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 Preambulum 

„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) 
 

A pedagógiai program az intézmény életének legfőbb szabályozó dokumentuma. Célokat, elveket, 

fejlesztési követelményeket, jogokat, kötelességeket keletkeztet. A megvalósítása a napi munka 

feladata, melyek tanévenként tervekben, programokban öltenek testet. 

Belefoglaltuk az elmúlt időszak eredményeit, a kerettantervi változásokat. Azt a tényt, hogy vannak 

sajátos nevelési igényű és beilleszkedési-, tanulási-, magatartási problémákkal rendelkező tanulóink is, 

így az oktatásban figyelembe kell venni a rájuk vonatkozó tantervi irányelveket, illetve a gyerekek 

speciális igényeit. 

Csak azt írtuk le, amit meg is valósítunk, ami a partneri elvárásoknak, küldetésnyilatkozatunknak és a 

jövőképünknek is megfelel. 

Az iskola jogi státusza 

Adatok: 

 

1. Az iskola hivatalos neve: 

 Nagydorogi Széchenyi Sándor Általános Iskola 

2. Alapító szerv: 
 Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

3. Fenntartói és felügyeleti jogot gyakorló szerv: 
 Szekszárdi Tankerületi Központ 

 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 

4. Típusa: általános iskola 

5. OM azonosító: 036330 

6. Feladatellátási helyei, köznevelési és egyéb alapfeladatai: 

székhely: 7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 67. 

• általános iskolai nevelés-oktatás 
• nappali rendszerű iskolai oktatás 

• alsó tagozat, felső tagozat 4. évfolyamtól 8. évfolyamig 
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• a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása 
(beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi 
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási 
fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

• egyéb foglalkozások: napközi, tanulószoba 

• könyvtár: iskolai könyvtár 
• a székhely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 292 fő 

 

telephely: 7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 70. 

• általános iskolai nevelés-oktatás 
• nappali rendszerű iskolai oktatás 

• alsó tagozat 1. évfolyamtól 3. évfolyamig 

• a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása 
(beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi 
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási 
fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

• egyéb foglalkozások: napközi 
• a telephely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 156 fő 

 

telephely: 7038 Pusztahencse, Pozsonyi utca 97.* (a telephelyeb szünetel az oktatás a 2022/23-

as tanévben) 
• általános iskolai nevelés-oktatás 

• nappali rendszerű iskolai oktatás 

• alsó tagozat 1. évfolyamtól 4. évfolyamig 

• a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása 
(beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi 
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási 
fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

• egyéb foglalkozások: napközi 
• könyvtár: iskolai könyvtár 

• a telephely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 124 fő 

 

tagintézmény: Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 

Kajdacsi Általános Iskolája 

 7051 Kajdacs, Arany János utca 173. 

• általános iskolai nevelés-oktatás 
• nappali rendszerű iskolai oktatás 

• alsó tagozat, felső tagozat 1. évfolyamtól 8. évfolyamig 

• a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása 
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(beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi 
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási 
fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

• egyéb foglalkozások: napközi, tanulószoba 

• könyvtár: iskolai könyvtár 
• a székhely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 224 fő 

7. Az iskola kötelező beiskolázási körzete: a kormányhivatal által kijelölt körzet 

8. Helyi szintű szabályozás dokumentumai 

Az iskola: Szakmai Alapdokumentuma 

 Pedagógiai Programja, ennek részeként Helyi Tanterve 

 Szervezeti és Működési Szabályzata 

 Házirendje 

  



Pedagógiai Program 

5 

A pedagógiai program alapjául szolgáló dokumentumok: 
• 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nkt.) 

• 229/2012.kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (a 

továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

• 17/ 2014. (III. 12.)EMMI rendelet A tanulói tankönyvtámogatás, a tankönyvellátás, a 
pedagóguskézikönyv-ellátás ac rendje  

• 2013. évi CCXXXII. tankönyvtörvény A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról  

• 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról (Nat rendelet)  

• 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 
rendjéről (kerettantervi rendelet)  

• 20/2012. EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról (a továbbiakban: R.) 

• 326/ 2013. (VIII.30.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról  

• 5/2020. (I.31) Korm.rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról szóló 110/2012. évi (VI.4.) Korm. rendelet módosításáról 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat 

• A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) 

EMMI rendelet 

• A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) 

Korm. rendelet 

• A tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint 

az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 

• A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet 

• Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 
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1. Helyzetelemzés 

1.1 Iskolánk bemutatása 

A nagydorogi iskola 2005-ben társult a kajdacsi iskolával. A gazdasági társulásnak indult 
viszony 2009-től alakult át székhely-tagintézmény felállásúvá, (ekkor szűnt meg a kajdacsi 
iskola önálló oktatási azonosítója). A tagintézmény döntési jogköre egyes szakmai és gazdasági 
kérdésekben önálló. Iskolánk jelenlegi szerkezete 2017. szeptember 1-jén alakult ki, ekkor 

csatolták hozzánk a Pusztahencsei telephelyet. Nevelő-, oktató munkánkat három településen, 
négy feladatellátási helyen és öt épületben végezzük 

A nagydorogi székhely 

Székhely iskolánk Nagydorogon egy műemlék jellegű kastélyépületben működik. A környező 
települések iskoláihoz képest jó feltételekkel rendelkezünk. Az oktatás két épületben folyik, az 
1-3. évfolyam a kisiskolában (uradalmi épület volt), a 4-8 évfolyam a nagyiskolában (a 
Széchenyi család volt kastélya) kapott elhelyezést. Az osztálytermek mellett, különálló 
sportcsarnok, 1 kistornaterem, több mint tízezer kötetes könyvtár, gazdag szertári állomány, 
sport- és parkosított udvar, öt szaktanterem és interaktív táblák állnak a tanulók rendelkezésére. 
Az Internet elérése minden tanteremben lehetséges. A nagyiskola épületében található egy kb 
100 fős ebédlő, amit a település önkormányzata üzemeltet és a Szekszárdi Tankerület 
gondozásában hat szolgálati lakásunk is van. 
A nagydorogi székhelyre jelenleg több környező településről: Bikácsról, Györkönyből, 
Pálfáról, Pusztahencséről, Sárszentlőrincről, Uzdról és Vajtáról járnak gyermekek. 
Az iskolában az EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési Intézmények Infrastrukturális 
Fejlesztése a Hátránykompenzáció Elősegítése és a Minőségi Oktatás Megteremtése” 
elnevezésű Európai Uniós pályázat keretében az elkövetkező két évben jelentős fejlesztések 
valósulnak meg.  

A kajdacsi tagintézmény 

Tagintézményünk Kajdacson, szintén egy műemlék jellegű kastélyépületben működik. Az 
iskola jogelődje a Kajdacsi Általános Iskola, mely államosításkor a Sztankovánszky család volt 
kastélyába kapott helyett. Ez az intézmény pedig az 1721-ben alapított református és az 1743-

ban alapított katolikus iskolák jogutódja volt. Jelenleg külső állaga komoly felújítást igényelne, 

de belülről az elmúlt évek fenntartói fejlesztéseinek köszönhetően megfelelő feltételeket 
biztosít a tanulók számára. 
Az osztálytermek mellett, 1 tornaszoba, több mint ötezer kötetes könyvtár, megfelelő szertári 
állomány, sport- és parkosított udvar, három szaktanterem és interaktív táblák állnak a tanulók 
rendelkezésére. Az Internet elérése minden tanteremben lehetséges. Az iskola udvarán található 
egy kb. 40 fős ebédlő, amit a település önkormányzata üzemeltet.  
A község zártsága miatt tömegközlekedési eszközzel nehezen megközelíthető. 
 

A pusztahencsei telephely 

Telephelyünkön, egy sok tekintetben felújított, korszerű épületben található az iskola. A 
település társadalmi, gazdasági sodródása kihatással volt az iskolájára is. Körzetesítés, 
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különválás, györkönyi társulás után a felső tagozat megszüntetését követően a Paksi II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola tagintézménye lett. A tanulólétszáma folyamatosan csökkent, 2017. 
szeptembere 1-je óta pedig a nagydorogi iskola telephelyeként működik.  
Az osztálytermek mellett, 1 tornaszoba, egy kis könyvtár, megfelelő szertári állomány és udvar 
áll a tanulók rendelkezésére. Interaktív táblák, informatika terem és minden teremben 
internetelérés segíti az itteni munkát. Az iskolával szemben egy kb. 25 fős ebédlő is van, amit 

a település önkormányzata üzemeltet.  
 

1.2 Küldetésünk 

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

 (Confucius) 

Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy mindenféle 

paradigmaváltás ellenére léteznek egyetemes emberi értékek, amelyekre stabil tudás építhető. 

Iskolánk arra törekszik, hogy minden diák a képességei szerinti legtöbbet tudja kihozni 
magából. Ennek érdekében párhuzamosan folytatjuk értelmi és érzelmi nevelésüket. Komplex 

személyiségfejlesztésre törekszünk. A szülőket a legfontosabb "szövetségesünknek" tekintjük, 
céljaink közösek.  

Nem tantárgyakat, gyermekeket tanítunk, akik most élnek! 

A tudományok eredményeit tantárgyi rendszerbe foglalva úgy közvetítjük, hogy azok a tanulók 

fejlettségi szintjéhez igazodjanak. Megújulásra, önművelésre képes tanulókat akarunk nevelni, 

akik képesek lesznek az élethosszig tartó tanulásra. 

Intézményünk és a pedagógusok úgy formálják tanítványaikat, hogy alkalmazkodnak a 
gyermek egyéniségéhez, érdeklődéséhez, fejlődéséhez. Tisztában vagyunk társadalmi 
felelősségünkkel, ezért minden munkatárstól elvárjuk, hogy törekedjék fejlődésre és 
kiválóságra. 
Célunk, hogy mindenki találja meg a helyét valahol a rendszerben, s valamiben érezze magát 

sikeresnek, fontosnak. 

"Akkor jó a tanítás, ha az ember úgy is tesz, ahogy beszél". 
 (Szent Ignác) 

1.3 Jövőképünk 

Azt szeretnénk, ha településeink minden családja nyugodt szívvel íratná be hozzánk gyermekét, 

mert tudja, hogy itt biztonságban van, képzett, gyermekszerető tanítók, tanárok foglalkoznak 

vele. 

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 
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érezhetik magukat, ahol figyelembe veszik véleményüket, ahol segítséget kapnak gondjaikban, 
ahol ösztönzést adunk céljaik eléréséhez. 

Munkánkban a jövő generációi iránt érzett felelősség vezérel bennünket. 

A Komplex Alapprogram bevezetésével pedagógusaink olyan pedagógiai kultúrára tesznek 

szert, mely növeli szakmai elismertségünket és tanítványaik számára megteremti az 
„élményszerű” tanulással jellemezhető iskolát.  

1.4 Szervezeti struktúránk 

Az iskola három településen, négy feladatellátási helyen és öt épületben működik. A székhely 
és egyik telephely Nagydorogon, a másik telephely Pusztahencsén, a tagintézmény pedig 
Kajdacson található. Ez utóbbi két helyen egy-egy épület áll rendelkezésünkre, Nagydorogon 
pedig a nagyiskolában, kisiskolában és a sportcsarnokban folyik a nevelő-, oktató munka. 

Az iskola vezetésében az intézményvezetőt Nagydorogon egy intézményvezető-helyettes és 
három munkaközösségvezető, Kajdacson pedig egy tagintézmény-vezető és egy 
munkaközösségvezető segíti. 
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2. Nevelési Program 

2.1 Az iskolai nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei és céljai 

2.1.1 Alapelveink:  

• Az iskola az értékközvetítés színtere – ezért iskolánkban olyan ismereteket közvetítünk, 
melyek segítik a tanulók eligazodását szűkebb és tágabb környezetükben valamint 
megalapozzák világszemléletüket, műveltségüket. 

• A személyközpontú pedagógia a kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó 

tanulás igényének kialakítása – ez tanulóink tudásának, képességeinek és személyiségének 
együttes fejlesztését jelenti. 

• A szülői ház és az iskola közötti együttműködés és  

• A nevelés-oktatás egysége – ennek keretében a tanulók tudásának, egész személyiségének 

fejlődése, képességeiknek, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy a nevelés, az 
oktatás színtere nemcsak az iskola. 

• Egészséges életmódra nevelés  

• A hatékonyság, minőség garantálása – ezért nevelő-oktató munkánkat a korszerű, a tanulói 
képességeket fejlesztő pedagógiai tevékenység, és az általános emberi értékek elfogadása és 
átadása alkotja. 

• Esélyegyenlőség biztosítása, tanulási hátrányok kompenzálása, az iskolai lemorzsolódás 
csökkentése, tehetséggondozás  

2.1.2 Értékek, melyek közvetítése intézményünk feladata:  
• a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését,  
• környezetünk megismerésének és megóvásának igényét 
• az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételek, a tanulási esélyegyenlőség 

megteremtése 

• a kulcskompetenciák kialakítása és fejlesztése 

• fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra – hűség, önzetlenség, megértés, 
tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.  

• a család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.  
• kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, 

mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. 
• reális önismeretet és életszemléletet kialakítása, fegyelem és önfegyelem. 
• figyelembe venni egyéni képességeit 

• korszerű ismeretek, tudás megalapozásának kialakítása 

• törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére. A hazánkban élő 
kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik 
tiszteletben tartása. 

• a kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás.  
• szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges tanulóifjúságot kívánunk nevelni 
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2.1.3 Céljaink 

Célunk, a családokkal együttműködve a tanulók harmonikus személyiségfejlődéshez szükséges 
szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességek magas színvonalú nevelő-, 

oktatómunkával történő fejlesztése. Tesszük mindezt azért, hogy a felnövekvő nemzedék a kor 
igényeinek megfelelő felelős állampolgárrá válhasson. Ennek érdekében célunk, hogy olyan 
tanulókat neveljünk, akik 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), 
• ismerjék az egészséges életmód kritériumait, alakuljon ki náluk a helyes életvitel és napi 

rend, a környezet ismeretének és védelmének igénye, 
• legyen elképzelésük saját közelebbi és távolabbi jövőjüket illetően, 
• legyenek tisztába életkoruknak megfelelően jogaikkal, kötelességeikkel, megfelelő 

viselkedési normákkal, a véleménynyilvánítási lehetőségeikkel, 
• ismerje, tisztelje más népek értékeit, hagyományait, 
• óvja, és ápolja a természet, a környezet értékeit, 
• megjelenése és személyes környezete legyen tiszta, ápolt, gondozott, 
• 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. 

Célunk egy olyan szeretetre, tiszteletre épülő légkör megteremtése ahol a tanulók jól érzik 
magukat. Ennek érdekében: 
• 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) 

• 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.  

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 
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2.2 Kiemelt fejlesztési területeink 

 

Erkölcsi nevelés  
Mindennapi tevékenységrendszerünk segítségével tanítványaink jussanak el az erkölcsi 
gondolkodásnak arra a szintjére, hogy képes legyenek minden napos cselekedeteikben 

fegyelmezett, kötelességtudó, szabály- és normakövető magatartásra.  

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  
Tanulóink ismerjék meg nemzeti kultúránk kiemelkedő örökségeit, hazánk természeti szépségeit, 
lakóhelyük helyi értékeit. Tiszteljék, becsüljék az otthonukat, a lakóhelyüket, a szülőföldjüket, 
hazájukat. Nemzeti hagyományaink mellett arra neveljük tanítványainkat, fogadják el és tiszteljék 
más népek, népcsoportok értékeit is, így részesei lehetnek az egyetemes emberi kultúra ápolásának.  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés  
Nevelő-, oktatómunkánk során megismertetjük tanulóinkat az alapvető emberi, szabadság- és 
állampolgári jogokkal, kötelezettségekkel és ezek érvényesítési lehetőségeivel. Felkészítjük 
tanulóinkat a döntésekben való részvételre, alakítjuk hatékony és felelős állampolgári 
magatartásukat.  

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése  
Kommunikációs kultúrájuk kialakításának középpontjában a helyes véleménynyilvánítás és érvelés 
kialakítása áll. Legyenek képesek véleményt mondani önmagukról, cselekedeteikről, 

viselkedésükről, indulataikat megfelelő módon tanulják meg kezelni.  

A családi életre nevelés  
Megismertetjük az alapvető együttélési szabályokat, normákat a családban, az iskolában és a 

társadalmi életben. Az iskolában és a családban megismert illemszabályokat megköveteljük. A 
családokkal együttműködve arra törekszünk, hogy diákjaink képesek legyenek felismerni és 
megfogalmazni a családban betöltött szerepüket, feladataikat. 

A testi és lelki egészségre nevelés  
A családokkal együttműködve alakítjuk tanítványaink testi és lelki egészségét, életmódját. 
Megismertetjük őket az egészséges életmód szabályaival, a káros függőségekhez vezető szokások 
negatív hatásaival. A rendszeres testmozgás lehetőségének biztosításával hozzájárulunk testi, lelki 
egészségük megőrzéséhez. Felkeltjük igényüket a mindennapos testmozgás iránt.  

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  
Különféle iskolai rendezvényeken megismertetjük és betartatjuk tanulóinkkal a kapcsolatteremtés 
elfogadott magatartási normáit. Ösztönözzük őket arra, hogy a közösség érdekében 
felelősségteljesen vállaljanak feladatokat. Ismerjék fel, hogy ők is. képesek segíteni beteg, sérült 
vagy fogyatékkal élő társaikon. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság  
Fontos kikialakítani, kifejleszteni a környezet szeretetéhez, a környezetkímélő életvezetéshez 
szükséges szokásokat. Legyenek képesek ennek érdekében az együttes cselekvésre. Életmódjukban 
váljon meghatározóvá a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére, az 
energiatakarékos életvitelre való törekvés.  
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Az iskolai lemorzsolódás csökkentése 

A lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók arányának csökkentése érdekében a tanulók egyéni 
képességeit az oktatás során figyelembe veszük. + Alkalmazkodunk a tanítványaink egyéni 
szükségleteihez, azok folyamatos megismerésére, elemzésére törekszünk. 

Pályaorientáció  
Tanulóinkkal sokféle szakmát ismertetünk meg, hogy legyen ismeretük a továbbtanulással, a 
választható iskolákkal, életutakkal kapcsolatban. Felismertetjük az élethosszig tartó tanulás 
fontosságát. A tanulók önismeretének fejlesztése során segítjük pályaválasztásukat.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés  
A gazdasági és pénzügyi nevelés kapcsán felkészítjük tanulóinkat a racionális fogyasztásra és 

háztartás vezetésére. Ismerjék fel, hogy a különböző országokban milyen életszínvonalon élnek az 
emberek, ismerjék meg az unió közös fizetési eszközét.  
A gazdasági ismeretek, a vállalkozói kompetenciák fejlesztése tanórai, illetve tanórán kívüli 
keretben történik. 

Médiatudatosságra nevelés  
A tanulóinkat arra neveljük, hogy ismerjék fel a médiumokat szerepét a szabadidő eltöltésében 
valamint hasznosíthatóságukat a tanulási folyamatban. Legyenek képesek különbséget tenni a 
virtuális világ és a valóság között.  
Tudjanak kulcsszavak segítségével keresni a világhálón, elektronikus gyűjtőmunkát végezni. 
Felhívjuk a figyelmüket a közösségi oldalak, valamint a médiatartalmak megosztásának 
veszélyeire.  

A tanulás tanítása  
Tanulóinkkal az önálló felkészüléshez szükséges alapvető tanulást segítő technikákat ismertetünk 
meg. Nevelő-, oktatómunkánk feladata, hogy saját tanulási stílusuk fejlődjön ki. A tanult témák 
kapcsán tudjanak tájékozódni a könyvtárban és a világhálón.   
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2.3 A nevelő-, oktatómunka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai 

2.3.1 Feladataink 

Pedagógiai feladataink a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztésére építve elősegíteni 
személyiségük fejlődését. Ennek színterei: a tanítási-tanulási folyamatba közvetlenül illeszkedő 
tanítási órák, illetve a helyi sajátosságokból adódó, az iskolai hagyományokat figyelembe vevő 
egyéb tanórán kívüli foglalkozások. 

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. 
Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását 
elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra 
kerülő nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos 
értékelés.  

A lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók arányának csökkentése érdekében „korszerű, a 
mindennapi életben hasznosítható, tovább építhető alapműveltséget nyújtunk. Kiemelt 

feladatunk az általános emberi értékek, normák közvetítése, elsajátíttatása és alkalmazásának 
gyakorlása 

A fenti célok eléréséhez szükséges feladatainkat a tanulók életkorához igazítjuk. Ezen a téren 
pedagógusaink kiemelt feladatai: 

az 1-4. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkájuk során: 
• óvják és fejlesszék tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a 

tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot, 
• vezessék át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe, 
• tegyék fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 

magasabb társadalom értékei iránt, 
• biztosítsanak teret a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának, 
• segítsék a gyermek természetes fejlődését, érését, 
• a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsenek, 

alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszenek. 
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az 5-8. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkájuk során: 
• folytassák az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését, 
• a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegyék figyelembe, hogy ez a szakasz 

két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra tagolódik, 
• vegyék figyelembe, hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés 

útján szerzett tapasztalatokhoz, 
• vegyék figyelembe, hogy 13-14 éves kortól (serdülőkor kezdete) a tanulók ismeretszerzési 

folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás, 
• vegyék figyelembe, hogy osztályaink, csoportjaink összetétele heterogén, 
• a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, 

szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveljük, ezért pedagógiai módszereiket 
ennek megfelelően válasszák meg, 

• alapozzák meg a tanulók felkészítését jogaik és kötelességeik törvényes gyakorlására. 
 

2.3.2 Az iskolánkban folyó nevelő-, oktatómunka módszerei  
A tanulói kompetenciák fejlesztésében a tevékenységre épülő pedagógiai módszereket és 
eljárásokat részesítjük előnyben. Előtérbe helyezzük az együttműködési készség fejlesztését, 
a közös tevékenységet és alkotást, a közös sikerek megélését. A tanítási-tanulási folyamatot az 
érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre, és a tanulói képessé-gek 

fejlesztését szolgáló ismeretek elsajátítására építve szervezzük meg. 
 

Pedagógiai gyakorlatunkban kiemelten kezeljük:  
• a tanulás iránti motiváció felkeltését;  
• az egyéni tanulási utak segítését;  
• a csoportbeli kooperáció előmozdítását, a tanulók csoporton belüli státuszának emelését 

(Komplex Alapprogram – KAP);  

• a digitális tartalmak, taneszközök, módszerek alkalmazását, használatát; 
• a logikus gondolkodás kialakítását (Sakk Palota);  
• az új tanulásszervezési eljárások alkalmazását: projektoktatás, moduláris oktatás, 

témanap, témahét;  
• a fejlesztő, formatív- és összegző értékelések elvégzését, ennek alapján diagnózisok és 

prognózisok felállítását;  
• az esélyegyenlőség megvalósulásának segítését;  
• a szegregációmentes együttműködési környezet alakítását.  
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2.3.3 Az iskolában folyó nevelő-, oktatómunka eszközei, eljárásai 
Kitűzött céljaink és feladataink megvalósítását segítik a nevelőtestület által alkalmazott, a teljes 

személyiség fejlesztésére irányuló eljárások, nevelési módszerek: 
 

Eljárások  Közvetlen pedagógia 
módszerek  

Közvetett pedagógia 
módszerek  

Szokásrendszer kialakí-
tása, fejlesztése  

• követelés  
• gyakoroltatás  
• segítségadás  
• ellenőrzés  
• ösztönzés  

• az iskolai élet megszer-
vezése,  

• közös célok kitűzése, 
elfogadtatása,  

• hagyományok kialakí-
tása  

• követelés, ellenőrzés 
ösztönzés  

Magatartási minták, 
modellek közvetítése, 
példaadás  

• elbeszélés  
• tények, jelenségek, 

alkotá-sok bemutatása  
• személyes példaadás  
 

• követendő egyéni és 
csoportos pozitív maga-

tartási minták kiemelé-

se,  

• a nevelő részvétele a 
tanulói közösség tevé-

kenységében  
 

Tudatosítás, meggyőző-

dés kialakítása  
• magyarázat, beszélgetés, 

tanuló önellenőrzése, ön-

elemzés, önértékelés  
 

• felvilágosítás  
• vita  

 

 

A nevelő-, oktatómunkában a következő munkaformákat alkalmazzuk: 

 

Alapmódszerek  Motiváló módszerek  
• tanári magyarázat (frontális osztálymunka); 
• a tanulók csoportos tevékenysége (KAP) 
• munkáltatás, eszközhasználat, kísérletek 

stb.,  

• individuális tanulás (egyéni és önálló 
tanulás)  

• házi feladat adása  
 

• páros munka,  
• csoportmunka,  

• kooperatív módszerek, 
projektmódszerek,  

• játék (Sakk Palota), 
• szerepjáték,  
• kutató-felfedező módszer  
 

 

A tanulás-tanítás folyamatában betartjuk a cselekvés, a gondolkodás fejlődési fokozatait, a 
manipulációs, a képi és verbális szintet. Diákjainkkal megismertetjük a helyes tanulási 
technikákat. Segítséget nyújtunk a tanulás törvényszerűségeinek és a hatékony tanulás 
módszereinek megismeréséhez. 
Az informatikát olyan műveltségterületként értelmezzük, mely tartalmazza mindazokat az 
általános ismereteket, képességeket és attitűdöket, melyek szükségesek a számítógép 
eszközként történő alkalmazásához, a digitális írásbeliség kialakításához, az információs 
technológia alapvető meg-ismeréséhez. 



Pedagógiai Program 

16 

Nevelő-, oktatómunkánk során kiemelten fontos feladatunk a differenciálás, amely tanulóink 
egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakban nyújtott teljesítményéhez 
igazodik. A tanulók érettségéhez, fejlettségi szintjéhez, egyéni képességeihez igazodó nevelést, 
oktatást kívánjuk elősegíteni. A differenciált fejlesztést egyénre szabott feladatok adásával, az 
egyéni tanulási utak figyelembevételével, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 
alkalmazásával biztosítjuk. A nevelők az egyes szaktárgyak óráin előnyben részesítik az egyéni 
képességekhez igazodó munkaformákat.  
A nevelő oktató munka során használt eszközök és eljárások hassanak a tanulói lemorzsolódás 
csökkentésének irányában. 
A beszédhelyzetek kialakítását munkánk alapvető feladatának tekintjük. Példát mutatunk az 
érthető, tiszta beszédre és fogalmazásra. Lehetőséget teremtünk a hétköznapi 
beszédhelyzetekre, kommunikációs szituációk megoldására, a szaknyelv elsajátítására, 
gyakorlására, helyes használatára. 
Építünk a tanórán és a tanórán kívül szerzett ismeretekre, szorgalmazzuk az önálló tanulást, az 

önálló ismeretszerzést. Kezdeményezzük a kutatómunkát, a könyvtárhasználatot, a különböző 
kommunikációs források használatát. Segítjük tanulóinkat a tanulás megtanulásában.  
Az oktatást változatos tevékenységrendszer egészíti ki az egyéni érdeklődéshez és az életkori 
sajátosságokhoz igazítva. Törekszünk a személyiségfejlesztés és a teljesítménycentrikusság 
harmóniájára. A tanítványaik fejlesztésének legfontosabb színtere a tanítási-tanulási 
folyamatba illeszkedő tanítási óra. A tanórák tervezésénél és szervezésénél minden esetben 
előtérbe helyezzük azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók 
tevékenykedtetését, állandó aktivitását biztosítják. Tanévenként a tananyag egy-egy témakörét 
projekt módszerekkel dolgozzák fel tanulóink. A projektek témáját a munkaközösségek tanév 
munkatervében határozzák meg. 

 

Iskolánk nevelőtestülete kiemelt figyelmet fordít a tanítási-tanulási folyamat megszervezése 
során a motiválásra, a tanulói aktivitás biztosítására és a képességek szerinti differenciálásra. 
Törekszünk arra, hogy minden tanulónk számára öröm legyen a tanulás, a tudás sikert, élményt 
adjon. Tanulóinkat motiváljuk a képességeikhez mért legjobb eredmény elérésére a tanulásban 
és a közösségi munkában. Motiválásunk célja, hogy felébresszük tanulóinkban azokat az 

indítékokat, amelyek tanítványainkat tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulási 
folyamat befejezéséig ébren tartják. Diákjainkat ösztönözzük a kitartó munkára, a pontos, 

precíz, megbízható munkavégzésre. Példát adunk a helyes emberi kapcsolatok kialakításá-ra, a 

felelősségteljes munkavégzésre.  
Hagyományrendszerünk ápolásával erősítjük tanulóinkban az iskolához való kötődés érzését. 
Érdeklődésükhöz igazítva szervezzük meg az egész évet átfogó kétfordulós „Közösségi pont-
szerző versenyünket,” melyet aktuális eseményhez kapcsolva keretjáték formájában valósítunk 
meg. Életszerű, élményszerű feladatokat adunk, melyek játékos tanulói tevékenységre épül-
nek. A tanulók életkorának, életrendjének megfelelő felelősi rendszert alakítunk ki, biztosítva 
annak folyamatos működését, a tanulói megbízatások ellenőrzését. A felelősségtudat és a köte-

lességtudat kialakításában felhasználjuk a közösségi pontverseny adta lehetőségeket is. Az is-

kolai Házirend betartatásával kapcsolatos feladatok ellenőrzésében együttműködünk a diák-

önkormányzattal. 
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Nevezetes történelmi eseményeink méltó megünneplésével erősítjük a szülőföld iránti tisztele-

tet, szeretetet. Magyarország történelméhez, hagyományaihoz, tájegységeihez való kötődést 
személyes élmények átélésével biztosítjuk, melynek egyik jól bevált formája az évente 
különböző helyszínekre szervezett tanulmányi kirándulás. 
Esztétikai nevelésünk folyamatát aktív tanulói tevékenységre építjük. Lehetőséget biztosítunk 
az egyéni és társas jellegű alkotásra, az élmények, érzések, gondolatok befogadására, szóbeli, 
írásbeli, képi kifejezésére. Igényt alakítunk ki tanulóinkban az esztétikus munkavégzésre és 
megjelenésre, a kulturált magatartásra, a tiszta és egészséges környezetre. Az alsó tagozaton 
szervezett művészeti neveléssel alakítjuk tanítványaink belső igényét a művészetek 
befogadására, segítjük az önkifejezésük fejlődését. Példát mutatunk az esztétikus emberi 
környezet alakítására. Gyermekmunkákkal díszítjük a folyosókat, tantermeket, ezzel is 
formáljuk tanulóink ízlését, szépre való érzékenységét és igényességét. A legszebb rajzokat, 
festményeket, tablókat, munkadarabokat évente több alkalommal a Folyosón vagy a 

Zsibongóban kiállítjuk, mellyel sikerélményhez juttatjuk tanulóinkat. Lehetőséget teremtünk 
a szülők számára is az alkotások megtekintésére. Alkalmassá tesszük tanulóinkat esztétikai 
élmények megértésére, befogadására, elemzésére. Évente legalább egy alkalommal 
színházba, kiállításra, múzeumba visszük tanulóinkat. Az élmények feldolgozása során 
módot adunk az önálló véleményalkotására, kifejtésére. A természet szépségeinek 
megismerésére, befogadására rendszeres túrázással, nyári táborozással, erdei iskolával 
teremtünk lehetőséget. 
Ünnepségek, irodalmi, zenei összeállítások szervezésével lehetőséget adunk a szereplésre. A 
meg-emlékezések színvonalát emeljük környezetünk ünnepélyessé tételével. Olyan 
tapasztalatok-hoz juttatjuk tanulóinkat, melyek hatására képesek lesznek megkülönböztetni az 
értékest az értéktelentől, felfedezhetik a szépet és a jót. 
 

2.4 A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka 
tartalma, az osztályfőnök feladatai 
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. 

2.4.1 A pedagógusok legfontosabb helyi 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. 
 

• korszerű tanulásszervezési módszerek és technikák alkalmazása, 

• felkészülés a tanítási órákra és tanórán kívüli foglalkozásokra, 
• motiválás, az érdeklődés felkeltése és fenntartása, 
• a tanulók munkájának rendszeres, differenciált értékelése, 

• iskolai adminisztratív feladatok rendszeres és pontos ellátása, 
• fegyelmezés, konfliktushelyzetek megoldása, a tanulók egymás közötti kapcsolatainak 

formálása, 
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• vizsgáztatás - javító és osztályozó vizsgák, 
• iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, 

• tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása, tehetséggondozás, 

tehetségdiagnosztika 

• tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

• iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való aktív részvétel, 

• részvétel a munkaközösségi- nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken 

• tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

• 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. 

• diákönkormányzat munkájának segítése 

• megbízás alapján: osztályfőnök, munkaközösség-vezető, gyermekvédelmi felelős, 
diákönkormányzatot segítő tanári feladatok ellátása. 

• táboroztatás 

• gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. 

2.4.2 Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 
Az osztályfőnök felelős vezetője osztályának, tervezi, szervezi, irányítja és értékeli a rábízott 
közösség iskolai életét és munkáját. A tanulók személyiségének alapos és sokoldalú 
megismerésével segíti differenciált fejlesztésüket. Az iskola pedagógiai programjának 
szellemében neveli osztályának tanulóit. Fontosabb feladatai: 

• Feltérképezi az osztály szociometriai jellemzőit: pontos információkkal rendelkezik az 

osztályon belüli konfliktusokról, rivalizációról, az osztályban uralkodó értékrendről. 
• Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. 

• 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. 

• Úgy irányítja a közösség tevékenységét, hogy a tanulók önállósága, öntevékenysége a 
csoport önkormányzó képessége folyamatosan fejlődjön. 

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

• Havonta az osztállyal együtt értékeli a tanulók tanulmányi munkájának 
eredményességét, valamint magatartásukat és szorgalmukat. 

• Évente legalább két alkalommal szülői értekezletet, rendszeresen fogadóórát tart. 
• 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 
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munka és tanulás, a munka és a dolgozó ember tisztelete, az önművelés igénye, a testi-
lelki egészség megőrzése, a környezetvédelem 

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: elektronikus napló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi beszámolási adatok szolgáltatása, bizonyítványok 

megírása, törzslapok felfektetése, hiányzások igazolása. 

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

• 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 

• Felelős megbízásával és munkájának ellenőrzésével biztosítja az osztályterem 
rendjének, tisztaságának, berendezési tárgyainak megőrzését. 

• 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. 

• Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyermekek magatartásáról, tanulmányi 
előmeneteléről, alkalmazza az iskolai szabályzatokban rögzített dicséret és 
elmarasztalás formáit. 

• Megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, megbeszéli 
velük a gyermekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, ill. az egyes tanulók 
fejlesztésére vonatkozóan. 

• 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. 

• Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi a 
kulturált művelődés és szórakozás változatos formáit, hogy kifejlessze bennük a 
szabadidő tartalmas kialakításának igényét. 

• Folyamatosan törekszik osztályában a társadalmi munkamegosztás megismertetésére. 
A gyermekek életkorának megfelelően szakmai ismertetésekkel, önismereti 
gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a pályaválasztásra. 

• Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztratív teendőket. 
• Szükség szerint végez családlátogatásokat - a szülők előzetes értesítésével és 

beleegyezésével. 
• Aktívan részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, a szakirodalom 

tanulmányozását, bemutató foglalkozást, különböző témájú felmérések kidolgozását és 
elemzését vállalja. 
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2.5 A tanulók személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

Az ember személyiségét jelleme határozza meg. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos 
pedagógiai alapelvnek tekintjük, hogy világra vonatkozó ismeretekkel szinkronban fejlesszük 
tanulóink belső pszichikai világát, társas kapcsolatait, egyedi személyiség készségeit, 
kulcskompetenciáit is. 
Törekszünk a kompetencia alapú oktatás megvalósítására, amivel hasznosítható tudást, 
ismeretekbe ágyazott képességfejlesztést, készségfejlesztést, az alkalmazáshoz szükséges 
attitűdök kialakítását kívánjuk elérni. 
Értelmi nevelés: az értelmi képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való 
törekvés igényének kialakítása. 

- tanórákon átadott ismeretanyag 

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

Erkölcsi nevelés: helyes értékrendszer, pozitív magatartásformák kialakítása. 
- A tanórai, tanórán kívüli magatartás normáinak betartása, betartatása. 

- Minden gyermeket egyéni képességeinek megfelelően ítéljünk meg. Feladatunk olyan 
követelmények támasztása, melyek során minden tanuló személyiségének megfelelően 

tud sajátosat, kiemelkedőt tenni önmagáért, az iskoláért. 

- Tiszteletben tartjuk tanulóink hitét. A szülők, a gyermekek igénye alapján biztosítjuk a 

hitoktatást és az erkölcsi nevelést. 

- Nevelőmunkánkban fontos feladatunk, hogy a gyermek megismerje az alapvető emberi 
értékeket, azokat magáévá tegye, azok szerint éljen. E téren alapvető példa mutatása. 

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

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 

Munkára nevelés és a tanulás tanítása  

A munka az emberi élet alapja. Alapvető iskolai feladat a tanulók érdeklődésének felkeltése, 
tanulási módszerek, technikák közvetítése, információhordozók megismertetése, alkalmazásuk 
gyakoroltatása. 

- rendszeres tanulás (kötelességtudat, pontosság) kialakítása 

- a munkához való pozitív viszony kialakítása 

- részvétel az otthoni és közösségi munkában 

Testi és lelki egészségre nevelés: Az egészség megóvása és a testi ártalmak (megbetegedések) 
megelőzése egyik legfontosabb feladatunk. 

- egészséges napirend kidolgozása 

- helyes táplálkozás megismertetése 

- stresszkezelés elsajátítása 

- az ellenálló képesség fejlesztése rendszeres testmozgás 

- a mentálhigiénia kialakítása, balesetvédelem 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  
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- A tanulók énképének gazdagítása, a kulturált egyéni és közösségi élet , a mások 
megértése és tisztelete, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításának segítése.  

Családi életre nevelés: A család a társadalom életének alapegysége. 
- kölcsönös szeretet, megbecsülés, felelősségérzet kialakítása a családi összetartozás 

erősítése 

- tanulóink jövőképének kialakítása 

-  Harmonikus családi minták bemutatása, a családi közösségek megbecsülése, 
felkészítés a családi életre, felelős, tartós párkapcsolatra, konfliktus kezelésre. 

Környezettudatosságra 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 
Nemzeti és állampolgári nevelés, demokráciára 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 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  
- A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élők iránti szociális érzékenység kialakítása, az 

együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes munkavállalás képességének 
formálása, a segítő magatartás kialakítása 

Pályaorientáció tanulóinknak átfogó kép nyújtása a munka világáról, szakmák munkakörök 
széleskörű megismertetése. A vállalkozói, munkavállalói életformák sajátosságainak 
megismertetése, együttműködéssel, vezetéssel, versengéssel kapcsolatos magatartásmódok és 
kezelésük fejlesztése. 
Médiatudatosságra nevelés  
Segíteni a tanulók tájékozódását az új és hagyományos médiumok információs világában. A 
megszerezhető ismeretek értelmező és kritikus fogadása. 

2.6 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Gyermekközösségek 

• osztályközösségek, tanulószobai csoportok 

• sportkörök, szakkörök 

• művészeti iskolai tanulók közössége 

• énekkar, zenekar 

• diákönkormányzat 

 

Az intézményünkben a közösségfejlesztés fő területei: 
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Tanórák, foglalkozások: szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák, 
Tanórán kívüli foglalkozások: napközi, tanulószoba, séta, kirándulás, felzárkóztatás, szakkör, 
vetélkedők 

Szabadidős tevékenységek: nyári táboroztatás, ünnepélyek, megemlékezések 

Mind a három terület sajátos foglalkoztatási formát követel. 
 

Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, az iskolai közösségfejlesztéssel és az iskolai 

szereplők együttműködésével kapcsolatban az alábbi feladataink vannak: 
 

1. oszt.: Az osztályközösség megszervezése. Az iskola belső rendjének elsajátíttatása, 

betartatása. A helyes tanár-diák viszony alapjai. A közös játék szabályai. A helyes étkezés, az 

önálló öltözködés elsajátíttatása. Felelősi rendszer kialakítása, egymás elfogadása. A 

szülőiskola kapcsolat kialakítása, családlátogatások. 

2. oszt.: Az osztályközösség erősítése, a Házirend pontos ismerete, betartása. 

Tanulóközösségek, tanulópárok kialakítása, differenciált munkavégzés. Munkavégzés az 

iskoláért. Egymás értékelésének kialakítása. Önálló feladatvállalás az osztályért. Az iskola 

környékének megismerése. A szülői kapcsolat erősítése. 

3. oszt.: Az osztályközösség erősítése, a felelősi rendszer önálló kialakítása. Egymás 

elfogadása, az osztálytárs segítése /gyengébb, vagy beteg gyermekkel történő foglalkozás/. Az 

osztály rendjének önálló megtartása, a Házirend betartása. 

