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"Az iskola dolga, 

hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére 

és az alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 

és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." 

 

(Szent-Györgyi Albert) 
 

 

I .  BEVEZETÉS 
 

E program mérce, amelyhez viszonyítva a fenntartó méri az iskola teljesítményét. 
Ez az alapja az elvárásoknak és a fejlesztési támogatásoknak. E dokumentum-
ban tájékoztatjuk az iskola használóit (a szülőt és a tanulót) arról, hogy milyen is-
kolázást remélhet az, aki intézményükbe iratkozik be. Egyben tájékoztatja a 
munkába álló pedagógust arról, hogy iskolánkban milyen irányultságú oktatás fo-
lyik. 
 
 
1.  Az intézmény általános jellemzői, adatai 
 
Az intézmény neve: Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 
 
Székhelye: 6323 Dunaegyháza, Iskola u. 1. 
 Telefonszáma: 78/850-360 
 E-mail címe: iskola@altisk-degyhaza.sulinet.hu 
 
Az intézmény típusa: a Kiskőrösi Tankerületi Központ szervezeti egységeként mű-

ködő, OM azonosítóval és keretgazdálkodással rendelkező, 
jogi személy. A 2012. évi CXC. törvény 10. § által meghatá-
rozott általános iskola. 

 
Az intézmény vezetője:  munkáját munkaköri leírás alapján végzi 
 
Felügyeleti szerve: Kiskőrösi Tankerületi Központ 
 
 
2.  Az intézmény alaptevékenysége 
 
Alapfeladata: nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 

- személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok; 

- közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok; 

- a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység; 

- tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység; 

- gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok; 

- a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok; 

- szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység; 
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- biztosítja a napközi otthonos és tanulószobai ellátást, hogy a szülők igényei sze-
rint eleget tegyen az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatoknak ; 

- biztosítja az iskolások étkeztetését; 

- sportolási lehetőséget; 

- különleges gondozás keretében ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók gyógype-
dagógiai ellátás keretében történő integrált fejlesztését. 

 
A Nemzeti Alaptantervnek megfelelően az első nyolc osztályra meghatározott ismeret-
anyag átadása nappali tagozatos formában. 
 
Iskolánk nemzetiségi iskola. A kötelező nyelv a szlovák nemzetiségi nyelv. Hagyomá-
nyos szlovák nyelvoktató iskola. Második idegen nyelvként 4. osztálytól a német nyelvet 
tanulják tanulóink.  
 
Iskolánk, MENTOR ISKOLA. Módszertani modellünk célja a nemzetiségi hagyományok 
megőrzése. 
 
Egyéb foglalkozásainkat 16 óráig tartjuk, a tanulók felügyeletéről igény szerint 17 óráig 
gondoskodunk. 
 
Szakköri tevékenységet végzünk, melynek célja a tehetséggondozás. 
 
A képzési idő: 1-8. évfolyamig terjed. 
 
A pedagógiai munka szakaszai: 

 alsó tagozat (1-4. évfolyam) 

 felső tagozat (5-8. évfolyam) 
 
Egyéb jogi személy:  Dunaegyháza Gyermekeiért Alapítvány 
 
 
3.  Küldetésnyilatkozat 
 

Iskolánk arra törekszik, hogy minden egyes gyermekhez megtalálja a "kulcsot". 
Az iskolai motivációt az iskola egészének légköre határozza meg. Ennek össze-
tevőit az iskolai célrendszer, a tananyagstruktúra, a követelményrendszer, a 
szervezeti felépítés, a módszertani kultúra, a tanárok személyi varázsa, az álta-
luk sugárzott szabadság, derű és az örömmel végzett munka levegője adja. Az 
iskola feladata, hogy pedagógiai eszközökkel mozgásba hozza a meglévő adott-
ságokat. 
 

Mottónk:" ... benned a Cél és nálad a Kulcs." (Babits Mihály) 
 
