feltételei ezt indokolják. Ebben az esetben is figyelembe kell 

venni azonban a rendelkezésre álló időkeretet és a nevelési-oktatási folyamat 

folytonosságának biztosítását. 

Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások 
biztosítják: 

A testnevelés és sport sajátos eszközeivel, a mindennapos testnevelés megszervezésével, az 

egészségnevelés tantárgyi integrációinak kihasználásával törekvésünk olyan egységes 

szemléletformálás diákjaink körében, melynek eredményeként az egészség és egészséges 

életmód értékrendjükben kiemelt helyet foglaljon el.  

A mindennapi mozgásos tevékenységek szervezésével, a tanulók mozgásszükségletének és 

igényének kielégítésével fontosnak tartjuk a szellemi túlterhelés ellensúlyozását. 

A testnevelés tantárgy követelményrendszerén kívül előtérbe kívánunk helyezni olyan 

sportági tevékenységeket, melyekben a részvétel önmagában is élményt nyújtó (életmód 

sportok) tevékenységek.  

A mindennapos testnevelés a mindennapos játékos egészségfejlesztő testmozgást és az iskolai 

sportfoglalkozásokat támogató lehetőség. 

• Alsós testnevelés órák órarendbe épített 45 perces órák, amelyeket alsós 

osztálytanítók.  

 Az 1-4. évfolyamon tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon előtérbe kerülnek a 

játékos mozgásanyagok, a sportjátékok. 
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• Egyéb sportfoglalkozások 

Az iskolai sportélet a testnevelés órákon kívül tömegsporttal és a sportegyesület 

szervezésében végzett foglalkozásokkal, edzésekkel egészül ki. Alapvető célja a mindennapi 

testedzés, az erőnlét, az ügyesség, az állóképesség fejlesztése, a harmonikus, összerendezett 

mozgás kialakítása. Kiemelkedő teljesítményű tanulóink versenyekre történő felkészítése is itt 

folyik.  

Az 1-4. évfolyamon heti 5 kötelező testnevelési óra. 

Az 5.-8. évfolyamon heti5 kötelező testnevelés óra. Egy adott évfolyam számára úszásoktatás 

szervezése heti 2 testnevelés órában (Paksi uszoda). 

A napközi otthonban (tanulószobán) játékos, egészségfejlesztő testmozgás. 

Jó idő esetén valamennyi óraközi szünetben a tanulók az iskola udvarán 

tartózkodnak. 

A  Nemzeti Köznevelési törvény megteremtette a mindennapi egészségfejlesztő testmozgás 

jogszabályi feltételeit. Alsó tagozaton minden évfolyamon bevezettük a heti 5 órában 

megvalósuló mindennapos testedzés programját.  

Az egészségfejlesztő iskola testmozgás program célja a gyermekek egészséges testi-lelki 

fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és 

az azzal együtt járó technológiák az ember olyan életmódba kényszeríthetik, amely a 

mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen 

előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását is.  

Az egészségfejlesztő testmozgás megvalósulásának feltételei 

• Minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás-programban; iskolaotthonos 

tanulóknak mindennapos testnevelés, kiegészül a testnevelés óra táncoktatással, iskolai 

sportkör foglalkozásaival, focisuli foglalkozásaival és a játékos sportfoglalkozásokkal. 

• Minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalom megtörténik a 

keringés és légző- rendszer megfelelő terhelése 

• Minden testnevelő órán a gimnasztika, benne a biotechnikailag helyes testtartás 

kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlóanyag és légzéstorna 

• A testnevelési tananyag egészében a gerinc- és izületvédelem szabályainak betartása, 

külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések különböző 

testhelyzeteire 

• Minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömet és sikerélményt jelent 

még az eltérő adottságú tanulóknak is 

• A testnevelés és a sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes testmozgás 

programban 

• A testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít 

• A testmozgás-program játékos testmozgást is tartalmaz. 

A fenti szempontok, együtt és egyformán fontosak és jelentősek 

A tanulók fizikai állapotának felmérése 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez használt módszerek a Nagydorogi 

székhelyintézményben 

 

Lásd: " Útmutató a tanulók fizikai és motorikus képességeinek méréséhez" című 

kiadványban leírt eljárás. 

OM 2000. Szerkesztette: Tompa Ferenc (5-18 éves korosztályra) 

1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők 

végzik el a testnevelés órákon tanévenként két alkalommal: október, illetve 

május hónapban. 

2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános 
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teherbíró képességét minősítik. Az évente kapott eredményeket 

összehasonlítják, és erről tájékoztatják a szülőket. 