A kulturált beszéd, a szabatos fogalmazás kialakítása. Önálló feladatvállalás az osztályért, az 

iskoláért /versenyek, rendezvények/. A differenciált munkavégzés rögzítése, gyakorlata. A 

település megismerése, részvétel települési rendezvényeken. Közös programok a szülőkkel 

/anyák napja, Márton nap, farsang, kirándulás, stb./. 
4. oszt.: Szaktanári rendszerbe szoktatás, a felső tagozat megismerése. A Házirend betartása. 

Egymás elfogadása, megbecsülése. Az idősebb társakkal, a felnőttekkel kialakított kapcsolat 

fejlesztése. A szabadidő részben önálló megszervezése. Az osztályközösség megszilárdítása. 

Felelősség önmagáért, a társakért. Munkavégzés az iskoláért. A kitartás, az önmérséklet 

fejlesztése. Részben önálló rendezvények a szülőkkel közösen.  

5. oszt.: Az osztályközösség erősítése. A tanulóközösségek kialakítása. Differenciált 

foglalkozások rendszere.. Kiskamaszkori helyes kapcsolatok elsajátítása. A Házirend betartása. 

Aktív részvétel a Diákönkormányzat munkájában. Szereplés iskolai rendezvényeken, részvétel 

iskolai versenyeken, ünnepeken. Munkavégzés az iskoláért, az iskola környezetének védelme. 

Önálló feladatvállalás az osztályért, az iskoláért. Közös programok a szülőkkel. 

6. oszt.: Az osztályközösség erősítése. Egymás elfogadása, megbecsülése. A kiskamaszkori 

durvaságok leküzdése, az önuralom fejlesztése. Mások véleményének elfogadása, az 

egészséges vitaszellem kialakítása. Az egészséges életvitel elsajátítása. Az önállóság fejlesztése 

a tanulás, a munkaszervezés, a szabadidő hasznos eltöltése terén. A szülőkkel kialakított 

kapcsolat további erősítése. Aktív részvétel a Diákönkormányzat munkájában, Részvétel 

versenyek, rendezvények megszervezésében, lebonyolításában. Önálló véleménynyilvánítás az 

értékelésnél, jutalmazásnál, a magatartási és szorgalmi jegyek elbírálásánál. 

7-8. oszt.: Az osztályközösség erősítése, a Házirend betartása. Az önálló tanulás folyamatos 

erősítése. A kamaszkor testi és lelki problémáinak megismertetése, leküzdésükre történő 
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nevelés. A másság és önmaguk elfogadására nevelés. Ismerjék meg önmaguk értékeit, tudjanak 

örömet találni mindennapjaikban. Társas kapcsolatukban a helyes példák megtalálása, azok 

követése. Az iskolához kötődésük további erősítése. Aktív szerepvállalás az iskola életének 

szervezésében, lebonyolításában /Diákönkormányzat, versenyek, rendezvények, ünnepek/. Az 

iskolán kívüli helyes magatartás megkövetelése. A rájuk leselkedő veszélyek /drog, csavargás 

stb./ tudatosítása, a megelőzés módjának elsajátíttatása, gyakorlata. A helyes pályaválasztás 

kialakítása, felelősségtudatuk erősítése. A megfelelő vitaszellem gyakorlása, a szabatos, 

kulturált kifejezésmód erősítése. A szülői vélemény elfogadására nevelés, az önuralom 

erősítése. Munkavégzés az iskoláért.  

2.7 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: 
Bejárók felügyelete 

Tanítási napokon, más településről bejáró tanulók felügyelete az autóbusz indulásáig. 
Étkeztetés, ebédeltetés 

Napközi otthon - napi háromszori étkezés. 
Egyéb étkezők - menzát biztosítunk 

Az étkeztetés ideje alatt felügyeletet biztosítunk. 
Iskolai sportkör 

Különféle sportágakban iskolai és iskolán kívüli versenyekre történő felkészítés. 
Szakkörök 

Egyéni képességfejlesztés. 
Igény, érdeklődés alapján történő szervezés. 
Szakkör vezetését iskolán kívüli személy is elláthatja (Bozsik program, tánc, aerobik, stb.) 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések, a hagyományok ápolása a közösségfejlesztő 

tevékenységnek, ezáltal pedagógusaink nevelőoktató munkájának részét képezik. A tanítási 
időn kívül szervezett programok szorosan kapcsolódnak a tanórákon folyó oktató-nevelő 
munkához: 
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- ápoljuk iskolánk névadójának emlékét. Széchényi nap 

Ünnepélyek, megemlékezések. 
- évnyitó ünnepség, elsősök köszöntése 

- évzáró, ballagás 
- nemzeti ünnepek: 

október 6. 
október 23. 
március 15. 
Nemzeti Összetartozás napja – június 4. 

- egyéb ünnepek:  
december 6. – Mikulás (osztály szinten) 
Márton nap 

karácsonyi műsor 
farsang 

Magyar Kultúra napja 

anyák napja 

gyermeknap (az SZMK-val) 

Helytörténeti, iskolatörténeti emlékek gyűjtése 

- Kiállítás szervezése 

- Iskolai eseményekről fotók készítése, az iskola közösségi oldalának működtetése 

- települési rendezvényeken való részvétel. 
Tanulmányi versenyek. 

- helyi tanulmányi versenyek - Sárkánymatek 

- körzeti, országos tanulmányi versenyek 

Zrínyi Ilona matematika verseny 

Levelezős versenyek (Bendegúz, MOZAIK, TIT) 

Természetvédelmi vetélkedő Szekszárd 

Oxford Kiadó által szervezett angol versenyek 

Különböző rajz-, vers-, és prózamondó versenyek. 
Szavaló és mesemondó versenyek: 

- helyi: Versünnep – József Attila emlékére (április 11.) 
- körzeti: Petőfi Sándor emlékére – Sárszentlőrinc 

Paksi mesemondó verseny 

Paksi Ki Mit Tud? 

Cecei versmondó verseny 

- 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- cirkuszlátogatások szervezése 

- téli gyalogtúra, szánkózás, korcsolyázás 
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- kerékpártúrák 

- klubdélutánok, „teadélutánok”, diszkók rendezése 

- Tanulmányi kirándulások: évente egy alkalommal minden tanulónak (intézményi vagy 
osztályszinten) egész napos kirándulást tervezünk. Ez valamely tantárgyhoz, 
tananyaghoz kapcsolódó tematika alapján szerveződik és néha a gyermeknappal kötjük 
össze. 

A részvétel önkéntes, felmerülő költségeket a szülők fedezik. 

Őszi és tavaszi diáksport és más szervezésű sportversenyek: 
- atlétika 

- labdarúgás 
- kézilabda 

- mezei futóversenyek 

- szekszárdi utcai futóverseny 

- kisiskolák sportversenye (Kajdacsi tagintézmény) 
Nyári táborozás: 

- Erzsébet tábor 
- Sóstói tábor (Kajdacs) 
- vándortáborok 

- sikeres pályázatok esetén más táborozási lehetőségek is 

A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, ill. a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat munkáját a 5-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák 

önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által 

megbízott nevelő segíti. A Diák-önkormányzat javaslatait figyelembe vesszük az iskolai élet 
szervezésénél. 
 

2.8 Az iskola egészségnevelési elvei, a teljes körű egészségfejlesztéssel 
összefüggő feladatok 

Egészségnevelésünk célja, a tanulók kellő tudást szerezzenek egy lehetőségeket és veszélyeket 
felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez.  
Iskolánkban az egészségnevelés: 

• az egészségvédő ismeretek átadására,  

• az egészségfejlesztő képességek és készségek kimunkálására 

• az egészségkultúra fejlesztésére irányul.  
Fontos számunkra, hogy tanulóink elfogadják, az élet és az egészség minden ember semmi mással 
nem pótolható értéke, melyet védeni, megőrizni, fejleszteni szükséges.  
Olyan személyiségtulajdonságokat szeretnénk kialakítani és fejleszteni, mint:  

• az önkiszolgálás, az önellátás képessége és készsége,  
• az önvédelem, az egészségvédelem képessége és készsége,  
• az önismeret, önfegyelem, az önértékelés, önbecsülés és az önfejlesztés képessége és 

készsége.  
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Az egészségnevelés céljainak megvalósításában támaszkodunk az osztályfőnök, a szülők, a védőnő, 
az iskolaorvos, az iskolapszichológus és a gyermekvédelmi szakemberek együttműködő 
segítségére, civil szervezetek és a lakókörnyezet közreműködésére.  
Az egészségnevelési tevékenységünk kiemelt feladata, hogy tanulóink  

• ismerjék meg az egészséges életmód legfontosabb szabályait,  
• alakuljanak ki egészségmegőrző szokásaik,  
• ismerjék meg az elsősegélynyújtás alapjait,  
• legyenek tisztában az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló 

hatásával 
• ismerjék meg a személyes higiéne fontosságát,  
• ismerjék az egészségkárosító szerek - drog, alkohol, dohányzás - hatását,  
• legyenek képesek segítséggel megoldani iskolai konfliktusaikat és egyéni problémáikat, a 

stresszhelyzeteket. 

• fokozott figyelemmel kell kísérni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekeket a 
tanulói lemorzsolódás csökkentése érdekében. 

 

2.8.1 Az iskolai egészségfejlesztés területei  
A tanulók testi egészségvédelmének célja: a test, a szervezet megismerése és megismertetése, 
a mentálhigiéne és az egészséget megőrző mozgásszokások alakítása, fejlesztése. 
 

A testi egészségvédelemre nevelés iskolai feladatai:  
• a személyes higiénére nevelés: tisztálkodás, testápolás, helyes táplálkozás, kulturált étkezés, 

• a környezet tisztaságára nevelés: az otthon, az iskola és közvetlen környezete tisztaságának 
megóvása, a személyes taneszközök tisztasága, rendben tartása  

• az egészségvédő szokásrendszer kialakítására nevelés: a fertőző betegségek megelőzése  
• testedzés, mozgáskészség alakítása, fejlesztése; erőnlét, állóképesség, ügyesség, gyorsaság, 

kézügyesség,  
• a balesetek megelőzésére nevelés: baleseti helyzetek és veszélyforrások felismerése és 

elkerülésének lehetősége otthon és az iskolában, a szabadidős tevékenység közben, 
közlekedési szabályok ismerete és betartása.  

 

A tanulók lelki egészségvédelmének iskolai célja: tanítványaink egészséges személyiség-

fejlődésének biztosítása.  
A lelki egészségvédelem iskolai feladatai:  

• az egészséges életvezetés és életmód kialakítására nevelés: egészséges napirend, életrend, 
stressz-elviselés, kezelés és feldolgozás,  

• a családi életre nevelés,  
• az egészségre káros és a függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzése 

(dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás),  
• a részképesség-zavarból és a tanulási nehézségekből adódó magatartási problémák, 

hiperaktivitás, agresszió, deviancia, a gátlások kialakulásának megelőzése, szükség szerinti 
kezelése,  
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• kedvező légkör működtetése az osztályközösségekben és más iskolai közösségekben is. Az 
iskolai erőszak megelőzése.  

 

Az egészségnevelés és egészségfejlesztés iskolai céljainak meghatározásakor építünk saját 
környezetünk adottságaira és a kockázati tényezők ismeretére - iskolaépület, lakókörnyezet, a 
tanulók szocio-kulturális helyzete -, a közlekedés veszélyforrásaira. Az egészségneveléis 
programunkban kiemelt helyen szerepel a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulókkal való 
foglalkozás.  

Az egészségnevelés iskolai színterei, módszerei  
Iskolánkban az egészségnevelő és egészségfejlesztő tevékenység szoros kölcsönhatásban áll a többi 
fejlesztési területtel (személyiség-, közösségfejlesztés, értelmi és érzelmi képességek 
fejlesztésével). Kiemelt figyelmet fordítunk a stresszkezelésre, az önuralom fejlesztésére, az 
együttérző magatartás kialakítására és a gyakorlati életre nevelésre.  
Az egészségnevelés iskola színterei:  

• tanórai egészségnevelő és oktató munka,  
• tanórán kívüli egészségnevelő munka.  

 

Egészségnevelés a tanórákon  
Iskolánkban valamennyi tantárgy feladata a tananyaghoz kapcsolódó egészség-kultúra 
ismereteinek átadása, állásfoglalások közvetítése. A Kerettanterv tantárgyi programja alapján a 
Helyi tantervbe integráljuk a különböző tantárgyakban meghatározott tananyagot és 
követelményrendszert. Az intézmény minden pedagógusának feladata tanított tantárgya 
tanmenetében megjeleníteni az adott évfolyamon az egészség védelmével, megőrzésével és 
fejlesztésével kapcsolatos nevelési-oktatási tartalmakat, a tananyagot és a fejlesztési 
követelményeket.  
Iskolánkban kiemelt szerepet kap a tanulók egészségnevelésében 5-8. évfolyamon az osztály-

főnöki óra. Az osztályfőnöki órát az egészségre nevelés jelentős színterének tekintjük. Sajátos 
nevelési lehetőségeit mind a közösségfejlesztés, mind a személyiségfejlesztés terén kihasználjuk:  

• az osztályközösségben az életkornak megfelelő egészségi, társasági, etikai, szociális 
szabályok megtanításában,  

• az egészségvédelem mindennapos gyakorlatában,  
• a tudatos egészségmegőrzéshez szükséges személyiségtulajdonságok kialakításában és 

fejlesztésében.  
 

Minden osztályfőnök feladata, hogy tanácsadással segítse a tanulók életkori adottságainak 

megfelelő egészségvédő magatartásformák kialakítását. Az osztályfőnöki órák 
egészségfejlesztéssel kapcsolatos témaköreit és óraszámát az iskola helyi tanterve tartalmazza.  

Tanórán kívüli egészségnevelés lehetőségei iskolánkban  
• tanulmányi kirándulások  
• erdei iskola, nyári táborok  
• természetjárás  
• jeles napok: Föld napja, Madarak és fák napja, 
• egészségnevelési hét: vetélkedők, pályázat, reformételek megismertetése  
• tantárgyi vetélkedők, tantárgyi hetek: biológia, természetismeret vetélkedő  
• iskolai és kerületi sportversenyek  
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• az iskola barátságos, esztétikus belső és külső környezetének kialakítása  
o szelektív hulladékgyűjtés  
o papírgyűjtés  

Az egészséges életmódra nevelésünk tevékenységrendszere  
A tanulók napirendjének kialakítása során megtervezzük, megszervezzük az egészséges életmódhoz 

szükséges kereteket tanulás és az aktív pihenés váltakozását. Lehetőséget adunk arra, hogy a tanulók 
megismerjék és következetesen gyakorolják az egészség-védelem általuk is teljesíthető normáit.  
A mindennapos testnevelés biztosításával, játékos, mozgásos tevékenységek előtérbe állításával 
ösztönözzük tanulóinkat a rendszeres testmozgásra, testedzésre: testnevelési órák, játékos 
egészségfejlesztő testmozgás 1-4. évfolyamon, sportköri foglalkozások, tömegsport foglalkozások, 
úszásoktatás. Tanévenként egy alkalommal mérjük a gyermekek fittségét, fizikai erőnlétét.  
Megismertetjük tanulóinkat a személyes higiénés kultúra alapjaival, melyet az önellátás során 
gyakoroltatunk; étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás. 
Törekszünk az egészséges táplálkozási szokások kialakítására, az egészséges ételek iránti igény 
felkeltésére. 
Megismertetjük tanulóinkat a lehetséges baleseti forrásokkal az iskolában és az iskola közvetlen 

környezetében, valamint az otthonukban. Segítjük diákjainkat a balesetveszélyes helyzetek 

felismerésében, elkerülésében.  
A diákönkormányzat és a szakmai munkaközösségek közreműködésével és irányításával az éves 
munkatervükben meghatározott módon akciónapot, témanapot és különböző vetélkedőket 
szervezünk az egészségvédelem különböző témaköreivel kapcsolatban. A programokat színes 
tanulói tevékenykedtetésre építjük, az életkori sajátosságokhoz igazítjuk. A tanulók által készített 
gyűjteményeket, tablókat, rajzokat, plakátokat rendszeresen kiállítjuk a folyosói faliújságon és a 
vitrinekben.  

A tanuló helyes életvezetésének, szokásrendjének kialakításában együttműködünk a szülői házzal, 
támaszkodunk az otthonról hozott pozitív szokásokra. Az egészséges életmódra nevelésben szükség 
esetén tanácsot adunk a családoknak.  
Mentálhigiénés és egészségnevelési programokat építünk be a tanórai és a tanórán kívüli 
tevékenységrendszerünkbe. Az életvezetési ismeretek átadásában támaszkodunk a védőnő 
segítségére. A függőséghez vezető szokások megelőzése érdekében bekapcsolódunk a Paksi 

Rendőrkapitányság DADA programjába.  

Kapcsolatot alakítunk ki különböző szervezetekkel, intézményekkel, igénybe vesszük szűrő, 
tanácsadó és egészségnevelő tevékenységüket:  

• Iskola- egészségügyi szolgálat: segítségükkel megszervezzük a tanulók egészségügyi és 
higiéniai szűrővizsgálatát, 

• Rendőrség: bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági programok,  
• ÁNTSZ: fertőző betegségek megelőzése, iskola-egészségügyi előírások betartatása.  

 

Az egészségneveléssel kapcsolatban a következtető tájékoztatási fórumokat biztosítjuk a szülők 
és a lakókörnyezet számára:  

• szülői értekezleten és fogadóórán egészségnevelési ismeretek és tanácsok adása az adott 
korosztályra vonatkozóan,  

• felvilágosító előadások szervezése igényfelmérés alapján a szülők és a lakóközösség 
részére,  

• felhívás iskolai akciókra, rendezvényekre: plakátok és meghívók  
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A környezeti nevelés elvei  
A környezeti nevelés célja a természetet, az épített és a társadalmi környezetet, az embert tisztelő 
szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása, mely magában foglalja:  

• a környezettudatos magatartásra nevelést,  
• a környezetért felelős életvitel kialakítására nevelést,  
• a környezet védelmét,  
• a természet védelemét,  
• a bioszféra, az ember fennmaradását elősegítő nevelői tevékenységet.  

 

Az iskolai nevelő-oktatómunka során:  
• megalapozzuk és bővítjük a tanulók emberre, a természetre és a környezetre vonatkozó 

ismereteit  

• felkészítjük a tanulókat a környezeti értékek megteremtésére és értékként való kezelésére,  

• a környezet alakításával és védelmével kapcsolatos helyes tanulói magatartás 
megalapozása és formálása.  

 

Nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk a természetet, a Földet szerető, féltő és védő 
gondolkodásmód kialakítására, az embert, a természetet és a környezetet óvó cselekvési kultúra 
megalapozására. 
 

2.9 A környezeti nevelés feladatai iskolánkban  
A környezeti nevelésünk során:  

• megalapozzuk és formáljuk a környezetbarát magatartás viselkedési szokásait és normáit,  
• megalapozzuk és fejlesztjük a környezeti gondolkodás képességeit,  
• bemutatjuk az élővilág sokszínűségét, egyedi, megismételhetetlen voltát, az ember 

felelősségét az élővilág és a természet szépségeinek megőrzésében,  
• kialakítjuk tanulóinkban a szűkebb és a tágabb környezet megismerésének igényét,  
• megismertetjük tanulóinkat a közvetlen környezetünk természeti és az ember által alkotott 

értékeivel, gondjaival,  
• példát mutatunk diákjainknak szűkebb környezetünkben a problémák lehetséges megoldási 

módjaira,  
• fejlesztjük a természeti és társadalmi környezethez való pozitív érzelmi viszonyulást,  
• alakítjuk és formáljuk tanítványaink értékszemléletét és felelősségtudatát önmagukkal és 

környezetükkel szemben.  
 

Olyan tanulókat szeretnénk nevelni, akik  

• saját magukkal és környezetükkel harmóniában élnek,  
• szeretik és megbecsülik a természetet,  
• ügyelnek saját és iskolai környezetük tisztaságára, épségére és szépségére,  
• büszkék lakókörzetük, a kerület természeti és épített értékeire,  
• a víz és a villany takarékos felhasználására törekszenek az iskolában és az otthonuk-ban,  

• képesek társaikkal együttműködni környezetük megóvása és alakítása érdekében.  
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A környezeti nevelés iskolai programja igazodik az iskola személyi, tárgyi feltételeihez, az 
intézmény társadalmi környezetéhez.  