 
4.  A hely, ahol élünk  
 
Hiteles feljegyzések szerint 1715 óta van iskolai oktatás a községben. Az első épület, 
melyet iskolai célra építettek a mai óvoda (Mikszáth K. u. 36.) helyén volt. Ezt 1805-06-
ban építették és mellette tanítói lakás is volt. A második számú iskolát 1840-ben építet-
ték az elsővel szemben fekvő telken, szintén tanítói lakással. 1937-ben egy hivatalos 
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vizsgálat a két tantermes 1. sz. iskolát életveszélyesnek találja és bezáratja. Az egyház 
nem tudott új iskolát építeni. Lemondott iskolafenntartó jogáról, bontásra eladta az épü-
letet. A lebontott iskola helyén új állami iskola épült két tanteremmel. A második világ-
háború végéig ez a két tantermes iskola szolgálta községünkben az oktatás és nevelés 
célját. 
1944 októberétől 1945. január elejéig szünetelt a tanítás a háború eseményei miatt. Ja-
nuár 8-án megkezdődött a tanítás az alsó tagozatnak, mert a felső tagozatosok a romok 
eltakarításában segédkeztek a felnőtt lakosságnak. 
l946 szeptembertől szakosított tanítás kezdődött és népiskolából általános iskolává fej-
lődött iskolánk. 
1950. december 21. nagy ünnep iskolánkban: először gyulladt ki a villanyfény a tanter-
mekben. 1955-56. tanévtől mind a felső, mind az alsó tagozat teljesen osztott volt, s a 
tanulócsoportok száma állandóan 8. 
1959-ig állandóan váltott, délelőtt-délutános tanítás folyt iskolánkban. 
A szlovák nyelv oktatása tovább bővült az 1956-57. tanévtől kezdve. Eddig csak a felső 
tagozatban folyt a nyelvoktatás, most kiterjesztették az alsó tagozatra is. 
 
1959. augusztus 20-án adták át rendeltetésének az Újtelep falu felé eső részén épített 
új iskolát. Ettől kezdve csak délelőtt történik tanítás. 
Azóta is folyik a szlovák nyelvi oktatás. A tanulók jelentkezése alapján 90-95%-a vá-
lasztotta rendszeresen a szlovák nyelv tanulását az orosz mellett. 
1989-ig a kötelező nyelv az orosz nyelv volt. Ekkor országosan megszűnt az orosz 
nyelv kötelezősége, helyette a legtöbb általános iskolában valamelyik világnyelvet ve-
zették be. A mi iskolánkban a szülők többségének kérésére a kötelező nyelv a szlovák 
nyelv lett. A szlovák mellett a német nyelvet választhatják a tanulók a délelőtti oktatás 
keretében. 1994-től szakköri keretek között angol nyelvet is tanulhatnak diákjaink. 
1965-től van rendszeres iskolai napközi otthon és tanulószoba. 
1990-ben az iskola udvarán sportcsarnok építése kezdődött. 1992-ben már fűtött öltö-
zőben vetkőzhettek a tanulók és tágas, fűtött csarnokban tornázhattak. 2013-ban, 20 év 
után sikerült a sportcsarnokot részlegesen felújítani. 
Pályázatokból összeszedett pénzből szép sportpályát alakítottunk ki az udvaron. 
1994-ben állami céltámogatásból az iskolához két tantermet építettek, így már mind a 8 
osztály egy helyen tanulhatott. 2010-ben megtörtént a nyílászárók cseréje is. 
1996-tól gyógypedagógus foglalkozik azokkal a tanulókkal, akiknek egyes részképes-
ségük terén hiányosságaik mutatkoznak. 2007-től képzett fejlesztőpedagógus fejleszti 
az arra rászorulókat. 
Napjainkban az iskola épülete igényesen kialakított környezetben, tágas, zöld növé-
nyekkel teleültetett udvar közepén áll, alkalmas a színvonalas nevelő-oktató munkára. 
Nyolc tanteremmel, egy számítógépes teremmel, egy kis könyvtárszobával és egy jól 
felszerelt tornacsarnokkal rendelkezünk. Valamennyi tanteremben tanulóbarát környe-
zetet igyekeztünk kialakítani. Az osztálytermek világosak, dekoratívak. Az osztályok-
ban lévő szemléltetőeszközök, dekorációk segítik a tanulók ismereteinek elmélyítését, 
az esztétikai nevelését, az IKT eszközök, interaktív táblák hatékonyabbá teszik a ne-
velő-oktató munkát. Számítógépes termünkben 13 db korszerű számítógép áll a fel-
használók rendelkezésére. A 8. osztályban nyelvi labort alakítottunk ki, ahol 16 db 
számítógép segíti az ott tanítók munkáját. A TIOP 1.1.1 kiemelt projekt keretében isko-
lánk IKT eszközparkja jelentős fejlődésen ment keresztül. Az EFOP-3.2.4-16-2016-
00001„Digitális kompetencia fejlesztése” kiemelt projekthez abból a célból csatlakoz-
tunk, hogy ingyenes, személyi használatú laptopot kapjon iskolánk valamennyi peda-
gógusa az oktatási módszereinek fejlesztése és kiegészítése, valamint napi szintű fe-
ladatainak minőségi ellátása érdekében.  
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2017-ben egy önkormányzati pályázatból (TOP) iskolánkban az utóbbi évek legna-
gyobb infrastrukturális beruházása zajlott le. Elkészült az épület külső hőszigetelése, 
vakolása, a padlástér szigetelése, az épület akadálymentesítése, egy mozgáskorláto-
zott mellékhelyiség kialakítása. Megtörtént régi kazánunk kondenzációsra cserélése, a 
radiátorok hőfokszabályzóval való felszerelése és napelemeket is kaptunk az elektro-
mos költségek csökkentéséhez. Épületünket minden területen 100%-osan kihasznál-
juk.  
 