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért 

eredményekhez tatozó pontszámok: (táblázat) 
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Egyéni adatlap az általános fizikai teherbíró-képesség nyilvántartásához. 1+4 motorikus próba elvégzése esetén 

A vizsgált személy neve: Szül. év, hó, nap:  

. A vizsgálat helye 

 

 MEGNEVEZÉS 1. mérés ideje: ...  11. mérés ideje:  111. mérés ideje:

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

IV. mérés ideje:  

 

 

 

 

Teljesítmény       

Pontérték 

Teljesítmény      

Pontérték 

Teljesítmény      

Pontérték 

Teljesítmén y Pontérték 

1. Pulzusszám az aerob állóképességi teszt megkezdése előtt 

(pulzusszám/perc) 
 xxxxx  xxxxx  xxxxx  xxxxxxx 

l/a. Cooper - teszt futással, ill.   úszással (m), ill. 1609 m, vagy 

2000 m síkfutás, illetve 500 m úszás (pere, mp) 
        

1/b. Pulzusszám az aerob - teszt után az  1. percben  xxxxxx  xxxxx  xxxxxx  xxxxxxx 

1/c. 5. percben  xxxxxx  xxxxx  xxxxxx  xxxxxxx 

1/d. 10. percben  xxxxxx  xxxxx  xxxxxx  xxxxxxx 

2. 1 helyből távolugrás (m)         

3. Fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás (db)         

4. Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés (db)         

5. 1 hanyattfekvésből felülés térdérintéssel (db)         

 Minősítés: pontszám összesen         
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 MEGNEVEZÉS I mérés ideje: ....  II. mérés ideje:.  III. mérés ideje:  IV. mérés ideje: .  

Teljesítm

ény 

Pont Teljesítm

ény 

Pont Teljesítm

ény 

Pont Teljesítm

ény 

Pont 

1. Pulzusszám az aerob állóképességi teszt megkezdése előtt 
(pulzusszám/perc) 

        

l/a. Cooper-teszt  futással, ill. úszással (m), ill. 1600 m, 
vagy 2000 m síkfutás, 
illetve 500 m úszás (perc, mp) 

        

1/b. Pulzusszám az aerob - teszt után az 1. percben         

1/c. 5. percben         

1/d. 10. percben         

2. Helyből távolugrás (m)         

3. Egykezes labdái, helyből, az ügyesebb kézzel tömöttl.-val (m)         

4. Fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás (db)         

5. Két kézzel labdadobás hátra a fej fölött, tömött labdával (m)         

6. Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés (db)         

7. Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel (db)         

 Minősítés: pontszám összesen         

 Egyéb kiegészítő adatok/mérések  

6.. Nyugalmi pulzus (pulzusszám/perc)     

7. Testmagasság (cm)     

8. Testtömeg (kg)     

9. Az egészséges testtömeg és az attól való eltérés     

10. Sportol /t-e rendszeresen? Ha igen hány évig?     

11. Az elmúlt egy évben hetente átlagosan hány órát edzett?     

12. Tanulmányi átlaga     
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A tanulók neve 

Születési: év, hó nap 

 
A felmérés 

ideje: 
20../…. 
tanév 

 
Minősítés: 
pontszám 
összesen 

Cooper-teszt 
futással, 

ill. úszással (m),  
¡ill. 1609 m, vagy 
2000 m síkfutás, 

illetve 
500 m úszás (perc, 

mp) 

 
Helyből 

távolugrás 
(m) 

 
Fekvőt. ban 

kar-
hajlítás- 

és nyújtás 
(db) 

 
Egyk.l.lök. 

h. 
az ü. kéz. 
töm. labd. 

(m) 

 
Hason- 

fekvésből 
törzs-emelés 
és leengedés 

(db) 

 
Kétk.lab.dob. 
hátra, a fej f., 
tömött labd. 

(m) 

 
Hanyattfek- 

vésből  felülés 
térdérintéssel 

(db) 

   T P T P T P T P T P T P T P 

 Ősz                

 Tavasz                

 Ősz                

 Tavasz                

 Ősz                

 Tavasz                

 Ősz                

 Tavasz                

 Ősz                

 Tavasz                

 Ősz                

 Tavasz                
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A tanulók neve 

Születési: év, hó nap 

 
A felmérés 

ideje: 
20 .... J. 
tanév 

 
Minősítés: 
pontszám 
összesen 

 
Aerob állóképességi 

próbában elért 
eredmény 

 
Helyből 

távolugrás 
(m) 

 
Fekvőtámaszban 

kar- 
hajiítás- és nyújtás 

(db) 

 
llason-fekvésből 

törzs- 
emelés és leengedés 

(db) 

 
Hanyattfekvésből 

felülés térdérintéssel 
(db) 

   Teljesítmény Pont Teljesítmény Pont Teljesítmény Pont Teljesítmény Pont Teljesítmény Pont 

 Ősz            

 
Tavasz 

           

 Ősz            

 
Tavasz 

           

 Ősz            

 
Tavasz 

           

 Ősz            

 
Tavasz 

           

 Ősz            

 
Tavasz 

           

 Ősz            

 
Tavasz 
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Intézményi osztályonkénti összesített minősítő adatlap 

a tanulók fizikai teljesítményének nyilvántartásához 

Az intézmény neve, címe, tel., fax: _____________________________  

A vizsgálatok elvégzéséért felelős tanár neve: 

 

MINŐSÍTŐ KATEGÓRIÁK 
 

Osztály 
A felmérés 

ideje: 
200 ... J. ..  

tanév. 