A környezeti nevelés céljainak és feladatainak megvalósításában támaszkodunk a szülők és a 
lakókörnyezet segítő együttműködésére, az iskola minden munkatársának személyes 
példamutatására.  
Ökoiskola cím megszerzése a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 
elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer 
megalapozása. Iskolánkban megteremtjük az egésznapi benntartózkodáshoz szükséges egészséges, 
tiszta környezetet. Alakítjuk és fejlesztjük a tanuló személyére és környezetére vonatkozóan a 
tisztaság iránti igényt.  
A környezeti nevelésünk iskolai színterei, módszerei  
Iskolánkban a környezeti nevelés pedagógiai feladatai és tevékenységrendszere szoros 
kölcsönhatásban áll:  

• az értelmi képességek fejlesztésével,  
• az érzelmi és az erkölcsi neveléssel,  
• a személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés iskolai feladataival,  
• az egészségnevelés tevékenységrendszerével,  
• a gyakorlati életre neveléssel.  

 

Az iskolai környezeti nevelés tevékenységeinek megszervezése során, a tanítás-tanulás és a 
cselekedtetés módszereinek megválasztásában figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait. 
Építünk tanítványaink kíváncsiságára, megismerési vágyaira, a versenyszellemre és a 
gyűjtőszenvedélyre, az öntevékenységre, a nagyobbak kritikus szemléletére. A környezeti nevelés 
tanórán és tanórán kívül alkalmazott módszereinek megválasztásában alapelvnek tekintjük:  

• a játékosságot,  
• a tanulói megfigyelésen és tapasztalaton alapuló ismeretszerzést,  
• a tanulói cselekedtetést,  
• pozitív élmények közvetítésével az érzelmekre ható tevékenységrendszer kialakítását,  
• a személyes példaadást,  
• a mozgósítást a tanítási órán kívüli programokban való részvételre.  

 

Környezeti nevelésünk iskolai színterei:  
• az iskolai környezet: az iskola épületének, berendezésének, tárgyainak környezetkultúrája, 

esztétikája,  
• a tanórai keretben végzett környezeti nevelés: a tantárgyakba beépített környezeti nevelés, 

osztályfőnöki óra  
• a tanórán kívüli környezeti nevelés.  

 

2.9.1 Az iskolai környezet alakítása  
Tanulóinkat bevonjuk az iskola egész környezetének alakításába, a tanterem, a folyosó és az udvar 
szépítésébe, karbantartásába, taneszközeinek rendben tartásába.  

Az osztályközösségekben kialakított felelősi rendszer - tisztasági-, virág-, szekrényfelelős stb. – 

közreműködésével és segítségével ügyelünk a tisztaság megóvására az iskola különböző 
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helyiségeiben és tereiben, a tantermekben, a folyosón, a mellékhelyiségekben, az ebédlőben, a 
tornateremben és öltözőben, s az udvaron is.  

A tanórai környezeti nevelőmunka  
Az intézmény valamennyi nevelőjének feladata szaktárgya tanmenetében, feladat- és foglalkozási 
tervében megjeleníteni a környezeti neveléssel kapcsolatos nevelési-oktatási tartalmakat; a 
tananyagot és a fejlesztési követelményeket, az alkalmazott módszereket.  
A környezeti nevelés kiemelt tantárgyi feladatai intézményünkben: 

• természettudományi tantárgyak:  

- az élő és élettelen természetre vonatkozó ismeretek átadása, közvetítése,  
- a természettel kapcsolatos tanulói attitűdök megalapozása, fejlesztése,  

• társadalomtudományi és humán tantárgyak:  

- az ember-környezet kapcsolat története, sajátosságainak, tényeinek bemutatása,  
- a társadalom környezeti problémáinak felismeréséhez és megoldásához szükséges 

ismeretek, fogalmak közvetítése és készségek fejlesztése,  
- az ember és a természet harmóniájának megjelenítése a humán tárgyakban.  

• technika-életviteli tantárgyak:  
- a hétköznapi életvitel helyes szokásrendszerének bemutatása a gyakorlatban,  
- az ember, a környezet és a technika kapcsolata, az ember felelőssége az 

energiagazdálkodásban,  
• művészeti tantárgyak:  

- a természet és kultúra kapcsolatának bemutatása,  
- a természet és az ember által alkotott környezet érzelmi befogadásához szükséges 

képességek alakítása,  
• testnevelés:  

- a környezet és az egészség szoros kapcsolatának bemutatása és megérttetése,  
- a mozgás iránti igény felkeltése, szokásrend formálása.  

 

Módszereink  
A hagyományos tanulási módszerek alkalmazása mellett törekszünk sokféle, a tanulókat cselekvésre 
és gondolkodásra késztető módszerek alkalmazására tanórán és azon kívül.  
Kihasználjuk az iskola és közvetlen környezetének természeti adottságait, lehetőségeit. Törekszünk 
egy-egy témakör – pl. víz, Föld, energia, táplálkozás, hulladék, fogyasztás - sokoldalú 
megközelítésére, a személyes tapasztalatszerzési lehetőség és kommunikációs helyzet 
megteremtésére.  
Lehetőséget teremtünk az élő és élettelen környezet közvetlen megfigyelésére és vizsgálatára, a 
megfigyelések életkornak megfelelő szintű elemzésére. A zöld területek és természetszerű 
élőhelyek megfigyeléséhez és szemléltetéséhez felhasználjuk az iskolaudvart, a Szenes 

természetvédelmi területet, a Sárvíz és a Sió partját.  
Felhívjuk tanítványaink figyelmét a közlekedés, a hulladékkezelés, az energiafogyasztás 
problémáira. Tanulmányi sétákat teszünk szűkebb és tágabb környezetünkbe. A séták során 
alakítjuk a lakóhelyhez való pozitív kötődés érzését.  
Kezdeményezzük a természetvédelemmel, a környezetvédelemmel és az iskolai környezet 
alakításával kapcsolatban a tanulói véleményformálást. Döntési helyzetek elé állítjuk tanulóinkat 
játékos és drámapedagógia elemek, szituációs játékok tanórai alkalmazásával. Az állásfoglalások 
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ütköztetésével formáljuk a diákok vitakészségét, a környezet megőrzésével kapcsolatos felelős 
magatartás alakulását. 
 

Az egészséggel, az emberrel, az élő és élettelen környezettel kapcsolatos témák feldolgozása során 
ösztönözzük a tanulói kiselőadást, az Internetes gyűjtőmunkát.  

Az osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés iskolai kapcsolata  
Iskolánkban fontos szerepet kap az osztályfőnöki munka a tanulók környezeti nevelésében. Az 
osztályfőnökök a környezeti nevelést a közösségfejlesztés és a személyiségfejlesztés eszközeinek 
segítségével, az egészségnevelés iskolai feladataival összhangban végzik.  
Az osztályfőnökök környezeti nevelési feladatai:  

• a tanulók értékrendjének, erkölcsi és életviteli szokásainak formálása a természettel, a 
környezettel és saját magukkal kapcsolatban,  

• a környezetbarát magatartás szokásrendszerének, viselkedési normáinak alakítása, az 
egyéni és a közösségi felelősségtudat formálása, az együttműködési készség fejlesztése,  

• mozgósítás iskolai és iskolán kívüli környezetvédelmi programokra.  
• a tanulók közreműködésével a tantermek, a folyosó, az udvar, a személyes környezet 

szépítése, otthonossá tétele, a kialakított környezet megóvása és megőrzése,  
• mindennapi problémák felismerése és kezelése az iskolában: táplálkozási szokások, 

hulladékkezelés, energiatakarékosság, mentálhigiéne,  
 

Az osztályfőnöki munka környezeti nevelésének színterei:  
• osztályfőnöki óra: az osztályfőnöki órák környezeti neveléssel kapcsolatos témáit az 

osztályfőnöki órák helyi tanterve tartalmazza.  

• tanítási órán kívüli lehetőségek:  

• iskolai programokban való részvétel: közösségi verseny éves feladatai, környezetvédelmi 
akciók, versenyek  

• iskolán kívüli programok szervezése: osztálykirándulás, múzeumlátogatás.  
 

2.9.2 A tanórán kívüli környezeti nevelés:  
A környezetvédelem jeles napjai: A természet-környezetvédelem jeles napjairól a tanórákba 
beépítve, illetve külön programokat szervezve emlékezünk meg és tudatosítjuk a jelentőségüket. A 

nap jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót vagy kirándulást szervezünk, illetve pályázatot írunk 
ki.  

Napközis és tanulószobás szabadidős foglakozások: Tanulmányi séta a környéken, termések 
gyűjtése  
Tanulmányi kirándulás: Egy- vagy többnapos tanulmányutat szervezünk egy-egy konkrét téma 
részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. Ellátogatunk kisebb-

nagyobb gyerekcsoportokkal tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi területekre, 

vadasparkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba.  
Akciók: Egy-egy jeles napon szervezünk olyan akciókat, amelyek felhívják iskolánk közös-

ségének figyelmét egy-egy helyi vagy globális környezeti problémára. (osztályonként 
munkacsapatok alakítása, plakátok tervezése, rajzverseny, stb.). 
Kiállítások a tanulók munkáiból.  
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Különválogató (szelektív) hulladékgyűjtés: Megszervezzük az egész iskolára kiterjedő szelektív 
hulladékgyűjtést és elkülönített elszállítást a papírhulladék, a szárazelem, fémdoboz 
vonatkozásában. Ezen tevékenység hatásfoka nagy, hiszen jelentős mértékben kihathat a tanuló 
tágabb környezetére is.  
Vetélkedők, tanulmányi versenyek: Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra, hogy 
vegyenek részt helyi, regionális és országos versenyeken.  
Kapcsolattartás külső segítő partnerekkel: Osztályfőnöki, természetismeret és biológia órákon 
találkoznak a tanulók a helyi és országos környezet- és természetvédő civil szervezetekkel 
Valamelyik nemzeti park, vagy társadalmi szervezet segítségével a gyerekeknek természetvédelmi 
versenyt szervezünk.  
Művészeti csoportok, ünnepségek: Kihasználjuk a művészetek iránti érdeklődést. Néhány 
problémára próbáljuk ráirányítani a figyelmet a művészet eszközeivel. Természetes anyagok 
felhasználásával elkészítjük egy környezetbarát lakóház, porta modelljét.  
Kézműves foglalkozás: A természet adta anyagok (termések, levelek, tollak, csigaházak..) illetve 

az újrahasznosítható hulladék-anyagok felfelhasználásával különböző díszeket, kompozíciókat 
készítünk, amelyekből kiállítást is szervezünk. 

Látogatások: Állatkertben, múzeumban, botanikus kertben. Ennek során előre megadott 
szempontsor segítségével buzdítjuk a gyerekeket az önálló felfedezésre, az ismeretek önálló 
feldolgozására.  
Szülői értekezletek és fórumok: Utalás a környezet-egészségvédelem néhány fontos elemé-re. 

Témák. Egészséges táplálkozás, drog-prevenció, lelki egészség, háztartási környezetvédelem.  
Erdei iskola: Az erdei iskola általános céljait és feladatait a helyi tanterv, a feladatok pontos 

és konkrét kibontását az éves munkaterv rögzíti. Programjának időtervét, a tevékenységi 
formáit az adott programra készült projektháló tartalmazza. 
 

2.10 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenység 

Nevelő- és oktatómunkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanuló fejlesztése. 
E tevékenység alapját a tanulók képességeinek, fejlettségének és ismereteinek figyelembe vétele 
jelenti. Munkánk során kiemelten kezeljük a kiemelten tehetséges, a sajátos nevelési igényű, a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel rendelkező, a hátrányos és a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését. 

2.10.1 A Sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
(BTM) nehézségek enyhítése: 

- Szoros kapcsolat Nevelési Tanácsadóval,Gyermekjóléti Szolgálattal. 
- Együttműködés az esetmenedzseri feladatokat ellátó munkatárssal. 
- Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. 
- Szükség szerint felzárkóztató foglalkozások. 
- Napközi otthon, tanulószoba szervezése. 
- Nevelők és tanulók személyes kapcsolata. 
- Családlátogatások szükség szerint. 
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- 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 

2.10.2 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. 

2.10.3 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. 
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- 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 
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. 
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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, 

• 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). 

2.10.4 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 
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2.10.5 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. 
• 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. 
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• 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. 

2.10.6 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) 

• 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. 

2.11 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 



Pedagógiai Program 

39 

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. 
 

2.12 Pályaorientáció  
A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, 
hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását az egyéni adottságok, képességek 
megismerésén alapuló önismeret fejlesztésével, a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak és a 
hozzájuk vezető utak, lehetőségek, alternatívák megismerésével. Tudatosítanunk kell a 
tanulókban, hogy életpályájuk során többször kényszerülhetnek pályamódosításra.  

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 
nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 
biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 
érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 
megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 
szükséges erőfeszítéseket. 

Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel 
kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését is, valamint a digitális eszközök 
használatának megismerésével tanulóinknak segítünk a pályaválasztásban. 

Az iskola kiemelt feladatának tekinti, hogy felkészítse tanulóit a pályaválasztással kapcsolatos 
nehéz és felelős döntésre és az életükben adódó, esetlegesen szükségessé váló 
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pályamódosításra. A pályaorientáció nem külön tantárgy keretében történik, hanem több 
tantárgy feladata, szoros összefüggésben a személyiségfejlesztéssel, és a reális önismeret, 
önkép kialakításával. Elsősorban az osztályfőnöki órákon van lehetőség arra, hogy a 
felkészüljenek a pályaválasztásra, a továbbtanuláshoz kapcsolatos elképzeléseiket pontosítsák. 
A diákok részt vehetnek különböző szakmai programokon, versenyeken, kirándulásokon, 
melyek mind hozzájárulnak a megalapozott pályaválasztáshoz. 
 

Célunk  

• olyan széleskörű általános műveltség, digitális írástudás biztosítása, mely jó alapot ad a 
továbbtanuláshoz, tanulóink tudatos irányítása a digitális készségeket igénylő állások 
megismerése irányába, az egész életen át tartó tanulás készségének kialakítása; 

• a tanulók képessé váljanak érdeklődésüknek és egyéni adottságaiknak megfelelő 
foglalkozás és pálya megválasztására; 

• pályaorientációs és tanácsadási tevékenységek megerősítése, különös tekintettel a 

matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának 
népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére;  

• a tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel 
megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátítása; 

• a pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek 
pályaorientációs célú felkészültségének támogatása. 

Feladatok  

• olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítani, amelyek révén a diákok 
kipróbálhatják képességeiket  

• a tanulókat meg kell ismertetni az egyes szakmákkal és azok műveléséhez szükséges 
képességekkel  

• a szakma és a tanuló elképzelései közötti megfeleltetés  
• az elképzelt szakmához vezető út megismertetése  
• középfokú oktatási intézményekben megszerezhető végzettségek megismertetése  
• egyes szakmák és megszerezhető végzettségek munkaerő-piaci értékének tudatosítása  

A pályaorientációs és tanácsadási tevékenységek intézményen belüli megerősítése megkönnyíti 
a tanulók pályaválasztását, az oktatási rendszeren belüli, illetve az oktatásból a munka világába 
való átmeneteket. Ezáltal csökken a hamis elvárásokon vagy elégtelen információn alapuló 
rossz döntések, és az emiatt végül iskolát, vagy az iskolai végzettség megszerzése után a 
szakmát elhagyók száma.  

Az említett tevékenységek megerősítése hozzásegíti a fiatalokat ahhoz, hogy ambíciójuknak, 
személyes érdeklődési körüknek és tehetségüknek megfelelően válasszanak szakmát.  

Az életpálya építési kompetenciák fejlesztése folyamatelv alapján szerveződik, és életkorhoz, 
érettségi szinthez alkalmazkodó módszerekkel már a köznevelés alsó szintjeitől kezdve (korai 
pályaorientáció) annak legfelső évfolyamáig és azon túl is folytatható és folytatandó (életút és 
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életpálya támogató pályaorientáció). Kiemelten fontos, hogy a korai pályaorientációban a 
célcsoportok több forrásból és fórumon keresztül is tájékozódni tudjanak és a továbbtanulási 
motivációik több csatornán keresztül kapjanak megerősítést. 

2.12.1 Színterei 
Az iskolán belüli pályaorientáció, életpálya modellek megismerése, olyan, az MTMI-re 

koncentráló állandó tematikájának és tartalmainak kidolgozása, amely illeszkedik a köznevelési 
intézmény pedagógiai és kulturális lehetőségeihez és környezetéhez, és amely több éven át 
keretet biztosít a Nemzeti Alaptantervhez és a köznevelési intézmény pedagógiai programjához 
kapcsolódó, tanórán kívüli, élménypedagógiai módszerekkel támogatott tanulási alkalmak 
lebonyolításához, így a pályaorientációt támogató tevékenységek a következők: 

• tanítási órákon - kiemelten osztályfőnöki órán, technika, életvitel és gyakorlat órán  
• projektek, témahetek során  
• tanórán kívüli tevékenységek munkahely látogatások, klubfoglalkozások  
• pályaválasztási tanácsadás 

• szülői értekezletek 

• külső szakemberek tájékoztatói során 

• középiskolák pályaválasztási tájékoztatói, nyílt napok, előadások 

• MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök 
szervezése  

• iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény (továbbtanulási célként 
azonosítható külső intézményben és/vagy saját intézményben megvalósított 
rendezvény)  

• interaktív, illetve virtuális térben megvalósított - életpálya-építéshez kapcsolódó - 

versenyek, vetélkedők szervezése  
• pályaorientációhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások, műhelymunka, workshopok 

megvalósítása 

• az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló, belső 
témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok megvalósítása  

• pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozó, előadás szervezése  
• tanórán kívüli, fakultatív keretek között az algoritmikus gondolkodás, valamint a 

számolási és számítási készségek fejlesztése  
• szünidei és nyári tematikus, szakmai programú táborok szervezése (kiemelten MTMI 

területek) 
• IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő 

tevékenység megvalósítása 

• a tanulók többszörös inteligenciájának mérése, feltérképezése.  

A tevékenység kiindulópontja, hogy gondolkodásmódunkban és közoktatási 
rendszerünkben fél évszázada, az intelligencia szingularista koncepciója rögzült: az 
egyének szellemi teljesítőképességének általános tükreként a matematikai és logikai 
képességek tekinthetők.  
Ám ez a szemlélet fejlődésben van: pedagógiai-oktatási szakemberek és 
pszichológusok, mint a Harvard Egyetemről Howard Gardner, az intelligencia egy 
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nyitottabb, pluralista koncepcióját támogatták. Gardner úgy véli, hogy az 
intelligenciánk többszörös és viszonylag autonóm formában nyilvánul meg: 
természetesen a matematikai-logikai, de a téri-vizuális, interperszonális, testi-
kinesztéziás, nyelvi-verbális, intraperszonális, zenei-ritmikai és természeti-ökológiai 
intelligenciák is.  
Az osztályban, a szabadidőben vagy otthon, minden egyes pedagógus vagy szülő tudja 
- jobban, mint bárki -, hogy a gyerekek intelligenciája mennyire sokrétű, többszörös, 
sokoldalú lehet. Bizonyos, hogy különböző lapokkal jövünk a világra, egyesek logikai, 
mások verbális, megint mások zenei, stb. képességekre való hajlammal ellátott genetikai 
csomaggal. De világos, hogy a korai környezet (családi, iskolai, vagy méhen belüli) 
erősen növeli és fejleszti egy gyermek majd egy serdülő egyik-másik képességének 
affinitását. Mindezen ismeretek birtokában adottságok, készségek, képességek mentén 
kívánjuk vizsgálni tanulóink pályaorientációját, támogatást, segítséget vagy 
megerősítést adva a továbbtanuláshoz. Ennek érdekében alkalmazzuk a gardneri 

intelligencia elméletén alapuló, az érdeklődés intenzitását mérő, tesztelő módszereket 
(Kíváncsi Láda, Tehetségcsillag) alsó tagozaton, mely utóbbi francia adaptáció. Mint 
ahogyan az a Gardner teszt is, amit a projekt keretében a felső tagozaton először a 
hetedik évfolyamon, majd a továbbiakban az ötödik osztálytól, felmenő rendszerben 
kívánunk bevezetni. A program elképzeléseink szerint lehetővé tenné, hogy a 
tehetségígéreteket korán felismerjük, és céltudatos fejlesztésüket minél hamarabb 
megkezdjük, hiszen a korai személyre szabott fejlesztés hatékony fejlődést 
eredményezhet. A program által lehetővé válik:  

o a tehetségígéretek felderítése tehetségazonosító módszerekkel; 
o a gardneri nyolc intelligencia fejlesztése. 

A tehetségazonosító programmal szeretnénk megismerni a gyermekekben rejtőző, 
átlagon felüli adottságokat, az érdeklődésük irányát, intenzitását. A program lépései a 
következők: 

o Szülői tájékoztató - a tehetségazonosító program bemutatása; 
o A tanulók felkészítése a tesztelésre – elméleti tudnivalók a klasszikustól 

elkülönülő tehetséggondozásról (tehetségről, és a nyolc intelligenciáról); 
o Szülői kérdőívek elkészítése, kitöltetése; 
o Tehetségazonosítás a Gardner-teszttel; 

o Adatok kiértékelése – tanulói tesztek és szülői kérdőívek; 
o Értékelő lapok elkészítése – Tehetségtérkép – egyéni profil; 
o Szülői tájékoztatás a kapott eredményekről; 
o Szülői tájékoztató. 

Hatása:  
A szülők megismerik a tehetségazonosító módszert. Meggyőződnek az alkalmazott 
módszerek relevanciájáról és szakmaiságáról. Beleegyező nyilatkozatot töltenek ki, 
majd a szülői kérdőívet, ami alapján végezzük a gyerekek tesztelését. Kérdéseikre, 
felvetéseikre reagálunk. 
Tehetségazonosítás 

Hatása: 
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A felső tagozatosok szívesen kérdeznek az elméleti tájékoztatón, érdeklődőek, nyitottak 
a téma iránt. Hatékony az önbesorolás is, és kedvvel, lelkesen, motiváltan töltik ki a 
Gardner-tesztet, valamint kíváncsian hasonlítják össze a kapott eredményeket az 
előzetes adatokkal. 
Szülői tájékoztatás a kapott eredményekről – egyéni konzultáció 

Hatása: 
A szülők kétfajta megnyilvánulással jelezik észrevételeiket. Egyrészről megerősítést 
kapnak arról, amit a gyerekeik képességeiről addig megismertek, illetve másrészről 
vannak, akiknek újdonságként hatnak a tapasztalataink, adataink. Mindkét esetben 
pozitív visszacsatolást kapunk munkánkról. 

2.12.2 Tanórához köthető tevékenységek 

a) rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezése (végzett diákok, sikeres emberek, 
szülők életpályáinak, életútjainak bemutatása) 

o Életpálya építéshez kapcsolódó készségek, ismeretek elsajátítása 

o MTMI szakmák népszerűsítése 

o Szakemberek pályaorientációs felkészültségének támogatása 

Karrierórák: alkalmanként 2-3 órás interaktív tartalmakkal kísért előadások, amelyek 
középpontjában az MTMI szakokhoz kötődő pályákon sikereket elért előadók, 
amennyiben lehetséges akár az iskolák volt diákjai jelennek meg, s tartanak 

bemutatkozó prezentációt. Az előadók (amennyiben releváns) munkaeszközeik közül is 
bemutatnak néhányat, illetve az életpálya, karrierfejlesztési esélyekről, valamint az 
adott régióban a szakma lehetőségeiről is beszámolnak. Az adott szakma kapcsán a 
képzési lehetőségek számbavétele is megtörténik, így a pályaorientációs tevékenység 
maradéktalanul megvalósul.  

b) iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény (továbbtanulási célként 
azonosítható külső intézményben és/vagy saját intézményben megvalósított rendezvény) 

o MTMI szakmák népszerűsítése 

A rendezvények célja a megyében, régióban működő iskolák bemutatása, valamint a 
pályaválasztáshoz kötődő szolgáltatásokkal kapcsolatos információ átadás. Érdekes 
előadások, kiállítók, pályaorientációs szakemberek vesznek részt a pedagógusok mellett 
és természetesen meghívást kapnak a kamarák, és a Tolna Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja.  

c) interaktív, illetve virtuális térben megvalósított - életpálya-építéshez kapcsolódó - 

versenyek, vetélkedők szervezése 

o Az interaktív készségek, képességek fejlesztése a mai kor elvárásainak 
megfelelően 

Az interaktív tudásportál használata, működtetése, amelyen tananyagokat, videókat, 
tesztsorokat és interaktív feladatokat tartalmaz, s amely segítségével versenyek 

szervezhetőek könnyen, egyszerűen. Az életpálya-építéshez kapcsolódóan nem csupán 
az online térben, de a valóságban is kell tudni ismeretet, információt szerezni, 
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feldolgozni a tanulóknak, ezért a tudásportál a gyakorlati tudnivalók feldolgozását, a 
valós munkaerőpiaci szereplőktől való releváns tájékozódást is segíti.  

d) pályaorientációhoz kapcsolódó kiállítások, workshopok látogatása 

o Életpálya építéshez kapcsolódó készségek, ismeretek elsajátítása 

o MTMI szakmák népszerűsítése 

o Szakemberek pályaorientációs felkészültségének támogatása 

A látogatások célja, hogy egy-egy választott területet, tevékenységcsoportot az 
érdeklődők bevonásával feldolgozzuk, amely alapján pontosabb képet kaphatnak a 
résztvevők a terület egészéről.  

 

e) interaktív, illetve mobil programok, kiállítások, installációk, tematikus játszóházak 
megvalósítása, illetve ezeken való részvétel 

o MTMI szakmák népszerűsítése 

A pályaorientációhoz, szakmaválasztáshoz kapcsolódó különböző interaktív programok 
és eszközök iskolába hozása, amely támogatja a fiatalok szakma- és pályaválasztását.  

2.12.3 Tanórán kívüli tevékenységek 

a)  több szakmaterületet érintő munkahely bemutatások 

o MTMI szakmák népszerűsítése 

A pályaorientációs tevékenység részeként a fiatalok számára munkahely látogatást, 
gyárlátogatást szervezünk, ahol megismerhetik, hogy miképp dolgoznak együtt a 
különböző tevékenységeket ellátó munkavállalók, hogyan zajlik a munkaszervezés és 
betekintést nyerhetnek a munka világába. Elsősorban partner szervezeteink szervezett 
látogatása valósul meg, amelynek keretében a tanulók konkrét munkahelyi 
környezetben, adott munkafolyamatok megismerésével kerülnek közelebb a 
szakmákhoz. A gyárlátogatások kapcsán lehetőségük van a tanulóknak a 
szakemberekkel való személyes kommunikációra is, illetve a tevékenység eredménye 
beépíthetővé válik más tevékenységekbe is. A tanulók a munkahely látogatások előtt 
felkészítést kapnak az adott szervezet általános működéséről, gazdasági helyzetéről, s 
megadott szempontok mentén figyelik meg mind a munkafolyamatokat, mind pedig a 

körülményeket. A látogatást követően annak eredményei, tapasztalatai szintén 
feldolgozásra kerülnek. 

b) a pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, szakkörök megvalósítása 

o Életpálya építéshez kapcsolódó készségek, ismeretek elsajátítása 

Tanulóink személyiségfejlődése, pályaorientációja szempontjából fontosnak tartjuk a 
különböző személyes kompetenciáik (pl. önismeret, konfliktuskezelése, 
önmenedzselés) fejlesztését. Célunk a tudás átadása mellett a lélek, a személyiség 
megerősítése. Elsősorban osztályfőnöki órán és pályaorientációs napon megvalósuló 
program csoportos munkaformában zajlik, célja a tanórai önismeret, pályaismeret 
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fejlesztés, a pályaválasztáshoz kötődő döntési képesség és információszerzési képesség 
fejlesztés, reális énkép kialakítás. 

c) MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök 
szervezése 

o Életpálya építéshez kapcsolódó készségek, ismeretek elsajátítása 

o MTMI szakmák népszerűsítése 

Az élményszakkörökön, projektnapokon az iskolai tanórákon meg nem valósítható 
kísérletek és kísérleti eszközök bemutatása, kipróbálása. Ezáltal a tanulók érdeklődésük 
elmélyülhet, motivációjuk az MTMI szakterületek mélyebb megismerésével, 
tanulásával kapcsolatban növekszik.  

 

d) a középiskolába történő átmenetet segítő MTMI területet érintő felkészítő képzés 

o Életpálya építéshez kapcsolódó készségek, ismeretek elsajátítása 

o MTMI szakmák népszerűsítése 

A középiskolába történő átmenetet segítő MTMI területet érintő felkészítő képzés annak 
érdekében kerülnek megvalósításra, hogy a tanulók figyelme az MTMI szakok irányába 
is elfordulhasson. A tréningek témája a releváns szakmák megismertetése, a műszaki és 
természettudományos kérdések alapszintű vizsgálata, valamint a térségben elérhető 
adekvát középiskolák szakjainak megismerése. Az MTMI területen a fiatalok számára 
tréningek biztosítása a középfokú oktatásba való bejutás megkönnyítésére.  

A matematika és digitális kompetencia területen szervezünk az élményközpontú 
tanításra, kísérletezésre alkalmas foglalkozásokat a tevékenység célcsoportja számára. 

e) tanórán kívüli, fakultatív keretek között az algoritmikus gondolkodás, valamint a 
számolási és számítási készségek fejlesztése 

o Életpálya építéshez kapcsolódó készségek, ismeretek elsajátítása 

o MTMI szakmák népszerűsítése 

o „ Sárkánymatek” iskolai rendkívüli matematika óra. (Algoritmikus gondolkodás 
fejlesztése, tehetséggondozás). 

o A „Sárkánymatek” résztvevői körének szélesítése, más MTMI 
tudományterületekkel történő bővítése. 

f) szünidei és nyári tematikus, szakmai programú táborok szervezése (kiemelten MTMI 
területek) 

o Életpálya építéshez kapcsolódó készségek, ismeretek elsajátítása 

o MTMI szakmák népszerűsítése 

A szünidei időszakban tervezett egynapos, tematikus program. A tematikus 
rendezvényen a tanulók az természettudományos és matematika területek alapos 
megismerésével foglalkoznak, az iskolai kereteken túlmutató projektekben dolgoznak, 
melynek eredményeképpen közelebb kerülnek az MTMI területekhez, érdeklődésük 
koncentrálódik. Tematikus mini-projektekben (pl. fizika az otthonunkban, informatikai 
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modellek az állatvilágban) vesznek részt a tanulók, így felelősséget vállalnak maguk és 
társaik tanulásáért, ismeretszerzéséért. 

g) IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő 
tevékenység megvalósítása 

o Életpálya építéshez kapcsolódó készségek, ismeretek elsajátítása 

o MTMI szakmák népszerűsítése 

2.13. A lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése 

Korszerű pedagógiai módszerek, nem formális és informális tanulási alkalmak felhasználása, 
alkalmazása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére, a köznevelés 
eredményességének és hatékonyságának növelésére, az egész életen át tartó tanulás 
elősegítésére, az alap- és kulcskompetenciák fejlesztésére. 
 

A tartalmi szabályozók a tanulók személyiségének és tudásának komplex fejlesztését helyezik 
a középpontba, amelynek eszközét az olyan nevelési-oktatási programok jelentik, amelyek az 
iskolai életet egészében kezelik, nem kizárólag a tanórákra koncentrálnak, hanem a nevelés-

oktatás részének tekintik a tanórán kívül az iskolában eltöltött időt is.  
A köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek 
megvalósításán keresztül érhető el, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani 
megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására. 

Ezen célkitűzések eléréséhez szükséges: 

• a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése, a szociális kompetenciák 
fejlesztését célzó tematikus programok megvalósítás, 

• az oktatás területi egyenlőtlenségeinek tompítása, 
• újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások bevezetése, 
• a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység megerősítése, 
• heterogén tanulói közösségek kialakítását segítő programok megvalósítása, az inkluzív 

nevelés szakmai támogatása, 
• tanulói közösségépítés, 
• az informális és non-formális tanulási lehetőségek alkalmazása, nyitott nevelési – tanulási 

környezetben megvalósuló programok szervezése. 

2.13.1 Lemorzsolódási mutatók javítása érdekében kitűzött célok 

Elsődleges célunk a megyei átlagnál kisebb értékre leszorítani a lemorzsolódással érintett 
tanulók arányát intézményünkben. Ennek érdekében: 

• Egyes tantárgyak eredményesebb tanulása érdekében a pedagógusok adjanak segítséget a 

tanulás folyamatához. 

• Aktívabb kapcsolat a szülői házzal a problémás tanulók esetében. 
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• Elsősorban az érintett tanulók esetében készítsünk egyénre szabott célterveket, melyek 

segítségével tanulmányi átlaguk elérheti a 3,00 átlagot. 

• A felzárkóztató és napközis foglalkozások hatékonyabb kihasználása érdekében, kötelező 

részvétel a 3,00 átlag alatti tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulónak. 

• A tanórákon a differenciált oktatás hatékonyabb alkalmazása. 

• A lemorzsolódás csökkentését segítő konferenciákon való részvétel az iskola dolgozói 

részéről. 

• Más iskolák „Jó gyakorlatainak” megismerése, adaptálása. 

Cél típusa Tevékenység megnevezése Elvárt eredmény 

Partnerség 
Meglévő partnerkapcsolatok 
felülvizsgálata 

Meglévő kapcsolatok 
megerősítése. 

Partnerség Új partnerkapcsolatok feltérképezése Új kapcsolatok kialakítása. 

Partnerség Dokumentáció elkészítése Összesített dokumentum. 

Partnerség 
Márton nap, Farsangi bál, Gyereknap, 
Szülők-nevelők rendezvény megvalósítása 

Sikeresen megvalósuló 
programok 

Partnerség 

Az éves intézményi munkaterv 
tartalmazza az elérendő célt, a belső 
képzés tartalmát, időpontját. 

a tervben szerepel a belső képzés 

Partnerség 

A vezető kijelöli az ESL felületet ismerő 
kollégát, majd a belső képzés időpontja 
előtt rövid vázlatot küldenek a 
kollégáknak a képzésről. 

a képzés vázlatát ismeri a 
tantestület 

Partnerség Megtörténik a belső képzés 
a pedagógusok ismerik a ESL 
felületet 

Struktúra 

Kapcsolatfelvétel a POK-kal. Jó 
gyakorlatok – bázis intézmények 
programjával való megismerkedés 

Kapcsolat a POK-kal. 

Módszertan 
Látogatás a jógyakorlatot végző 
iskolákban 

Látogatás az iskolákban. 

Módszertan 
A jó gyakorlatok megismertetése a nevelő 
testülettel 

A nevelőtestület megismeri a jó 
gyakorlatokat. 
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Oktatásszervezés 

Partneriskolák véleményének kikérése, 
tájékozódás az Interneten, hogy 
szabályozták – e és ha igen miként a céllal 
kapcsolatos belső szabályokat. 

Hasznos információk gyűjtése a 
partneriskoláktól. 

Oktatásszervezés 

A nevelőtestület tagjainak felkérése a 
közös gondolkodásra, motiváló levél 
megfogalmazása, melynek lényege, hogy 
mindenki fogalmazza meg a problémát, 
majd próbáljon megoldási javaslatokat 
fogalmazni 

Kész motivációs levél. 

Oktatásszervezés 

Értekezleten problémalista készítése. 
Kijelölni a szabályok megfogalmazására 
egy egyént vagy csoportot. 

Elkészült problémalista és a 
kialakult szabályok. 

Oktatásszervezés 

Elkészül a javaslat, a véleményezésre 
jogosulták véleményeznek, majd életbe 
lépnek a szabályok 

Szabályok dokumentálása az 
intézményi dokumentumokba és 
ezek alkalmazása. 

2.13.2 Hiányzási mutatók javítása érdekében kitűzött célok 

Elsődleges célunk legalább a vírushelyzetet megelőző évek szintjére visszaszorítani a tanulói 
hiányzások mértékét. Ennek érdekében: 

• Megismertetni a szülőket és a tanulókat a hiányzásokra vonatkozó jogszabályi előírásokkal 

• Tudatosítani szülőkben, tanulókban, hogy a sok hiányzás veszélyezteti a tanév 

követelményeinek teljesítését 

• Szorosabb partneri kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, hogy közösen léphessünk fel a 

hiányzások visszaszorítása érdekében 

• Az iskolai mérés-értékelés felülvizsgálata és adaptálása a differenciált számonkéréshez, 

növelve ezáltal az érintett tanulók motivációját 

 

Cél típusa Tevékenység megnevezése Elvárt eredmény 

Partnerség 

Márton nap, Farsangi bál, Gyereknap, 
Szülők-nevelők rendezvény 
megvalósítása 

Sikeresen megvalósuló programok 

Struktúra 

Tájékoztatás az igazolt és igazolatlan 
hiányzások mértékének 
következményeiről 

A tanév eleji szülői értekezleten a 
hiányzásokra vonatkozó törvényi 
szabályozás megismerése után a 
résztvevők együttesen küzdenek a 
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mulasztások számának 
csökkentésében, szorosabb 
együttműködés alakul ki a szülők és 
az osztályfőnökök között, ami a 
hiányzási mutatók javulását 
eredményezi. 

Módszertan 

A számonkérési lehetőségek 
egységesítése a tantestülettel közösen.  
Ezek megismertetése a szülőkkel és 
tanulókkal szülői értekezleten. 

A szülő megismeri a 
követelményeket, számonkérési 
lehetőségeket és ellenőrizhetik, 

motiválhatják gyerekeiket. 

Módszertan 

A NAT által előírt 
minimumkövetelmények átbeszélése, 
rögzítése tantárgyanként 

Gyermekközpontú, NAT által előírt 
követelményrendszer teljesítése 

Módszertan 

Mérés-értékelésre szánt dolgozatok 
elkészíttetése amivel a sokat hiányzó és 
osztályozó vizsgára küldött tanulókat 
mérjük és értékeljük évfolyamonként az 
előírásoknak megfelelő tantárgyakból 
differenciált számonkéréssel. 

A tantárgyi dolgozatok adaptálása 
a differenciált számonkéréshez 

Módszertan 

SNI, BTMN tanulók szakvéleményének 
ellenőrzése, fejlesztési tervek 
elkészítése. 

A szakvéleményekkel összhangban 
levő egyéni fejlesztési tervek 

2.13.3 Kompetenciamérés eredményeinek javítása érdekében kitűzött célok 

Elsődleges célunk, hogy  az intézmény kompetenciamérési eredményei érjék el a hasonló 

települések intézményi átlagát és minél jobban közelítsék meg az országos átlagot is. Ennek 

érdekében: 

• Alapvető kompetenciák fejlesztése, kiemelten a szövegértő készséget illetően. A korábbi 

évek kompetenciamérési feladatainak rendszeres gyakoroltatása. 

• A munkaközösségek hatékonyabb együttműködése a tagozati átmenet segítése érdekében. 

• A nyugdíjba vonuló pedagógusok megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező 

dolgozókkal való pótlása. 

• Tanulói motiváció növelése a jobb eredmény elérése céljából.  

• Tanulói önértékelés, önkritika, becsvágy szintjének javítása. 
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Cél típusa Tevékenység megnevezése Elvárt eredmény 

Partnerség Partneriskolák keresése Feltérképezett partneriskolák. 

Partnerség Kapcsolatfelvétel Kapcsolat a partneriskolákkal. 

Partnerség Jó gyakorlat megismerése Jó gyakorlat megismerése. 

Partnerség 
Jó gyakorlat megismertetése a 
nevelőtestülettel 

Nevelőtestület tájékoztatása a jó 
gyakorlatról. 

Partnerség Jó gyakorlat adaptálása, dokumentálása Kész dokumentáció. 

Struktúra Mérés-értékelési csoport megalakítása Csoport megalakulása. 

Struktúra Belső mérési rendszer felülvizsgálata 

Az intézmény belső méréseinek 
szerepeltetése az éves 
munkatervben 

Struktúra Éves munka tervezése Elkészült munkaterv. 

Módszertan 
Szoftverek feltérképezése az OH 
honlapján, a szoftverek megismerése 

Gyűjtött szoftverek, megismert 
szoftverek. 

Módszertan 
Nevelőtestület megismertetése a 
szoftverekkel. 

Nevelőtestületnek bemutatott 
szoftverek. 

Módszertan Szoftverek alkalmazása. Alkalmazott szoftverek. 

Oktatásszervezés 
Fejlesztő foglalkozások tervezése a 
tantárgyfelosztásban. 

Kész tantárgyfelosztás. 

Oktatásszervezés 
Tantárgyfelosztás elfogadtatása a 
tankerülettel. 

Elfogadott ttf. 

Oktatásszervezés 
Fejlesztő foglalkozások munkaterveinek 
elkészítése. 

Elkészített munkaterv. 

Oktatásszervezés Fejlesztő foglalkozások tartása. Megtartott fejlesztő foglalkozások. 

Partnerség 

Belső hospitálás rendszer kidolgozása, 
egymástól való tanulás, jó gyakorlatok 
átadása 

Tanévente legalább 1 hospitálási 
alkalom. 