0-20 

pont 

igen gyenge 

21-40 

pont 

gyenge 

41-60 

pont 

kifogásolható 

61-80 

pont 

közepes 

81-100 

pont 

jó 

101-120 

pont 

kiváló 

121-140 

pont 

extra 

Felmentett 
tanulók 
száma 
összesen 

Felmért 
tanulók 
száma 
összesen 

Tanulók 
száma 
összesen 

1. OSZTÁLY Tavasz           

2. OSZTÁLY Tavasz           

3. OSZTÁLY Tavasz           

4. OSZTÁLY Tavasz           

5. OSZTÁLY Tavasz           

6. OSZTÁLY Tavasz           

7. OSZTÁLY Tavasz           

8. OSZTÁLY Tavasz           

9. OSZTÁLY Tavasz           

10. OSZTÁLY Tavasz           

11. OSZTÁLY Tavasz           

12. OSZTÁLY Tavasz           

Összesen            
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A Kajdacsi tagintézményben használt fizikai állapot felmérés 

Tanulóink fizikai állapotát évente kétszer mérjük fel. A felmérés alapjául a Mini- Hungarofit 

program módszertani útmutatása szolgál. A táblázat értékeinek pontozása a testnevelés 

kerettanterv mellékletében található. 

Név 

Helyből 

távolugrás 

páros lábbal 

Hanyattfekvésből 

felülés 

térdérintéssel 

Fekvőtámaszban 

karhajlítás és 

nyújtás 

Hason 

fekvésből 

törzsemelés és 

leengedés 

12 perc futás 
Összesített 

eredmény 

szül. év /m/ /db/ /db/ /db/ /m/ 

  eredmény pont eredmény pont eredmény pont eredmény pont eredmény pont pont minősítés 

                          

                          

 

Az intézmény egészségnevelési programja 

" Nemcsak az a hasznos, ha pénzt gyűjtünk, de az is, ha egészséget szerzünk, 

mert az egészség - talán inkább, mint a vagyon - örökölhető!" 

(Fodor József) 

Helyzetelemzés 

Sajnos napjainkban egyre inkább legfőbb kinccsé válik az egészség. A lehető legkisebb 

korban kell elkezdeni annak megóvását. Kisiskolás korban sok gyermeknél jelentkeznek 

különféle problémák, amiknek a kezelése a szülő, az iskola, egészségügy feladata is. Keveset 

mozognak gyermekeink, rosszak a táplálkozási szokásaik, egészségtelen a napirendjük. Ennek 

következtében közülük sokan elhízottak, nem megfelelő testtartásúak, belső lelki 

problémákkal élnek. Ebben a programban arra törekszünk, hogy az iskolai élet 

mindennapjaiban csökkentsük azokat a tényezőket, amik a fent említett gondokhoz vezetnek. 

Iskolás korban kórosan nagy méreteket öltött a dohányzás. 

Előfordul az alkoholfogyasztás is. Sajnos élő probléma vidéki viszonylatban is a 

drogfogyasztás. Intézményünk a maga keretei, és lehetőségei között kívánja kezelni a 

társadalmi, otthoni, szociális hatásokat. Céljaink, és feladataink között szerepel olyan 

tájékoztató és felvilágosító programok szervezése, amik pótolják a családi légkörben esetleg 

elmaradt ismereteket, szűrik a társadalmi hatásokat, előtérbe helyezik az egészség, az 

egészséges életmód minden elemét. 

Célok 

- Helytelen életmód és a betegségek kapcsolatának megismerése 

- Testi, szellemi, lelki képességek harmonikus fejlesztése 

- Sporttevékenységek kiemelt támogatása, elismerése (egyéni, csoport) 

- A szabadidő értékes eltöltésének igénnyé válása 

- Az emberi szervezet működésének megismerése, testi higiénia 

- A káros szenvedélyek és következményeik megismertetése 

- A környezet veszélyes hatásának megismertetése egészségünkre 
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Feladatok 

- A tanulók korszerű ismeretekkel, és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. 

- Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat. 

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

foglalkozások keretében - foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel. 

o a táplálkozás 

o az alkohol - és kábítószer-fogyasztás 

o dohányzás 

o a családi- és kortárskapcsolatok a környezet védelme 

o az aktív életmód, a sport 

o a személyes higiénia 

o a szexuális fejlődés területén. 

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

foglalkozás feladata. 

Tevékenységi formák 

- Mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása, heti 5 testnevelési óra 

Tanítási órák, tanórán kívüli programok, sportkör, 

gyógytestnevelés, túrák, kerékpár. 

- Tantárgyak és osztályfőnöki órák tanóráin feldogozott ismeretek. 

- Szakkörök, vetélkedők, versenyek, jeles napok 

- Iskolai egészségügyi szolgálat segítségének igénybevétele. 

Szűrővizsgálatok, felvilágosító programok megszervezése, 

tisztasági ellenőrzés, iskolaérettségi 

vizsgálat. 

- Tisztasági verseny, napi feladatok ellátása. 