2.13.4 A tanulók segítése érdekében végzett egyéb tevékenységek 

a) pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozó, előadás szervezése 

o Életpálya építéshez kapcsolódó készségek, ismeretek elsajátítása 
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Pályaválasztási szülői értekezlet, amelynek az elsődleges célja a releváns információs 
csatornák (online és offline) bemutatása, a pályaválasztással kapcsolatos tájékozódási 
lehetőségek megismertetése a szülőkkel, diákokkal.  

b) támogató csoportok (pedagógusok, iskolapszichológus, pályaválasztási szakember) 
létrehozása és működtetése 

o Szakemberek pályaorientációs felkészültségének támogatása 

A projektben tervezett egyéb együttműködések, partnerségek részletei 

Partnereink kiválasztása során arra törekedtünk, hogy az MTMI szakmákhoz köthető 
munkáltatók, egyéb szervezetek jelenjenek meg elsődlegesen, hiszen ezek az intézmények 
lehetnek csak releváns ismeretek átadására képesek, s hatékonyan ők vehetnek részt az 
életpálya építéshez kapcsolódó képességfejlesztő programokban is.  

 

2.14 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.  
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3. Helyi tanterv 

  



Pedagógiai Program 

53 

3.1 A választott kerettanterv megnevezése, bevezetése 

Az intézmény által alkalmazott tantervek  

Iskolánk Helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervre épül. A 
kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egé-

szében megegyeznek a Kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel.  

Az iskola egyes évfolyamain az alábbi tantervek szerint folyik az oktatás:  

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. és 
2. számú mellékleteiben szereplő kerettanterveket NAT 2012-vel jelöltük, az 5/2020. (I. 31.)-
as módosított tanterveket pedig NAT 2020-al jelöltük az alábbi táblázatban: 

  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

1. évfolyam NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 

2. évfolyam NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 

3. évfolyam NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 

4. évfolyam NAT 2012 NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 

5. évfolyam NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 

6. évfolyam NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 

7. évfolyam NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 

8. évfolyam NAT 2012 NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 

A NAT 2020 felmenő rendszerű bevezetése. 

Látható, hogy a NAT 2020 bevezetése felmenő rendszerben történik. A 2020/21-es tanévben 
az 1. és 5. évfolyamon alkalmazzuk, majd a 2023/24-es tanévre minden iskolai évfolyamon 
bevezetésre kerül. 

Emellett saját tantervet alkalmazunk az alábbi tantárgyakban az egyes évfolyamokon:  

• Osztályfőnöki nevelőmunka 5-8. évfolyam  

Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon angol és német nyelvet tanulnak a nagydorogi 
székhely intézményben, német nyelvet a pusztahencsei telephelyen és angol nyelvet a kajdacsi 
tagintézményben. 

 

3.2 Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és 
választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt 
tananyag és követelmények 

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 
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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. 

NAT 2012. kerettantervek esetében: 

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 és a Pusztahencsei telephelyen: 

évfolyam tantárgy megnevezése változat 
1-4. osztály Ének-zene A 

5-8. osztály Magyar nyelv és irodalom A 

7-8. osztály Fizika B 

7-8. osztály Kémia B 

7-8. 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 

7-8. osztály Fizika B 

7-8. osztály Kémia B 

7-8. osztály Biológia-egészségtan B 

5-8. osztály Ének-zene A 

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. 

3.2.1 Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható 
tanórai foglalkozások és azok óraszámai 

NAT 2012. kerettantervek esetében: 

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. 
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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 

A tantestület személyi összetételében bekövetkezett változások miatt módosult szakos 
ellátottságunk is. A kialakult helyzet kezelésére a 2017/18-as tanévtől alsó és felső tagozatos 
felmenő rendszerben módosítottuk a szabadon tervezhető órakeret elosztását. Ezen kívül a 
tantárgyi elnevezéseket törvényi szinkronizációját is elvégeztük, illetve a magyar nyelv és a 
magyar irodalom tantárgyi elnevezéseket az értékelésnek megfelelően külön választottuk. 

 

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

éves heti éves heti éves heti éves heti 

Magyar nyelv 108 3 108 3 126 3,5 126 3,5 

Magyar irodalom 180 5 180 5 126 3,5 126 3,5 Idegen nyelv (német, 
angol) 

            72 2 

Matematika 180 5 180 5 180 5 180 5 Erkölcstan 36 1 36 1 36 1 36 1 Környezetismeret 36 1 36 1 72 2 72 2 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 180 5 180 5 180 5 180 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. 

éve
s 

heti éve
s 

heti éve
s 

heti éve
s 

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, társadalmi és állampolgári 
ismeretek 

72 2 72 2 72 2 72 2 

Etika/Hit- és 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, életvitel és 
gyakorlat 

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 
irodalo

m, 1 óra 
informa

tika 

 

1 óra 
magyar 

nyelv és 
irodalom, 

1 óra 
matematik

a, 1 óra 
természet-

ismeret 

 

1 óra 
magyar 

nyelv és 
irodalom, 

1 óra 
matemati

ka, 0,5 

óra 
kémia, 
0,5 óra 
földrajz  

1 óra 
matema

tika, 1 

óra 
technik

a, 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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A tantestület személyi összetételében bekövetkezett változások miatt módosult szakos 
ellátottságunk is. A kialakult helyzet kezelésére a 2017/18-as tanévtől alsó és felső tagozatos 
felmenő rendszerben módosítottuk a szabadon tervezhető órakeret elosztását. Ezen kívül a 
tantárgyi elnevezéseket törvényi szinkronizációját is elvégeztük, illetve a magyar nyelv és a 
magyar irodalom tantárgyi elnevezéseket az értékelésnek megfelelően külön választottuk. 

NAT 2012-es módosítása a fenti elvek szerint - a 2017/18-as tanévtől érvényes: 

 

Tantárgyak 5.  6.  7.  8.  

  éves heti éves heti éves heti éves heti 

Magyar nyelv 90 2 +0,5 90 2 +0,5 72 1,5+0,5 90 2 +0,5 

Magyar  irodalom 90  2 +0,5 90 2 +0,5  72 1,5+0,5 72 2 

Idegen nyelv (angol, német) 108 3 108 3 108 3 108 3 

Matematika 144 4 144 3+1 144 3+1 162 3+1,5 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

72 2 72 2 72 2 72 2 

Etika/hit- és erkölcstan 36 1 36 1 36 1 36 1 

Természetismeret 72 2 108 2+1         

Biológia – egészségtan         72 2 54 1+0,5 

Fizika         72 2 54 1+0,5 

Kémia         54 1+0,5 72 2 

Földrajz         54 1+0,5 72 2 

Ének-zene 36 1 36 1 36 1 36 1 

Vizuális kultúra 36 1 36 1 36 1 36 1 

Hon- és népismeret 36 1 0           

Informatika 36 1 36 1 36 1 36 1 

Életvitel- és gyakorlat 36 1 36 1 36 1     

Testnevelés és sport 180 5 180 5 180 5 180 5 

Osztályfőnöki 36 1 36 1 36 1 36 1 

Rendelkezésre álló órakeret   28   28   31   31 
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A NAT 2020 kerettantervek esetében 

 

Nagydorog alsó tagozaton a heti óraszámok a következő képpen módosultak:  
 

osztály 
1. 2. 3. 4. 

tantárgy /  
éves heti éves heti éves heti éves heti Magyar nyelv és irodalom 288 7 +1             

Magyar nyelv     144 4 126 3 +0,5 126 3 +0,5 

Magyar irodalom     144 3 +1 126 2 +1,5 126 2 +1,5 

Matematika 180 4 +1 180 4 +1 144 4 144 4 

Etika / hit- és erkölcstan 36 1 36 1 36 1 36 1 Környezetismeret         36 1 36 1 

Angol nyelv             
72 2 Német nyelv             Ének-zene 72 2 72 2 72 2 72 2 Vizuális kultúra 72 2 72 2 72 2 36 1 Technika és tervezés 36 1 36 1 36 1 36 1 Digitális kultúra         36 1 36 1 Testnevelés 180 5 180 5 180 5 180 5 

Összes óraszám 864 24 864 24 864 24 900 25 Ebből szabadon tervezhető órakeret: 72 2 72 2 72 2 72 2 Szabadon tervezhető órakeretből:                 Magyar nyelv és 
irodalom 

36 1             

Magyar nyelv         18 0,5 18 0,5 

Magyar irodalom     36 1 54 1,5 54 1,5 

Matematika 36 1 36 1         

 A szabadon tervezhető órákat az egyes tantárgyaknál továbbra is hozzáadással jelöltük. 
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Nagydorog felső tagozaton a heti óraszámok a következő képpen módosultak:  
osztály 

5. 6. 7. 8. 

tantárgy /  
éves heti éves heti éves heti éves heti 

Magyar nyelv 72 2 90 2 +0,5 54 1,5 72 1,5+0,5 

Magyar irodalom 72 2 
90 

2 

+0,5  

54 1,5 
72 1,5+0,5 

Matematika 144 4 144 4 144 3 

+1 

108 3 Történelem 72 2 72 2 72 2 72 2 Állampolgári ismeretek             36 1 

Hon- és népismeret 36 1             

Etika / hit- és erkölcstan 36 1 36 1 36 1 36 1 Természettudomány 72 2 108 2 +1         Kémia         36 1 72 2 

Fizika         36 1 72 2 Biológia         72 2 54 1 +0,5 Földrajz         72 2 54 1 +0,5 

Angol nyelv 
108 3 108 3 108 3 108 3 Német nyelv Ének-zene 72 2 36 1 36 1 36 1 Vizuális kultúra 36 1 36 1 36 1 36 1 Dráma és színház         36 1     Technika és tervezés 36 1 36 1 36 1     Digitális kultúra 36 1 36 1 36 1 36 1 Testnevelés 180 5 180 5 180 5 180 5 Közösségi nevelés (osztályfőnöki) 

36 1 36 1 36 1 36 1 

Összes óraszám 1008 28 1008 28 1080 30 1080 30 Ebből szabadon tervezhető órakeret: 36 1 72 2 72 2 72 2 Szabadon tervezhető órakeretből:                 

Magyar nyelv     18 0,5     18 0,5 

Magyar irodalom     18 0,5     18 0,5 

Matematika         36 1     Természettudomány     36 1         Biológia             18 0,5 Földrajz             18 0,5 

Hon- és népismeret 36 1             Dráma és színház         36 1     
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Kajdacsi Tagintézmény 

NAT 2012. kerettantervek esetében Óraterv táblázat (alsó tagozat): 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 megjegyzés: Az alsó tagozat óraterv táblázata megegyezik a nagydorogival. 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, társadalmi és állampolgári ismeretek 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, életvitel és 
gyakorlat 

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 
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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. 
A NAT 2020 kerettantervek esetében 

Heti óraszámok a Kajdacsi Tagintézményben 

osztály 
1 2 3 4 5 6 7 8. tantárgy magyar nyelv és 

irodalom 
7+1               

magyar nyelv   3 3 3 2 2+1 1,5 1,5+0,5 

magyar irodalom   4+1 2+1 2+1 2 2 1,5+0,5 1,5+0,5 

matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+0,5 3+0,5 történelem         2 2 2 2 állampolgári ismeretek               1 

etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 környezetismeret     1 1         természettudomány**         2 2+0,5     kémia             1 2 

fizika             1 2 biológia             2 1 földrajz             2 1 

 angol nyelv       2 3 3+0,5 3 3+0,5 ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1   digitális kultúra     1 1 1 1 1 1 testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 közösségi nevelés (osztályfőnöki) 

        1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 Szabadon tervezhető órakeret: 2 2 2 2 1 2 2 2 ebből:                 magyar nyelv és 
irodalom 

1               

magyar nyelv           1   0,5 

magyar irodalom   1 1 1     0,5 0,5 

matematika 1 1 1 1     0,5 0,5 

angol           0,5   0,5 természettudomány**           0,5     

hon- és népismeret*         1       dráma és színház*             1   

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 
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3.3 A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 
Iskolánkban a pedagógiai program teljesülésének alapvető tárgyi feltételeit, az alkalmazott 
tankönyvek, segédletek, egyéb taneszközök alkalmazását a mindenkor hatályos jogszabályok 
határozzák meg.  

Az egyes évfolyamokon a tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 
taneszközöket a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok határozzák meg az iskola 
helyi tanterve alapján.  

A kötelezően előírt taneszközökről minden tanév végén tájékoztatjuk a szülőket, intézményünk 
honlapján közzé tesszük. A nyomtatott taneszközökön kívül a Testnevelés, Vizuális kultúra, a 

Technika és tervezés tantárgynál egyéb eszközökre is szüksége van a tanulóknak 
(tornafelszerelés, rajzfelszerelés, technika stb.). A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a 
szülők kötelessége.  

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek és a szaktanárok a következő 
szempontokat veszik figyelembe: 

• Iskolánkban a nevelő-oktató munkában csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, 
munkafüzet, térkép, feladatgyűjtemény stb.) használunk a tananyag feldolgozásához, 
amelyeket hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak és megfelelnek az iskola helyi 
tantervének.  

• A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk. Egy-egy tantárgy tanításához 
felmenő rendszerben ugyanazt a tankönyvcsaládot használjuk.  

A választáskor figyelembe vesszük, hogy: 

• a tankönyv nyelvezete feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak,  

• figyelembe vesszük az iskola tanulóinak összetételét, képességszintjét, 
• előnyben részesítjük a több éven át használható taneszközöket, tankönyvek esetében a 

tartós könyveket,  
• a feladatlapok, feladatgyűjtemények szervesen kapcsolódjanak a tankönyvek elméleti 

anyagához.  
• Új taneszközt csak indokolt és szükséges esetben vezetünk be. Általános szempont a 

tankönyvek kiválasztásánál a tanulhatóság, a taníthatóság.  
• A nyelvoktatásban előnyben részesítjük azt a tankönyvcsaládot, amelynél rendelkezés-

re áll az egységes nyelvkönyv, munkafüzet, hang és képanyag.  

A taneszközök választásában fontos szempont, hogy  
• a tanulóink kezébe adott eszközök normál használat mellett viszonylag tartósak 

legyenek,  

• a szemléltetés eszközeinek megválasztásánál speciális szempontként jelentke-zik a jól 
láthatóság, használhatóság. Figyelembe kell venni a szaktantermek méretét is.  

• A számítástechnikai és technikai eszközök, illetve programok vásárlásánál a 
korszerűség, az elévülés várható (lehetőleg minél távolabbi) ideje, a 
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továbbfejleszthetőség, az oktatásban való felhasználás várható gyakorisága játszhat 
szerepet.  

• A testnevelésben, technikában használt eszközöknél kiemelten fontos a tartósság, az ún. 
„nyúzhatóság”az eszközök fokozott igénybevételére tekintettel.  

• Az ének-zene speciális eszközei között kiemelt szereppel bír a CD-lejátszó és a magnó, 
melyeknél kiemelten fontos a jó hangminőség. A vásárolt hangszereknek is jó 
minőségűeknek kell lenniük.  

• A vizuáliskultúra szintén jó minőségű eszközöket igényel.  

Az iskola pénzügyi lehetőségeihez mérten – lehetőség szerint saját költségvetési források, 
illetve egyéb támogatásokat felhasználva – arra törekszik, hogy a könyvtár számára több 
nyomtatott taneszközt szerezzen be, amelyet a könyvtári kölcsönzéssel azonos szabályok 
szerint használhatnak a tanulók. Kiemelt taneszközök: térképek, atlaszok, matematika 
feladatgyűjtemények, nyelvkönyvek, szótárak.  
A szorgalmi időszak közben más iskolából érkezett tanuló számára, ha előző iskolájában más 
tankönyvet használt könyvtári kölcsönzéssel, illetve használt tankönyvekkel biztosítja a tan-

könyvellátást. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy pótrendeléssel biztosítjuk a szükséges 
tankönyveket. 

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

3.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 
helyi megvalósítása 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

Kiemelt feladatunk az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen 
jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése.  

Feladataink:  

• az iskolába lépő gyermekekben megőrizzük és továbbfejlesztjük a megismerés, a 
megértés, és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot;  

• fokozatosan átvezetjük az óvodai játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás te-

vékenységeibe;  
• esélyteremtő nevelő-oktatómunka, a sikeres iskolai pályafutás biztonságos megalapo-

zása, az egységes műveltségbeli alapok megszerzése személyre szóló fejlesztéssel és 
értékeléssel;  

• az egyéni tanulás alapvető módszereinek és szokásainak megismertetése, megalapozá-

sa;  

• a fegyelem, a figyelem a kötelességérzet kialakítása.  
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A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

Az alsó tagozat 3-4. évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által 
meghatározott tanulási folyamatok. Fokozottan előtérbe kerülnek a NAT elveiből következő 
motiválási és tanulásszervezési folyamat.  

Feladataink:  

• a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismeretek közvetítése, alap-

vető képességek és alapkészségek fejlesztése;  
• a tanulók fejlettségére és fejlesztési szükségleteire ügyelve, a teljesítményelvárások és 

a tanulói terhelés fokozatos növelése differenciált fejlesztéssel;  
• a tanuló fogékonnyá tétele saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 

nagyobb közösségek értékei iránt.  

 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

A felső tagozat 5-6. évfolyamán folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai ta-

nuláshoz, a tanulmányi eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek 
és tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

Feladataink:  

• nevelő-oktatómunkában továbbfolytatjuk az előző évek munkáját, a képességek, a 

készségek, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák és képesség-

együttesek fejlesztését;  
• a szakrendszerű oktatásban hangsúlyt kap a tudástartalmak megalapozásának folytatása;  
• az ismeretszerzés folyamatában a képi fejlesztés kerül előtérbe, amely a tapasztalat-

szerzésre, a felfedezésre épül.  

 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

A felső tagozat 7-8. évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata a már megalapozott 
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az egész életen át tartó tanulás képességeinek meg-

alapozása. Ebben a szakaszban hangsúlyos feladat a sikeres pályaválasztásra történő felkészí-
tés.  

Feladataink:  

• a tanulási stratégiák megválasztásában kiemelt feladatot kap az életkori jellemzők 
figyelembe vételével az ismeretek tapasztalati megalapozása mellett az elvont fogalmi 
és az elemző gondolkodás képességeinek fejlesztése;  

• mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz;  
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• a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően a továbbtanulásra 
történő felkészítés;  

• az önművelésre, az önálló gondolkodásra, a tanulási tevékenység tudatos alkalmazására 
nevelés;  

• az együttműködésre építő kooperatív tanulási technikák és tanulásszervezési módok 
fejlesztése, bővítése;  

• az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 
fejlesztésével az együttműködés képességeinek alakítása a társas kapcsolatokban.  

 

A mindennapos testnevelés megvalósítása  

Iskolánk minden osztályban heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg a mindennapos 
testmozgást.  

A rendszeres testmozgás további lehetőségei iskolánkban:  

1-4. évfolyamon  

• játékos, az egészséget és a mozgáskoordinációt fejlesztő testmozgást szervezünk 
naponta:  

• a tanítási órák részeként a tanuló kifáradásának megelőzése érdekében,  
• a tanítási órák közötti és az udvari szünetben,  
• az alsó tagozaton és a napköziben a szabadidős tevékenység részeként az udvaron vagy 

a tornateremben a tömegsport foglalkozások keretében.  

 

5-8. évfolyamon  

• az óraközi szünetekben, a napközi otthonban szabadidős tevékenység részeként táncot, 
illetve játékos, az egészséget fejlesztő mozgásos tevékenységet szervezünk az udvaron, a 

zsibongóban vagy a tornateremben,  
• tömegsport foglalkozások tevékenységébe a tanulók akár egy-egy alkalomra is 

bekapcsolódhatnak.  

 

Iskolánkban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a mindennapos 

testnevelés heti 2 órája alól felmentés adható az alábbiak szerint:  

Az iskola megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében 
(heti öt óra), amelyből legfeljebb heti két óra  

• a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,  
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• versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező 
vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanév-

re érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a 
sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,  

• egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme 
alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, 
az egyesület által kiállított igazolással váltható ki.  

 

A felmentés a sportszervezet/egyesület által az adott tanév félévére kiállított igazolással, a 

szülő által aláírt sportszervezeti igazolással és kérelemmel együtt adható. 

 

3.5 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 
szabályai  
A tanulónak joga, hogy Pedagógiai programunk keretei között válasszon a választható 
tantárgyak, foglalkozások közül. Kiskorú tanulók esetében a szülő gyakorolja a 
tantárgyválasztás jogát. Attól az évtől, amikor a tanuló betöltötte a 14. életévét, a szülő a 
gyermekével közösen gyakorolja ezt a jogot.  

Az iskola helyi tanterve tartalmazza a tanulók számára kötelezően és szabadon választható 
tantárgyakat. A tantárgyválasztással kapcsolatos döntését a szülő írásban adhatja le a 
beiratkozás napján az intézmény vezetőjének.  