- DADA program szervezése és biztosítása adott évfolyamon 

Módszerek 

Viselkedési minták közvetítése: példamutatás. 

Ismeretek, tapasztalatok közvetítése: tanítási órák, foglalkozások. 

Egyéni és csoportos tevékenység: együttes gyűjtő munka. 

A felnőttek életvitelének megismerése: kritika. 

Kulturált alkoholfogyasztási szokások megismertetése: tájékoztatás. 

Értékek közvetítése: egészség. 

Pályázatok: Egészség,  betegség 

Jó szokások, rossz beidegződések 

Videofilm vetítés. 

Közös könyv-, film-, élmények megbeszélése. 

Követelmények 

Fogadják el önmagukat, ismerjék saját egyéniségüket 

Fogadják el az emberek különbözőségét 

Törekedjenek a környezettel harmonikus viszony kialakítására 

Ismerjék fel, hogy az egészség és a környezet összefügg. 

Ismerjék, hogy az egészség közvetett és közvetlen hatású egyénre, családra és 



Pedagógiai program 

- 48 - 

társadalomra. 

Fejlesszék kritikai érzéküket. 

Tudjanak különbséget tenni barátság, rajongás, vágyakozás és szerelem 

érzésvilága között. 

Kapcsolatok 

KIK,Iskolavezetés, nevelőtestület, osztályfőnökök, DÖK, Gyermekjóléti Szolgálat, 

Kormányhivatal Gyámhivatala, Egyházak, művelődésszervező, iskolaorvos, védőnők, 

fogorvos, ÁNTSZ, vöröskereszt, civil szervezetek, szülők, kortárscsoportok, rendőrség 

Eszközök 

Tornaterem, sportcsarnok, sportpályák, rendelők, egészségház, 

sporteszközök, híradástechnikai eszközök, ebédlő, játékok, udvar. 

Kommunikáció 

Faliújság, propagandaanyagok, TV, rádió, sajtó, Internet. 

Továbbképzés 

Folyamatos önképzés, tantestületi értekezlet, tréning. 

 

A hatékonyság mérése 

Fizikai állóképesség mérése. 

Gyermekeink jobb hangulata, tűrőképessége, állóképessége (ünnepélyek). 

  

Az intézmény környezeti nevelési programja 

Helyzetelemzés: 

Intézményi feladataink között program szintjén megjelenik a környezeti nevelés. Napjaink fő 

problémája a környezet állapota, védelme, értékeinek megóvása. Tudjuk, hogy Földünket, 

természeti környezetünket valamennyi elemével együtt nem örököltük, hanem kölcsön kaptuk 

utódainktól. így tehát még nagyobb a felelősségünk a jelenben a jövő végett. Ezt a 

gondolkodásmódot, szemléletet már óvodás, iskolás kortól tudatosítanunk kell 

gyermekeinkben. Ismeretek birtokában úgy éljenek, óvják környezetüket, hogy megőrizve 

annak értékeit, szépségét, a saját egészségüket, büszkén adhassák majd át a következő 

generációknak a szép, esztétikus, tiszta, egészséges környezetet, lakóhelyet. 

Jelenleg ÖKO iskolaként működünk, ennek jegyében végezzük munkákat a környezeti 

nevelés, valamint minden tantárgy keretében, ahol erre lehetőség nyílik. A Helyi tantervet 

ennek megfelelően készítettük, a tanítási anyag, illetve az óraszámok 10 % - ban ÖKO téma 

feldolgozását biztosítjuk, ezt zöld színnel jelöljük a naplóban, tanmenetben.  

Éves munkatervünket ÖKO programokkal egészítjük ki.  

Az ÖKO iskola cím ismételt elnyerésére pályázatot nyújtunk be. 

Élj harmóniában a környezeteddel! 
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Célok: 

Intézményünk gyermekei éljenek környezetükkel harmóniában és 

környezettudatos magatartást tanúsítsanak. 

Tiszteljék és védjék az életet. 

Törekedjenek a helytelen fogyasztási szokások csökkentésére. 

Felelősséget érezzenek maguk és mások munkája iránt. 

Ismerjék el az emberek különbözőségét. 

 

Feladatok: 

Szokásrendszer megalapozása: ember, természet, az épített és társadalmi környezet 

vonatkozásában. Környezetmegóvás: képességek, készségek, jártasságok kialakítása és 

gyakoroltatása. Természeti és társadalmi környezet: zavartalan együttműködésének 

megismertetése. 

Ismeretek: tanórán, tanórán kívül 

- környezet fogalma 

- földi rendszer egysége 

- környezetszennyezés formái, hatásai 

- környezetvédelem lehetőségei 

- lakóhelyünk természeti értékei 

- lakóhelyünk környezetvédelmi feladatai 

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

kívüli foglalkozás feladata. 

Tevékenységformák: 

Tantárgyak-tanórák: 

Helyi tanterv: környezetismeret, természetismeret, földrajz, biológia, kémia, technika, 

környezetvédelem. 