Iskolánkban a szülők gyermekeik számára az Etika vagy Hit- és erkölcstan tantárgy tanulását 
is választhatják. A kiskorú tanuló szülei minden év május 1 és 20 között írásban jelezhetik, ha 

módosítani kívánják gyermekük Etika vagy Hit- és erkölcstan választását. Amennyiben nem 
kívánnak élni ezzel a lehetőséggel, úgy nincs teendőjük, gyermekük a következő tanévben is 
folytatja a megkezdett tanulmányokat. Az intézményben tartott hitoktatást az egyházi jogi 
személy által kijelölt hitoktató végzi.  

A választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb 
évfolyamra lépés tekintetében úgy tekintjük, mint a kötelező tanítási órát. A tanuló a választott 
tanítási órán a tanítási év végéig köteles részt venni.  

Az iskola intézményvezetője minden tanév vége előtt az osztályfőnökök közreműködésével 
osztályfőnöki órákon értesíti a tanulókat és a szülőket a következő tanévben választható 
tantárgyakról, és lehetőség szerint az azt tanító nevelőkről. A választható tantárgyak esetében, 

ha több pedagógus is kijelölhető a foglalkozsá megtartására, a szülőknek, illetve diákjainknak 
lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. 

Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt 
pedagógust a foglalkozás vezetésére. 
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Az iskola a tanórai foglalkozások mellett tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai 
tartalmú foglalkozást szervez, amely a tanulók egyéni fejlődését szolgálják. Az egyéb 
foglalkozások időkereteit a foglalkozásokat tartó pedagógusokat a tanév tantárgyfelosztásában 
határozzuk meg.  

Az intézményben az alábbi egyéb foglalkozási formák működnek:  

• napközi,  
• szakkörök,  
• tömegsport foglalkozások,  
• énekkar,  
• tanulmányi és sportversenyek, szakmai, kulturális verseny,  
• házi bajnokságok, iskolák közötti verseny,  
• differenciált egyéni foglalkozás: tehetséggondozás, korrepetálás,  
• sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs és rehabilitációs foglalkozásai  

Egyéb rendezvények tartása  

• közművelődési intézmények látogatása 

• színház-, múzeum-, kiállítás látogatás,  
• kirándulás, túra, táborozás.  
•  

Az egyéb foglalkozások választására vonatkozó szabályok  
A foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, a nevelői igényeket a lehetőségek szerint 
vesszük figyelembe. A foglalkozásra történő tanulói jelentkezés önkéntes, kivéve a sajátos 
nevelési igényű tanulók habilitációs és rehabilitációs foglalkozásai. A jelentkezés a tanév elején 
történik, és egy tanévre szól. 

A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése, az iskolai írásbeli, szóbeli, 
gyakorlati beszámoltatások, az iskolai számonkérés rendje  

A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése  

Az iskola a nevelő-oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 
munkájának, magatartásának és szorgalmának folyamatos ellenőrzését és értékelését.  

3.6 A tanuló tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének 
szempontjai:  

• a tanuló iskolai munkája;  
• a helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintje, az egyes tantárgyakban 

nyújtott teljesítménye.  

A tanulmányi munka ellenőrzését, értékelését és minősítését az alábbi követelmények 
szerint végezzük:  
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• törekszünk arra, hogy az objektív ellenőrzés, értékelés tájékoztassa a tanulót, a szülőt 
és a pedagógust a munka eredményéről,  

• az ellenőrzés, értékelés során a lényeges tudásbeli elemeket és szinteket viszonyítjuk a 
kerettantervben és a helyi tantervekben meghatározott továbbhaladás feltételeihez,  

• a képességfejlesztés érdekében a tanuló önmagához viszonyított előrehaladását, vissza-

esését figyelemmel kísérjük,  
• kiemelten kezeljük a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztését,  

• az ismeretek alkalmazását a mindennapokban való eligazodáshoz kapcsoljuk.  

3.6.1 A tanuló tanulmányi munkája ellenőrzésének módja  
• A tanuló tanulmányi teljesítményének és előmenetelének ellenőrzését és értékelését a kerettantervben és a helyi tantervekben előírt követelmények alapján végezzük.  
• Az előírt követelmények teljesítését az egyes tantárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája és gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrizzük és értékeljük.  

 

3.6.2 A tanulmányi munka ellenőrzésének, értékelésének formái  
• szóbeli és írásbeli feleletek: tények, leírások, fogalmak, szabályok, törvények, összefüggések, kísérletek, önálló kiselőadások;  
• írásbeli beszámolók: teszt, feladatlap, évközi dolgozat, évközi mérések;  
• a tematikus egységek végén (témazáró), a fejlesztési szakasz végén összegző, lezáró mérések;  
• gyakorlati tevékenységbe épített számonkérés, kísérletek, mérések, készségek, munkafolyamatok egyes műveleteiben elért gyakorlottság mérése,  
• az új tanulásszervezési eljárások során készült produktumok, illetve azok alapján 

készült beszámolók: projektnapló, témanapló, plakát, prezentáció. 
 

3.6.3 A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon  
Az 1. évfolyamon, év végén és a 2. évfolyam első félévében tanév közben a tanuló tanulmányi 
munkáját minden tantárgyból szövegesen értékeljük. A szöveges értékelés - minősítés 
fokozatai (1. év végén és 2. évfolyamon félévkor) iskolánkban (a tanuló teljesítményétől 
függő-en):  

• kiválóan teljesített (K),  

• jól teljesített (J),  

• megfelelően teljesített (M),  

• felzárkóztatásra szorul (F).  
 

Az 1. évfolyamon félévkor szöveges értékelő lapon értékeljük, de nem minősítjük, valamint 2. 

évfolyamon félévkor a tanuló munkáját az egyes tantárgyakhoz készült szöveges értékelőlapon 
értékeljük és minősítjük.  
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A tantárgyi teljesítmények teljesítését tükröző értékelő lapokon egy-két mondatos nevelői 
észrevételt is teszünk a tanuló személyiségfejlődésével kapcsolatosan. A megjegyzéseknek 
fejlesztő, biztató hangvételű nevelői észrevételeknek kell lenniük, melyek tükrözik a tanuló ön-

magához mért fejlődését, társas kapcsolatait.  
A 2. évfolyam második félévétől és a 3-8. évfolyamon a tanulók teljesítményét és előmenetelét 
tanév közben minden tantárgyból érdemjeggyel minősítjük.  
A 2. évfolyam végén, valamint az 3-8. évfolyamon félévkor és év végén a tanulók teljesítményét 
és előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

A tanuló félévi és az év végi osztályzatát a 3-8. évfolyamon az adott félév során szerzett 
érdemjegyek és az év közbeni tanulmányi munka alapján kell meghatározni. A tanév végi 
érdemjegyek meghatározásakor figyelembe vesszük a tanuló tanév során nyújtott 
teljesítményét.  

A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének értékelése és minősítése az egyes 
évfolyamokon minden tantárgyra kiterjed. A tanuló munkáját, előmenetelét folyamatosan 
értékeljük. Ennek érdekében  

• minden tanulónak egy-egy témakörön belül legalább két érdemjegyet kell szereznie,  

• a tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel, szöveges minősítéssel kell 

értékelni.  

 

Az Etika/Hit- és erkölcstan tantárgy lényegi funkciója az értékközpontú magatartás és 
viselkedés fejlesztése, az erkölcsi értékek alakítása, ezért a tantárgy értékelésének módja 
eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. Az értékelés, minősítés legfontosabb része a 
cselekvő tanulói részvétel. osztályzattal értékeljük a tanuló egyéni és közös feladatokban való 
részvételét, egy-egy konkrét tevékenységét, valamint tanulói portfolió készítését. Az értékelést 
nem befolyásolhatja a személyes vélekedés minősítése.  

A Hit- és erkölcstan tantárgy értékelése osztályzattal történik. A tanulók értékelését a 
hitoktatók végzik. Rendszeresen konzultálnak (megbeszélések, szakmai egyeztetések, 
kölcsönös óralátogatások, értékelési szempontok) az erkölcstant tanító pedagógussal.  

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  
• jeles (5)  

• jó (4)  

• közepes (3)  

• elégséges (2)  

• elégtelen (1)  
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3.7 Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az iskolai 
számonkérés rendje, formái és korlátai  
Az szóbeli és írásbeli számonkérés kiterjedhet a régebben tanult tananyagokhoz kapcsolódó 
követelményekre is. Emellett azonban figyelembe vesszük, hogy a tanuló képességei, 
eredményei hogyan változtak - fejlődtek-e vagy hanyatlottak - az előző értékelés óta.  

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 lehetőleg havonta legalább 1 legyen (lásd még minimális 
osztályzatok száma) 

• 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 feladatsor tartalmazza az értékelést is. 

 

A tanuló tanulmányi munkájának és teljesítményének egységes értékelése érdekében a 
tanulók írásbeli munkáinak, dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 
teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását az adott tantárgyat tanító nevelők 
a következő arányok alapján végzik: 

értékelés 

alsó tagozat 1. 
osztályban és 2. 
osztály félévkor 

alsó tagozat felső tagozat 

5 (jeles) kiválóan teljesített 90 - 100% 90 - 100 % 

4 (jó) jól teljesített 76 - 89 % 75 - 89 % 

3 (közepes) 
megfelelően tejesített 

56 - 75 % 50 - 74 % 

2 (elégséges) 40 - 55 % 30 - 49 % 

1 (elégtelen) felzárkóztatásra szorul 0 - 39 % 0-29 % 

 

A nevelők a tanulók munkáját magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, 
környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, történelem, fizika, kémia tantárgyak 
ellenőrzésénél egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrzik:  



Pedagógiai Program 

71 

• a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése érdekében a követelmények elsajátítását szóbeli 
felelet formájában többször ellenőrzik,  

• az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és követelményeit átfo-

gó témazáró dolgozatot írnak.  

Ének-zene, vizuális kultúra, informatika, technika és életvitel tantárgyakból a követelmények 
teljesítésének ellenőrzését gyakorlati tevékenységhez is kapcsoljuk. A testnevelés 
követelményeinek elsajátítását kizárólag gyakorlati tevékenységek révén ellenőrizzük. A 
szakértői véleménnyel rendelkező tanulók értékelésénél figyelembe vesszük a rájuk vonatkozó 
irányelveket.  

A tanulók tanulmányi munkáját és teljesítményét a KRÉTA rendszerben az alábbi súlyozott 
értékelések alkalmazásával végezzük: 

Sorszám Megnevezés jegy értéke 
Védett 
elem 

Látható 

1. Írásbeli témazáró dolgozat 100% Igen Igen 

2. Témazáró nagydolgozat (200%) 200% Nem Igen 

3. Írásbeli röpdolgozat 100% Igen Igen 

4. Szóbeli felelet 100% Igen Igen 

5. Írásbeli felelet 100% Nem Igen 

6. Teszt feladat (50%) 50% Igen Igen 

7. Feladatlap 100% Igen Igen 

8. Gyakorlati feladat 100% Igen Igen 

9. Szövegértés 100% Nem Igen 

10. Órai munka (50%) 50% Igen Igen 

11. Órai feladat 100% Igen Igen 

12. Kisjegy (20%) 20% Nem Igen 

13. Szorgalmi feladat (50%) 50% Nem Igen 

14. Házi feladat (50%) 50% Igen Igen 

15. Házi dolgozat (50%) 50% Igen Igen 

16. Projektmunka 100% Igen Igen 

17. E-learning feladat 100% Igen Igen 

18. 
Másik intézményből hozott 
értékelés 100% Igen Igen 

 

A pedagógusok a tanított tantárgyak sajátosságainak figyelembe vételével választanak a fenti 
értékelési formák közül. 

Egy tanítási napon a tanulók legfeljebb 2 témazáró dolgozatot és legfeljebb még 1 
röpdolgozatot, összesen 3 írásbeli dolgozatot írhatnak. 
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Minimális osztályzatok, értékelések száma 

A tanulmányi követelmények értékeléséhez a tanulónak félévente az alábbi táblázatban 
szereplő osztályzattal (érdemjeggyel) kell rendelkezzen: 

tantárgy heti óraszáma minimális osztályzatok száma félévenként 
1 3 

2 4 

3 5 

4 6 

5 7 

8 * 10 * 
* heti 8 órás tantárgy: 1. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, de itt nem osztályzatokat, hanem szöveges 
értékelést alkalmazunk 

A minimális osztályzatok meghatározásának elve tehát:  

Tantárgy heti óraszáma +2 osztályzat / félévenként 

Abban az esetben ha a tantárgy heti óraszáma nem kerek szám, a minimális osztályzatok számát 
éves szinten kell vizsgálni: 

heti óraszám 
minimális osztályzatok 

száma félévenként 
1,5 3,5 félévente 3 vagy 4 éves szinten 7 

2,5 4,5 félévente 4 vagy 5 éves szinten 9 

4,5 6,5 félévente 6 vagy 7 éves szinten 13 

 

Az első félév értékeléséhez tehát elegendő a lefele kerekített darabszámú érdemjeggyel 
rendelkezni, de ekkor a második félévben a felfele kerekített darabszámú érdemjegyet kell 
megszerezni ahhoz, hogy az év végi minősítést el lehessen végezni. 

A minimális osztályzatok meghatározására a 20/2012.EMMI rendelet 51.§ (7) található 
„tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető„ megfogalmazás miatt szükséges: 

… és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a 
tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 
osztályozóvizsgát tegyen. 

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 
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• 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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3.8 A helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáló iskolai 
mérések 

 
A diagnosztikus fejlődési vizsgálat (DIFER) az érintett 1. osztályos tanulónál december 10-ig 

történik meg. A vizsgálatot az osztálytanítók a fejlesztőpedagógusokkal együttműködve végzik, 
a fejlesztés eredményét nyomon követik. A mérések elvégzését az alsós munkaközösség tagjai 
segítik. 
A 4. évfolyamon, a tanév végén a tanulók teljesítményét a magyar irodalom, magyar nyelv, 

matematika és környezetismeret tantárgyakból átfogó méréssel vizsgáljuk. A mérés felöleli a 
tantárgyak teljes anyagának és fő követelményeinek teljesítését, ez adja meg az 5-6. 

évfolyamon a kiemelt fejlesztési területek feladatait. 

 

3.9 Az iskola magasabb évfolyamára lépésének feltételei  
A tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület az osztályozó értekezleten tekinti át, és a 
megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.  
 

Az iskola magasabb évfolyamára lépésének feltétele az előírt tanulmányi követelmények 
sikeres teljesítése az adott évfolyamon minden tantárgyból. A követelmények teljesítését a 
tanuló év közbeni tanulmányi munkája, illetve félévi, év végi érdemjegyei alapján minősítjük.  
A 2-8. évfolyamon a továbblépés feltétele minden tantárgyból legalább az „elégséges” év végi 
osztályzat megszerzése.  
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha  

• a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,  

• az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

 

A magasabb évfolyamra történő lépés feltétele a sikeres javítóvizsga letétele.  
A tanuló osztályozóvizsgát tehet ha:  

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;  

• 250 tanítási óránál többet mulasztott, illetve hiányzásai egy adott tantantárgyból a 
tanítási órák 30 %-át meghaladja és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát 
tehet;  

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

írtnál rövidebb vagy hosszabb idő alatt teljesítse.  
 

A magasabb évfolyamra lépés feltétele a sikeres osztályozó vizsga letétele.  
Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt követelményeket, tanulmányait az 
évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja 
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tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetéssel az iskolában eltiltották az adott tanév 
folytatásától.  
 

Az 1. évfolyamon az iskola intézményvezetője szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal 
engedélyezheti az évfolyam megismétlését akkor is, ha a tanuló sikeresen teljesítette az előírt 
követelményeket. Ebben az esetben a megismételt évfolyamról a tanuló nem kap 
bizonyítványt.  
 

Az 1. évfolyamon az a tanuló, aki valamely tantárgyból felzárkóztatásra szorul minősítést 
kapott, köteles részt venni az intézmény által a tanuló számára meghatározott felzárkóztatási 
programban részt venni  
Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel 
folytathatja. 

 

A tantárgyi követelményeket a tanulókkal és a szülőkkel megismertetjük: 

• A nevelők minden tanévben a tanulóknak az első tanítási órán bemutatják az adott tan-

tárgyak eredményes tanulásához szükséges felszereléseket, elmondják a tankönyv, a 
munkafüzet/füzet használatát és vezetésükhöz kapcsolódó követelményeket.  

• Ismertetik a továbbhaladáshoz szükséges minimális és optimális feltételeket.  

• Az osztályfőnökök az első szülői értekezleten elmondják a belépő tantárgyakban 
esetében is alkalmazható általános tanulási módszereket.  

• A szülői segítségadás otthoni lehetséges módjáról fogadóórán kaphatnak az egyéni 
fejlesztést segítő részletes tájékoztatást a szülők a szaktanároktól.  

 

3.10 A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának 
szorgalmának értékeléséhez kapcsolódó elvek  
A tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez kapcsolódó elvek  

• a tanuló magatartása, viselkedése, fegyelmezettsége,  
• a tanuló munkához való viszonya, szorgalma,  
• az iskolai és az osztályközösségben végzett munkája,  
• a személyiségfejlődés, a tanuló jellemvonásainak, értékválasztásának alakulása.  
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3.11 A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és 
minősítésének követelményei 
 

A 1-4. évfolyamon a magatartást és a szorgalmat havonta, 5-8. évfolyamon háromhavonta az 
osztályfőnök érdemjegyekkel értékeli, és a tájékoztató füzet útján a szülők tudomására hozza.  

A magatartás és a szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és 
a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító neve-lők 
többsége dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az E-naplóba az év végi 
osztályzatot a bizonyítványba is bejegyezi.  

A magatartás és szorgalom értékelésekor és minősítésekor figyelembe vesszük a tanuló ön-

magához viszonyított fejlődését. Törekszünk a pozitív viszonyulások megerősítésére.  

A magatartás és szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez 
a értékelési kategóriák közül legalább háromnak az együttes megléte/megsértése szükséges. 

3.11.1 A tanuló magatartásának értékelése és minősítése  
A tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél az 1-8. évfolyamon a  

• példás (5),  

• jó (4),  

• változó (3),  

• rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.  

 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei 

Példás az a tanuló:  
• akinek magatartása cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból  

• aki kerüli a durvaságot, szeretettel közelít társai felé  

• aki tiszteli és elismeri mások értékét  

• aki életkorának szintjén képes tudatosan értékelni a család, a szülőföld, a nemzetisége 
iránti elkötelezettségét  

• aki nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket  

• aki jóindulattal segíti társait, aki tudásával a közösségben elért helyzetével soha nem él 
vissza  

• aki képes kulturáltan fellépni saját maga és szűkebb környezte érdekében  

• aki szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében, aki öregbíti 
iskolája hírnevét  

• aki ügyel környezete rendjére, tisztaságára  
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• aki szándékosan soha nem okoz kárt  

• aki betartja az illemszabályokat és az iskola házirendjét.  
Jó az a tanuló:  

• akinek cselekedeteit a jóra vágyó hajlam irányítja, de időnként a körülmények hatására 
ettől eltér  

• igyekszik elkerülni a durvaságot, ám a játék, a munka hevében ez nem mindig sikerül  

• szereti társait, elismeri mások sikereit, eredményeit, de cselekedeteit, ítéleteit időnként 
az indulat vezérli  

• tiszteli a felnőtteket, társait  

• trágár, durva kifejezéseket nem használ  

• feladatait becsülettel elvégzi, de közösségéért vállalt munkára önként ritkán 
vállalkozik  

• ügyel környezete rendjére, megjelenése, ruházkodása nem kihívó  

• ismeri és betartja az iskola házirendjét, életkorának megfelelő illemszabályokat.  
 

Változó magatartású az a tanuló, aki  
• cselekedetei következményeit nem képes felmérni, így gyakran vét a házirend ellen, 

bár kellő motiváltsággal képes a viselkedés normáinak betartására  

• játékban, közösségi munkájában gyakran durva  

• társaival nem mindig van jó viszonyban, mert csínytevéseivel bosszantja őket, közeli 
barátaival viszont megértő, segítőkész  

• órai munka során nem kellő figyelemmel dolgozik, időnként mással foglalkozik  

• ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, ha nem is kellő figyelemmel  

• környezete rendjéért semmit nem tesz  

• sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg  

• a viselkedési szabályokat csupán úgy tudja betartani, ha gyakran figyelmeztetik rá.  
 