Minden tantárgy programjába beépítjük a kerettantervekben megtalálható globális és 

regionális gondok mellé a helyi cselekvés lehetőségeit is. A tanulók fejlesztését, a helyi 

természeti értékek megismertetését feladatokon keresztül végezzük. A mindennapi életünkben 

is meg kell nyilvánulnia annak a szemléletnek, hogy harmóniában akarunk élni a 

környezetünkkel. 

 

Tanórán kívüli programok: 

Környezeti értékek felfedezése - gyalog- és kerékpártúrák, megemlékezés a Föld napjáról, Víz 

világnapja, Madarak és fák napja játékos vetélkedők, akadályversenyek, múzeumi 

látogatások, állatkertek megismerése, természetvédelmi területek látogatása, 

természetvédelmi filmek megbeszélése, tisztasági versenyek, legszebb osztály verseny, "Egy 

nap az iskoláért" - környezetszépítési akció, madárvédelem, hulladékgyűjtés fa ültetés. 

"Barátságos iskola" - parkok védelme, udvar-, helyiségek tisztasága, esztétikus osztálytermek, 

a partnerek példamutatása személyiségükkel, megjelenésükkel, viselkedésükkel, 

munkájukkal. 

Módszerek 

Tanórai és tanórán kívüli beszélgetések, séták, kirándulások, projektek, faliújság, akciók, 

takarítás, gyűjtőmunka, területgondozás, faültetés. 
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Kapcsolatok 

Gyermekek, dolgozók, szülők, partnerek, település polgárai. 

Civil szervezetek, fenntartó. 

Eszközök 

Könyvek, filmek, kísérleti eszközök, mérőeszközök, számítógép, Internet, takarítóeszközök, 

szerszámok. 

Kommunikáció 

Faliújság, szakköri kiállítás. 

Környezeti nevelésünk hatékonysága, eredményessége, gyermekeink alkotó munkájában is 

jelenjen meg! 

Kiállítások: gyermeki munkák bemutatása. 

Pályázatok: gyermeki munkák továbbküldése. 

Fotózás: iskolai album - maradandó érték, emlék. 

Tárgyi alkotások: terepasztal, száraznövényekből, termésekből kompozíciók készítése. 

Rajzok, festmények: a természetről, a környezetről, élmények szöveges megfogalmazása. 

Az intézmény fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatai 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja: 

- a fogyasztói kultúra fejlesztése 

- tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése 

- felkészülés a felnőtt életre, "fogyasztóvá válásra" 

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei: 

- -szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése 

- állampolgári kompetenciák kialakítása 

- vállalkozási, gazdálkodási, munkavállalási kompetenciák - ún. cselekvési 

kompetenciák fejlesztése 

- a fogyasztói érték megismertetése, tudatosítása 

 a tájékozódás képességének kialakítása 

 a kívánság és szükséglet fogalmának elkülönítése 

 a természeti értékek védelme 

 döntési helyzet felismerésének kialakítása 

 döntésre való felkészülés 

Az iskolai programokban a helyes értékrend kialakítására kell a hangsúlyt fektetni. A 

fenntartható fogyasztás nem annyira tudományos kérdés, hanem inkább az értékek 

választásával kapcsolatos viszony. A diákok értsék, valamint a saját életükre alkalmazni 

tudják az alábbi fogalmakat: 

- Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás = olyan viselkedés, amit a reklámhatásoktól 

való távolságtartás, a fogyasztói szükségletek folyamatos mérlegelése jellemez. 

- Ökológiai fogyasztóvédelem = környezeti problémák többsége a mai fogyasztói 

társadalomban keresendő; vásárlási szokások alakítása, fejlesztése; környezet 

épségének megóvása. 

- Környezettudatos fogyasztás = kiegyensúlyozott középút fogyasztás és környezeti 

erőforrások között. 
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- Fenntartható fogyasztás - olyan életmód, amely a termékek és szolgáltatások 

felhasználását tekintve jobb életminőséget eredményez - az egészség megőrzése. 

- Megelőző fogyasztóvédelem = prevenció - a vevő a kezdet kezdetén érvényesíteni tudj 

a jogait. 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az iskolában: 

Az egyes tantárgyak tanóráin: 

Technika: áruismeret, gyártás, termékminőség 

Matematika: banki, biztosítási- és egyéb számítások (zsebpénz) 

Fizika: mérés, mértékegységek, mérőeszközök (víz, villany, gáz mérőórák) 

Földrajz: egyes népek eltérő fogyasztási szokásai 

Biológia: élelmiszerbiztonság, helyes táplálkozás, táplálék- kiegészítők - divat 

Kémia: élelmiszeradalékok, tartósítószerek, vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos 

használata 

Természetismeret: környezetvédelem, környezetszennyezés, hulladékgyűjtés problémái 

Informatika: elektronikus kereskedelem, Internetes fogyasztói veszélyforrások, 

Történelem: EU fogyasztói jogok, fogyasztóvédelem 

Magyar: reklámnyelv, feliratok- kommunikációs csapdák, médiumok hatása, a reklám képi 

nyelve és hatása 

Erkölcstan: helyes értékrendszer megismerése, kialakítása, tudatos fogyasztás 

megismertetése,  

Osztályfőnöki órák: az ismeretek gyakorlati megbeszélése, alkalmazása, a tanulók 

tapasztalatainak és véleményének megbeszélése - ismerjék a piac, a marketing, a reklám,a 

minőség, a biztonság, a gazdaságosság- és a takarékosság fogalmát. 

Tanórán kívüli tevékenységek: 

- Vetélkedők, versenyek, rendezvények 

- Piaci séták, üzletek bankok látogatása 

- Reklámfeliratok véleményezése 

- Faliújság - tájékoztatás, figyelemfelhívás az aktuális problémákról 

- Média - hatása a mindennapi fogyasztásra (önálló reklámkészítés - szöveg, kép, rajz, 

számítástechnika 

- Együttműködés más iskolákkal, civil szervezetekkel, személyekkel. 

Módszertani elemek: 

- Információgyűjtés, információfeldolgozás- a helyi és globális problémákról 

- Csoportmunka, problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel, 

- Szituációs játék, esettanulmány 

- Eladói és vásárlói érdekek összehangolása, fogyasztói kosár készítése 

- Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól 

- Riportkészítés az eladókkal 

- Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika 

- Helyi, országos és EU-s szabályozások tanulmányozása. 
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A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásoknak egyaránt a készségfejlesztés a célja. Ezért a 

tevékenységeknek tartalmazniuk kell olyan elemeket, amik ezt segítik elő. A tantárgyi 

óraszám kb. 5 %-ának megfelelő időmennyiséget szükséges fordítani a fogyasztóvédelmi 

oktatás feladatainak megvalósítására. Ettől pozitív vagy negatív irányba el lehet térni, a 

lényeg, hogy az összmennyiség kiadja ezt az időkeretet. 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 
formái 

A beszámoltatás, számonkérés történhet szóban vagy írásban, megfelelő munkadarab 

bemutatásával. Valamennyi tantárgynál előtérbe kell helyezni a szóbeli számonkérés formáját. 

Legfőbb feladatunk a készségek fejlesztése, tehát a tanulók kommunikációs készségét minden 

szinten fejlesztenünk kell.  

Egyes tananyagok befejezésénél témazáró dolgozat (feladatlap) írása szükséges. Ez évenként, 

tantárgyanként 3-4 kötelező írásbeli számonkérést jelent. A témazáró dolgozatok osztályzata 

piros jegy a naplóban, nagyobb hangsúlyt kap a félévi és év végi értékelésnél, mint a többi 

osztályzat. 

A szóbeli feleletek, kisebb értékű írásbeli munkák értékelése kék jeggyel történik az 

osztálynaplóban. Minden egyéb "számonkérés" zöld színű jegy beírásával történik. A 

témazáró dolgozatok időpontját megírásuk előtt egy héttel közölni kell a tanulókkal. A 

megírást követő két héten belül kötelező kijavítani, értékelni és annak eredményét a tanulók 

tudomására hozni. 

Valamennyi osztályzatot az adott tanítási órán kötelező beírni az osztálynaplóba, beírni 

(beíratni) és aláírni a tanuló tájékoztató füzetében. Az egyes tantárgyaknál a kötelezően 

megrendelt témazáró feladatlapokat kell használni. Amennyiben a pedagógus szakmai és 

módszertani szabadsága alapján más módon zárja le az egyes témaköröket, más számonkérési 

formát alkalmaz, akkor nem rendelheti meg a központi feladatlapokat. 
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Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt követelményeket az adott 

évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. A követelmények teljesítését a nevelők, a tanulók 

évközi tanulmányi munkája, érdemjegyei alapján bírálják el. Az első évfolyamon félévkor és 

évvégén szöveges értékelést alkalmazunk. A második évfolyamon csak félévkor értékelünk 

szövegesen. A második évfolyam év végétől a nyolcadik évfolyam év végéig minden 

tantárgyból érdemjeggyel értékeljük a tanulókat.  

Szöveges értékelés 

Az értékelés célja: 

A gyermek egész személyiségének fejlődéséről szóljon, ne csak a tanulási teljesítményeiről. 

Ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be. 

Mutassa meg, hogy a gyermek önmagához mérten mennyit fejlődött. Jelezze, hogy a gyermek 

a saját lehetőségeit mennyire aknázza ki. 

Mit tartalmaz a szöveges értékelés? 

- Tartalmazza, hogy milyen mértékű a tanuló fejlődése önmagához képest a tantervi 

követelmények alapján. 

- Megfogalmazza benne a tanító, hogy a gyermek milyen ismereteket sajátított el, és 

hogy mely területeken vannak hiányosságai. 

- Feltárja a tanuló képességeinek, készségeinek fejlődését (pl. figyelem, megfigyelő 

képesség, kreativitás stb.). 

- Tájékoztat a tanulónak a tantárgyhoz fűződő viszonyáról (pl. érdeklődés, aktivitás, 

szorgalom, kitartás). 