Rossz a magatartása annak a tanulónak  
• aki nem tudja és nem is akarja betartani az iskolai házirendet és az illedelmes viselke-

dési szabályokat  

• aki szereti, ha társai félnek tőle  

• aki visszaél fizikai fölényével, különösen, ha nála gyengébbel kerül szembe  

• aki gyakran bosszantja társait, tanárait  

• aki a tanórai munkát szándékosan zavarja, akadályozza  

• aki nem becsüli közössége értékeit  

• aki szándékosan rongálja környezetét.  
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A tanuló magatartásának értékelési kategóriái: 

Értékelési 
kategóriák  

Magatartás 

5 4 3 2 

Viszonyulások  (példás) (jó) (változó) (rossz) 

A házirend 
előírásaihoz  

betartja  többségébe
n betartja  

megszegi,  figyelmeztetése
i  

vannak  

sorozatban megsérti, intői 
vannak  

A viselkedése 
tanórai és 
tanórán kívüli 
foglalko-zásokon  

példamutató  többnyire  
fegyelmeze

tt  

gyakran  

fegyelmezetlen  

fegyelmezetle

n  

A közösségi 
munkához  

szívesen dol-
gozik, kezde-ményez  dolgozik, 

nem kezdemény
ez  

felszólításra 
dolgozik  

nem vesz részt a munkában  
A felnőttekhez, 
társai-hoz  

tisztelettudó, segítőkész, 
ud-varias, szükség esetén  
kritikus  

tisztelettudó.  segítőkész  hangneme, vi-selkedése ese-tenként kifogá-solható  
durvaságra, gorombaságra  
hajlamos  

 

3.11.2 A tanuló szorgalmának értékelése és minősítése  
A tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az 1-8. évfolyamon a  

• példás (5),  

• jó (4),  

• változó (3),  

• hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.  
 

A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei:  
Példás szorgalmú az a diák, aki  

• képességeihez mérten szorgalmas  

• a tanulási órákra rendszeresen, jól felkészül, s azokon aktívan közreműködik  

• szívesen olvas szakirodalmat, s így szerzett plusz tudását megosztja társaival  

• aktív önműveléssel fejleszti tudását, műveli adottságait  

• szívesen, aktívan részt vesz a tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli programok-

ban, akár szervezőként is  

• ha alkalma adódik jól felkészülve, versenyeken öregbíti iskolája hírnevét  

• jó eredmények elérésére törekszik (játékban, tanulásban, munkában)  
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Jó a szorgalma annak a diáknak, aki 

• a képességeihez mérten általában szorgalmas  

• a tanórákon rendszeresen felkészül, s azokon aktívan részt vesz  

• felszerelése általában hiánytalan  

• a házi feladatot rendszeresen elvégzi, esetleges mulasztás esetén pótolja  

• szívesen olvas szakirodalmat, s érdeklődési körén belül aktív önművelődéssel fej-
leszti tudását  

• a tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli programokban szívesen részt vesz.  
Változó a szorgalma annak, aki  

• nem teljesíti kötelességeit mindig képességei szerint  

• munkájában, feladatvégzésében felületes  

• felszerelése gyakran hiányos  

• nem törekszik önművelésre  

• tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli programokban nem vesz részt.  
 

Hanyag szorgalmú az a tanuló, aki  
• nagyon keveset tesz tanulmányi fejlődésének érdekében  

• a feladatokat nem, vagy csak felületesen végzi el  

• felszerelése gyakran hiányos  

• a házi feladatot rendszeresen nem készíti el, nem törődik önművelésével.  
 

Tantárgyi bukás esetén a minősítés HANYAGNÁL jobb is lehet. 

 

A tanuló szorgalmának értékelési kategóriái: 

Értékelési 
kategóriák  

Szorgalom 

Viszonyuláso
k  

(példás)  (jó)  (változó)  (hanyag)  

Tanulmányi 
teljesítménye  

képessége-

inek 

megfele-lő, 
egyenletes  

képességeinek megfelelő, 
viszonylag 

egyenletes  

elmarad képességeitől, 
ingadozik  

képességeihez mérten kevés, félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen  
A tanulmányi 
feladat 

végzéséhez  

minden tárgyból rendszeresen elvégzi  nem mindig végzi el  folyamatosan nem végzi el  
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rendszeresen elvégzi  
A tanórai 
munkához  

aktív  többnyire  aktív  passzív, fel-szólításra 
dolgozik  

passzív, a ne-velői segítséget nem fogad-

ja el  

Az 

önfejlesztését 
elősegítő 
többletfeladat
okhoz  

vállal  felszólításra vállal  többszöri fel-szólításra vállal  nem érdekli  

Munkájának 
külső meg-

jelenése, 
felszerelése  

igényes, hiánytalan  rendezett, esetenként hiányos  többnyire 
rendezett, 

gyakran hiányos  
rendetlen, hiányos  

 

3.11.3 A tanuló jutalmazása 

 

Az iskola jutalomban részesíti azt a tanulót, aki képességeihez mérten:  
• példamutató magatartást tanúsít, vagy  

• folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy  

• osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy  

• iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb. versenyeken, vetélke-

dőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy  

• bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez.  
 

Jutalmazási formáink:  
• Az iskolában tanév közben a következő dicséretek adhatók:  

• szaktanári,  

• osztályfőnöki,  

• igazgatói,  

• nevelőtestületi.  
 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulókat a 
tanév végén  

• szaktárgyi teljesítményért,  

• példamutató magatartásért,  

• kiemelkedő szorgalomért,  

• példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért,  
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• kiemelkedő közösségi munkáért dicséretben részesítjük.  
 

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 

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 

 

A dicséretet a tanuló bizonyítványába bevezetjük.  

• Az egyes tanévek végén kimagasló eredményt elért tanulók oklevelet és 
könyvjutalmat kapnak.  

• A nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulókat az iskola által alapított „Széchényi 
Emlékplakettel” kitüntetésben részesítjük. A díj odaítéléséről a nevelőtestület dönt.  

• Az országos döntőbe jutott tanulók „Széchényi emlékérmet” és igazgatói dicséretet 
kapnak.  
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• Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 
ered-ményesen szereplő tanulókat igazgatói dicséretben részesítjük.  

3.11.4 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 

3.12 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. 
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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, 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: 

• egy csoportba lehetőség szerint a közel azonos képességű és tanulási szemléletű diákok 
kerüljenek, megteremtve a folyamatos tanítási és tanulási lehetőségeket a csoport 
minden tanulója számára, 

• törekszünk arra, hogy a tanuló minél többféle foglalkozáson részt vehessen. 
• szakmai szempontok 

• a tantárgyból elért eredmény 
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• tanuló szellemi képességei 
• szülői igény 

• létszám 

• a DSK testnevelés órákon fiú-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. 

3.13 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. 

• 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. 
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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 
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3.14 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 

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 



Pedagógiai Program 

87 

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 

társadalomra. 
Fejlesszék kritikai érzéküket. 
Tudjanak különbséget tenni barátság, rajongás, vágyakozás és szerelem 

érzésvilága között. 
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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). 
  

3.15 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! 

Célok: 
Intézményünk gyermekei éljenek környezetükkel harmóniában és 
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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. 

3.16 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. 
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- 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. 
- 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. 
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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. 
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. 
  



Pedagógiai Program 

93 

4. Komplex Alapprogram 

A Komplex Alapprogram a Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola nagydorogi 
székhelyintézményében és telephelyén kerül bevezetésre. 

ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK 

Célok: 

• A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia 
prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása; 

• A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása. 
• Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve 

hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek 

kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód 
kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az 
önművelés képességét. 

• Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, 
kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, 
döntéshozatal és az érzelmek kezelése). 

• Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme 
a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés 
Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az 
önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra. 

Alapelvek: 

A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát 
biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok 
egységes rendszerét. 

A program legfontosabb alapelvei: 

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

Komplex Alapprogram 

• egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált 
fejlesztést támogató módszereket; 

• alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási 
motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot; 

• különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására 
az alprogramok segítségével. 

 

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény!, amely magával hozza az élményalapú 
tanulást, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. Programunk eleme a tanulók 
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aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. 
Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az 
együtt tanulás élménye. 

FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK 

Fejlesztési feladatok: 

• Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő 
elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)! 

• A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak 

• A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag 
mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják 

• Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos 
foglalkoztatással lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. 

• A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő 
stratégiájának kialakításában és megvalósításában 

• Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási 
órák légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a 
pedagógus csak facilitáló szorongásszintet tart fenn. 

• Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a 
belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot! 

• Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat. 
• Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése. 

• Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás 
(attitűd) kiépítése 

Kiemelt fejlesztési feladataink: 

• énkép, önismeret, 
• hon-és népismeret, 
• európai azonosságtudat 
• egyetemes kultúra, 
• aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés 

• gazdasági nevelés, 
• környezettudatosság, fenntarthatóság 

• művészeti nevelés, 
• művészeti eszközökkel történő nevelés 

• a tanulás tanítása, 
• testi és lelki egészség, 
• felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe 

• testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak 

További feladatok: 
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A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési 
eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. 

• A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú 
tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat 
nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

• Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát 
(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó 
anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.). 

• Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő 
terheléssel. 

• Alkalmazzuk a DFHT módszerét. 
• Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket! 
• A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása. 
• Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi 

problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. 
• A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer 

központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele. 
• Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során 

szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell. 
• A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott 

rendszerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és 
szummatív méréseket. (mi akar ez lenni?) 

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

tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a 
közeljövőben reálisan képes megoldani. 

4.1 Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök: 
A program szakmai anyagai: 

• Nevelési- oktatási program - KAP 

• Tanítási stratégia - DFHT 

• Alprogrami koncepciók (5 db.) 
• Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.) 

• Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.) 
• Óraillusztrációk, példák 

• Foglalkozástervek 

• Tankockák 

3.3.1. További tanulást segítő eszközök: 

- Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok. 
- A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere. 
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- Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az 
aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat. 

- A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem 
szélsőséges) alkalmazása. 

- Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs 
technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi 
jogok tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére. 

- Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális 
kapcsolatok építése. 

- A kulturált és egészséges életvitel kialakítása. 
- A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott 

életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő 
munkaformák alkalmazása. 

 

4.2 Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek 

3.4.1. Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek: 
• a rend és fegyelem fenntartása 

• tanuló szabadságának biztosítása 

• tanulói viselkedés szabályozása 

• pozitív tanulási légkör biztosítása 

• csoportfolyamatok elősegítése 

3.4.2. Alkalmazott módszerek: 
A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, mint a 

Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. 

A kötelező tanítási órák 20%-ban van a DFHT (differenciált fejlesztés heterogén 
tanulócsoportban) szükséges alkalmazni. 

A DFHT célja: 

• A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése. 
• A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása. 

• Az alulmotiváltság mérséklése. 
• A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése. 
• A tanulók közötti együttműködés elősegítése. 

DFHT koncepciója, módszerei: 

Egyénre szabott differenciálás 

• egyedül végzett munka 

• rétegmunka 

• teljesen egyénre szabott munka 

• részben egyénre szabott munka 
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Párban folyó munka 

• páros munka 

• tanulópárok munkája 

Csoportban végzett munka 

• A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka 

• KIP 

Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket. 

4.3 Alapmódszerek: 

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

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

3.5.1 Motiváló módszerek: 

• páros munka 

• csoportmunka 

• játék 

• szerepjáték (drámapedagógia) 
• vita 

• kutató-felfedező módszer 
• kooperatív módszerek 

• projekt módszer 
• szituációs játékok 

4.4 A Komplex Alapprogram sajátosságai: 
A Komplex Alapprogram alprogramjai: 

Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként javasoltan, minimum egy 
órában. Az alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható (pl. művészeti iskolák, 
sportiskolák stb.) 

A testmozgásalapú alprogram (TA) 

Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, 
sajátélményszerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és 
szemléletét: 

• testnevelés óra 

• mozgásos tanulás osztálytermi környezetben 

• szabadidős mozgástevékenységek 

A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva, 
tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben. Az aktív, 
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kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával teszi az 
alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni felelősség 
életgyakorlatává. 

Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása. 

Az alprogram tartalma: 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 
tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a differenciálásra 
építve. 

Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása 
osztálytermi környezetben. Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális 
tanulás testmozgás-alapú támogatása iskolai környezetben 

Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA) 

Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely 
hozzájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és 
felelős alakításához. 

Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek 
függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz. 

Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához 
igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl. 

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

gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel. 

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

Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, az 
egészséges énkép kialakítása. 

A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, így 
az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek megfelelően - 
kidolgozásra kerülnek. 

Az alprogram tartalma: 

• egészséges életmód, életvezetés 

• környezettudatosság (fenntarthatóság) 
• állampolgári felelősség (közösségi szerepek) 
• életút-támogató pályaorientáció 

• család, párválasztás 

• érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés) 



Pedagógiai Program 

99 

A művészetalapú alprogram (MA) 

Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai eszközként 
felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek terén 
nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás mérséklésének irányába. 

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

Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős 
foglalkozások biztosítása a tanulók számára. 

Indirekt célok: 

• Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén 

• Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása 

• Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között 
tanulásfejlesztés a művészetek révén 

• (Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú 
gyakorlatokon keresztül 

• Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén. 

A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni 
sajtságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek 

alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására. 

Az alprogram tartalma: 

A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe 
sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel 
alprogramjaik is. 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 
tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, a 
differenciálásra épülve. 

Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő 
integrálása osztálytermi környezetben. 

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú 
támogatása iskolai környezetben. 

A logikaalapú alprogram (LA) 

A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és 
stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az 
iskolai élet területein. 
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Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, (legyen 
az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud használni 
mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz. 

Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek 
segítségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben 
fejlesztő hatásúvá tehető. 

Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra 
építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak. 

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

Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, 
hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a 
megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális 
képességek fejlődése is várható. 

Az alprogram tartalma 

• A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és 
algoritmusok. 

• A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében. 
• Játék alapú megközelítések: 
• Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése 

• Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése 

• Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba 

• Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása 

• Játékstrukturált megközelítések: 
• Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb. 
• Logikai játékok, logisztorik 

• Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok 

Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok 

A digitális alapú alprogram (DA) 

A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális 
megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű 
fejlesztését tekinti feladatának. 

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

Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan 
korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet 
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kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a 
digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon. 

Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket 
értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az összetett 
problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi. 

Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális 
alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik 
színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns 
ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók 
személyiségformálásához is hozzájáruljon. 

Az alprogram tartalma 

Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik: 

• Játékalapú megközelítések 

• Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat 
• IKT-műveltség 

• Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és 
eszközhasználat 

• Digitális írástudás 

• IKT alapú óratervezés 

• Személyes tanulási környezet menedzselése 

3.6.2 Komplex óra 

Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális képességek 
együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, amelyekben a 
tudástartalom (a tananyag kereszttantervi része) kb. 30%-át hordozzák. A „Komplex órák” 
tekintetében a tudástartalmak kereszttantervi kapcsolatai mellett a DFHT tanítási-tanulási 
stratégia, valamint az alprogrami kapcsolódások jelennek meg. Ez utóbbi órák esetében a 
tantárgyakon átívelő transzverzális készségek fejlesztése is megvalósítható. 

Tartalmi fejlesztési pontok: 

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

- kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári 
kézikönyvben megjelenített órához 

- minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg (össz. 
komplex óraszám) 

Ráhangolódás 

A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az 
iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3 
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alkalommal javasolja a Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül. A 
tanulási környezetet célszerű átalakítani úgy, hogy a tanulók körben ülhessenek székeken 
vagy szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit. 

A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő: 

• Üdvözlés 

• Beszélgetés 
• Közös tevékenység/játék 

• Zárás 

A Ráhangolódás megvalósítását javasoljuk a nap elején, javasolt időtartama 25-45 perc, helye 

a nap kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások elején. Témái 
megválasztásában segít a Tanítói kézikönyv. 

„Te órád” 

„Te órád” – a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon az 
osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Az óra kiválasztását a pedagógus segíti. 

Házi feladata 

Házi feladat: sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a tanulóknak. Ez nem 
azt jelenti, hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés, hanem azt, hogy a pedagógusnak 
az iskolai tanórákon kell a tanulókkal ezeket a feladatokat elvégezni. Úgy kell a 
mindennapokban terveznie és megvalósítania az óráit, hogy legyen elegendő idő a szükséges 
gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A pedagógusnak módosítania 
kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy ne legyen 
szükség otthoni tanulásra. 

Értékelés 

Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik. Nincs 
ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami 
foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a 
pedagógusok. 

A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van 

1. a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés) 

2. a minősítő (szummatív értékelés) 

3. a fejlesztő (formatív értékelés). 

Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye feltárja 
a pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját. Ez határozza meg 
az oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév elején 
javasoljuk, ajánlott a tanév közben is felmérni, mennyit fejlődött a tanuló tudása. A tanév 
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közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus dönthet arról, hogy 
változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél a pedagógus arról kap 
visszajelzést, milyen szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, hogy 
mennyire sajátította el a követelményeket. 

A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró 
dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananyagot. 
A minősítő értékelés igen gyakori a hazai iskolákban. 

A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, 
fejlesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás 
támogatása. A pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási 
cél kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a tanuló egyéni 
haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő értékelés 
alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe. 

Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli vele a 
tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők határidejét. A tanuló 
egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének 
mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott problémákat, a további 
fejlesztést igénylő területeket és a teendőket. Az értékelésnek fontos része legyen - az 

önértékelés - a társak értékelése. 

Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges. 

Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket. 

4.5 A pedagógusok helyi intézményi feladatainak áttekintése, illesztése a 
Komplex Alapprogramhoz 

A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó 
dokumentumok (óraillusztrációk) elkészítésével. 

A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése, megtartása, 
foglalkozás illusztrációk készítése. 

Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a kollégákkal. 

Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök 
kidolgozása, közreadása. 

Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

A szülők és a tanulók tájékoztatása 

A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola életéről, az 
iskola igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban és írásbeli tájékoztató füzet 
segítségével. 
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4.6 Az iskolában folyó munka időkeretének 

1. A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása tekintetében nem 
tér el a törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó munka továbbra is két markánsan 
elkülönülő egységre oszlik: 

a. a délelőtti időkeretben megvalósuló tanórák során 

 kötelező és szabadon tervezhető, nagyobb részben délelőtt szervezett foglalkozásokra, 
amelynek 80%-át a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát tekintve 
nem szabályozza. A tanítási órák 20%-ában ellenben kívánatos a Komplex Alapprogram 
tanítási-tanulási stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása 
(differenciált egyéni munka, a rétegmunka, a pármunka, a kooperatív módszerek, a 
csoportmunka, a drámajáték és a projektmunka). 

A kötelező és szabadon választható időkeret része a „Komplex órák”, a kereszttantervi 
tartalmak kb. 30%-ának feldolgozása történik ilyen módon. 

b. a délutáni időkeretben megvalósuló tanórák során 

a Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások a délutáni idősávra húzódnak; 

zajlik a „Te órád”. 

3.10. Jelölések az osztálynaplókban 

A digitálisnaplóban az alábbi jelölések szolgálnak a program megvalósításának jelölésére: 

DFHT –DFHT –val megvalósított tanóra 

TA – testnevelés alapú alprogram 

ÉA – életgyakorlatalapú alprogram 

DA – digitális alapú alprogram 

MA – művészetalapú alprogram 

TÓ – „Te órád” 

RÁ – ráhangolódás 

4.7 Záradék a Komplex Alapprogram intézményi alkalmazásához: 

A Komplex Alapprogram bevezetése a 2019/2020-as tanévben az alsó tagozaton és az 5-6. 

évfolyamon kerül bevezetésre. 7-8. évfolyamos bevezetése függ a kidolgozás alatt álló új 
Nemzeti Alaptanterv óraszámaitól. 

A program a 2019/2020-as tanévben csökkentett tartalommal kerül bevezetésre az alábbiak 

szerint az iskola épületeinek felújításából adódó infrastruktúra-hiányból: 
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Nem kerülnek bevezetésre a Ráhangolódó órák. 

Csak a DFHT órák kerülnek bevezetésre a tanórákon. 

A délutáni foglalkozásokban nincs változás. 

 

Módosítások a Komplex Alapprogram alkalmazásában a 2022/23-as tanében 

Az elmúlt két tanévben a járványügyi helyzet ellehetetlenítette a program iskolai bevezetését. 
A nevelőtestület úgy határozott, hogy a kialakult nevelési-oktatási helyzet kezelésére a 
2022/23-as tanévben nem a Komplex Alapprogramot használja.  

A program további iskolai alkalmazásáról a 2022/23-as tanév során döntünk. 

 

  



Pedagógiai Program 

106 

5. A pedagógiai program érvényességével, módosításával, 
nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések 

 A Pedagógiai Program érvényességi ideje: 
Az iskola 2020. szeptember 01. napjától szervezi meg a nevelő és oktató munkáját e Pedagógiai 
Program alapján. 
A Helyi tanterv életbe lép 2020. szeptember 1-től az első és az ötödik 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 
 

 