- Kitér a tanuló szociális kapcsolatainak alakulására (viselkedés, együttműködés, 

vitakészség, stb.) 

- Megfogalmazza, hogy milyen a gyermek feladatvégzése különböző 

feladathelyzetekben, munkaformákban (önállóság, önellenőrzés, stb.) 

Szülők tájékoztatása 

A szöveges értékelést a szülőnek írjuk, mely számukra érthető legyen. 

Ezeken az évfolyamokban a naplóban és a tájékoztató füzetben rögzített szöveges értékelést 

kapnak a tanulók. Év közben dolgozatokat íratunk, melyek százalékos értékelése rögzítésre 

kerül a naplóban és a tájékoztató füzetben is – hagyományos osztályzatot is adunk. 

- November végén – rövid szöveges értékelést készítünk (csak a Nagydorogi székhely 

intézményben): 

 a magatartásról, 

 a szorgalomról, 

 a tanulmányi munkáról, 

 a gyermek beilleszkedéséről, kapcsolatairól 

Ez írásos formában megjelenik a naplóban és a tájékoztató füzetben. 

- Félévkor – a szöveges értékelés, a félévi bizonyítvány. 

A naplóban és a tájékoztató füzetben a szöveges értékelés aláhúzással történik. 

- Áprilisban – fogadóóra keretében szóban tájékoztatjuk a szülőt gyermeke tanulmányi 

munkájáról (csak a Nagydorogi székhely intézményben). 

- Év végén – a szöveges értékelés az év végi bizonyítvány. A naplóban aláhúzással, a 

bizonyítványban a bizonyítvány pótlapjára kerül a szöveges értékelés. 
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A bizonyítványban az alábbi átfogó minősítést kaphatják a tanulók: 

 kiválóan teljesített 

 jól teljesített 

 megfelelően teljesített  

 felzárkóztatásra szorul  

Értékelés 2 - 8. évfolyamon 

A 2.-8. évfolyamon minden tantárgyból legalább az „elégséges” év végi osztályzatot kell 

megszereznie a diáknak, hogy magasabb évfolyamba léphessen. 

Ha a tanuló a 2.-8 évfolyamon, tanév végén – 2 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 

akkor javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga időpontja augusztus hónap vége. Ha három 

tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, akkor a nevelőtestület engedélyezheti a javítóvizsga 

letételét. Amennyiben erre nem kerül sor, évfolyamot köteles ismételni.  

Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó 

vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve 

az előírt időpontig nem tette le. 

Az 1. évfolyam lehet előkészítő jellegű. Ha a tanuló nem tudja teljesíteni az évfolyam 

követelményeit, megismételheti azt. Elsős tanuló évfolyamismétlésre egyszer utasítható.  

A magasabb évfolyamba történő lépéshez a tanuló osztályozó vizsgát tehet: 

- ha egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, de kevesebb az    

- igazolatlan óra, mint az igazolt, valamint a tantestület engedélyezi az osztályozó 

vizsga letételét.    

- ha tantárgyi éves óraszám 30 %-át hiányozta 

- ha magántanuló volt 

Az osztályozó vizsga a nevelőtestület határozata alapján történhet. 

Az osztályozó vizsgára jelentkezés szabályait a Házirend tartalmazza. 

Az osztályozó vizsga tantárgyai a következők: 

- 1.-4. évf. magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, idegen nyelv 

- 5.-6. évf. magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, természetismeret, idegen 

nyelv, informatika, erkölcstan. 

- 7.-8. évf. magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia, 

földrajz, idegen nyelv, informatika, erkölcstan. 

Az osztályozó vizsga miimum követelménye megegyezik az adott tantárgy helyi tantervében 

szereplő minimum szinttel. 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai a tanulók 
tudásának értékelésében betöltött szerepe és súlya 

Alapelvek: 

- legyenek változatos értékelési formák 

- az értékelés feleljen meg az egyes tantárgyak jellegzetességeinek 

- a tantárgyi követelményrendszer nyilvános legyen 

- feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak 

- az osztályzatok tükrözzék a tanuló tudását 

Az értékelés formái: 

- az érdemjegyek száma havonta legalább 1 legyen 
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- a tanulók írásbeli munkáját az elért teljesítmény alapján %-os 

- arányban érdemjeggyel értékeljük 

- a központilag összeállított felmérők értékelése az adott értékelés 

- alapján történhet 

- a pedagógus által összeállított feladatsort egységesen az alábbiak szerint értékeljük: 

 0 % - 40 %  = 1 

 41 % - 55 %  = 2 

 56 % - 75 %  = 3 

 76 % - 89 %  = 4 

 90 % - 100 %  = 5 

Az érdemjegyek egységes jelölése a naplóban: 

- témazáró: piros szín 

- egyéb felelet, dolgozat: kék szín 

- gyűjtőmunka, egyéb beszámoltatás: zöld szín 

Egy tanítási napon a tanulók legfeljebb 2 témazáró dolgozatot és legfeljebb még 1 

röpdolgozatot, összesen 3 írásbeli dolgozatot írhatnak. 

Az otthoni (napközi, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 
feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

Alapelvek: 

- az életkori sajátosságok figyelembevétele 

- differenciált házi feladatok 

- szóbeli és írásbeli házi feladatok helyes aránya 

- szóbeli és írásbeli házi feladatok mennyiségének korlátai 

- a házi feladat ösztönözze az otthoni olvasást, búvárkodást, gyűjtőmunkát, 

könyvtárlátogatást 

- a házi feladat keltse fel a tanulók érdeklődését az adott tananyag iránt, serkentse őket 

minél mélyebb és alaposabb információgyűjtésre 

Korlátok: 

- hét végére is adjunk házi feladatot (keveset, könnyen teljesíthetőt) 

- ha a tantárgy heti utolsó órája nem pénteken van, akkor a házi feladatot nem érinti a 

korlátozás 

- a tanítási idő alatti szünetekre szóbeli és írásbeli házi feladat egyaránt adható (kevés, 

könnyen teljesíthető) 

- a házi feladat el nem készítése nem minősíthető érdemjeggyel 

- a többletmunkaként végzett házi feladat érdemjeggyel minősíthető 
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A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének 
követelményei 

A tanulók magatartásának értékelésénél az 1. 8. évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), 

rossz (2), érdemjegyeket illetve osztályzatokat alkalmazzák. 

A tanulók magatartását az 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

A 2. - 8. évfolyamon a tanuló magatartását 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 az év végi osztályzatot az 

értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

Az iskolában a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

példás (5) az a tanuló aki 

 a házirendet betartja 

 tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti 

 tisztelettudó 

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

viselkedik 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetét 

 nincs írásbeli figyelmeztetés 

 aki nem bukik meg egy tantárgyból  

Jó (4) az a tanuló aki 

 a házirendet betartja 

 tanórán vagy tanórán kívül foglalkozásokon rendesen viselkedik 

 a feladatait a tőle elvárható módon teljesíti  

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

 az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt 

 nincs írásbeli intője vagy megrovása 

Változó (3) az a tanuló aki 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be  

 a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül 

 feladatait nem teljesíti minden esetben 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 igazolatlanul mulasztott 

 osztályfőnöki intője van 

Rossz (2) az a tanuló aki 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti  
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 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

 társaival a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza 

 több alkalommal igazolatlanul mulasztott 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél 

magasabb fokú büntetése 

 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésének az 1.-8. évfolyamon a példás (5), jó 

(4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat alkalmazzák 

A tanulók szorgalmát az 1. évfolyamon a félév és a tanítás év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

A 2. - 8. évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén 

érdemjegyekkel értékeli. A szorgalom 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 az év végi osztályzatot az 

értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

Az iskolában a szorgalom értékelésének a követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló aki 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi 

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

 munkavégzése pontos, megbízható 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz 

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

Jó (4) az a tanuló aki 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik 

 a tanórákon többnyire aktív 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal. de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti 

 - taneszközei tiszták, rendezettek 

Változó (3) az a tanuló aki 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől 

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

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja  

 önálló munkájában figyelmetlen a tanórán többnyire csak figyelmeztetésére, 

felügyelettel dolgozik  

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen 

Hanyag (2) az a tanuló aki 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg 
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 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

 feladatait folyamatosan nem végzi el 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek 

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

Tantárgyi bukás esetén a minősítés HANYAGNÁL jobb is lehet. 
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A pedagógiai program érvényességével, módosításával, 

nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések 

 A Pedagógiai Program érvényességi ideje: 

Az iskola 2013. április 01. napjától szervezi meg a nevelő és oktató munkáját e Pedagógiai 

Program alapján. 

A Helyi tanterv életbe lép 2013. szeptember 1-től az első és az ötödik évfolyamon.  

A 2010-ben módosított Helyi tanterv 2013. szeptember 1-től a 2. 3. 4.- 6.7. 8. évfolyamon. 

A Pedagógiai Program értékelése, felülvizsgálata 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. Tanév végén a szaktanárok értékelik a célok és követelmények 

megvalósulását (szóban, írásban). 

Felülvizsgálatra, módosításra a tapasztalatok alapján kerül sor, valamint ha törvényi változás 

szükségessé teszi. 

A Pedagógiai Program módosítása: 

-A módosítást javasolhatja: 

 Az iskola igazgatója 

 A nevelőtestülete bármely tagja 

 A szülői munkaközösség 

 Az iskola fenntartója 

A tanulók a módosításra a DÖK képviselői útján tehetnek javaslatot. 

A módosítást a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával válik érvényessé. 

A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola Pedagógiai Programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető 

A Pedagógiai Program egy-egy példánya a következő helyszíneken, személyeknél tekinthető 

meg: 

 az iskola honlapján 

 az iskola igazgatójánál 

 

A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 

 

A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat és az Szülői Munka Közösség 

elfogadásra javasolja. 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület a 2013. év 03. hó 26. napján elfogadta 

Kelt: Nagydorog 2013. március 30. 

igazgató



 

 

 