5.  Szociológiai jellemzők 
 
Iskolás tanulóink létszáma az utóbbi években stabilizálódott.. A családok anyagi helyze-
te, a szülők iskolázottsága igen nagy rétegződést mutatnak. Egyre több a gyermek 
egészséges, harmonikus fejlődését veszélyeztető tényező: az alkoholizmus, az anyagi 
eredetű problémák, a szülők válása, az alapműveltség hiánya, a nem megfelelő szülői 
szerep; sok családban halmozottan fordulnak elő. Pedagógiai munkánkat jelentősen be-
folyásolják ezek a tényezők. Naponta kell megküzdenünk a magatartási és kulturális 
hátrányokkal érkező tanulók továbbhaladásáért és a magatartási, viselkedési normák 
elfogadtatásáért. 
A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egy-
mástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez iga-
zodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, 
hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak 
tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. 
 
6.  A közoktatás helyzete 
 

Iskolánk nyolc osztályos, szlovák nemzetiségi nyelvet oktató általános iskola. A szülők-
nek kérniük és nyilatkozniuk kell arról, hogy gyermekük részt vegyen a kisebbségi nyelv 
oktatásában. Minden napközis ellátást igénylő tanuló számára biztosítjuk az étkezést és 
a délutáni tanulószobát. 
 

Az iskola 

 1. osztálytól szlovák nyelvet oktat kötelezően,  

 4. osztálytól német nyelvet tanulnak a tanulók, 

 heti 5 testnevelés órát biztosítunk tanulóinknak, 

  sportkör keretein belül lehetőség nyílik a gyerekeknek kosárlabdázni és futballozni, 

 a mozgás megszerettetése érdekében bekapcsolódtunk a Kölyök Atlétikai Prog-
ramba, 

 SNI, BTMN tanulók egyéni fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokon vesznek részt, 

 a kunszentmiklósi pedagógiai szakszolgálat logopédiai ellátást, gyógytestnevelést 
nyújt az arra rászorulóknak. Szolgáltatásaik között szerepel továbbá az iskolapszic-
hológusi ellátás, valamint a továbbtanulás elősegítése 8. osztályosainknak. Egyéni 
és csoportos személyiségfejlesztő tréningen vehetnek részt tanulóink. 

 szakköri szinten foci, szlovák nyelv biztosított az egyes területek iránt érdeklődő ta-
nulóknak. Kézműves, természetjáró és énekkaros foglalkozásokon vehetnek részt a 
tehetséges diákok. 

 iskolánk telephelye a dunaföldvári Levendula Alapfokú Művészeti Iskolának, mely-
nek keretében néptánc oktatásban részesülnek az érdeklődők. 

 iskolánk a Varga Domokos Általános Iskola és AMI telephelye. 
 

Az iskola épülete megfelelő a nyolc évfolyam ellátására. Mivel szaktantermeink nincse-
nek, az eszközök állandó ki-és behordása azok gyorsabb elhasználódásához, gyakori 
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meghibásodásához vezetnek. A számítástechnika oktatására a régi széntárolóból kiala-
kítottunk egy szaktantermet 16 számítógéppel, ennek megfelelő bútorzattal. 
Nyelvi labort alakítottunk ki az egyik osztályteremben. A megnövekedett óraszámok, az 
egész napos bent tartózkodás, a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése gyakran 
okoz teremhiányt. Ezért az iskola stúdiójából fejlesztő szobát alakítottunk ki. 
Az iskolai munkát megfelelő számú technikai személyzet segíti. 
Az iskolaépület állagmegóvása folyamatos feladatunk. 
 
 

I I .  J OGI  S T Á T USZ  
 
2017. január 1-től a Kiskőrösi Tankerületi Központ szervezeti egységeként működő, OM 
azonosítóval és keretgazdálkodással rendelkező, jogi személy. A 2012. évi CXC. tör-
vény 10. § által meghatározott általános iskola. 
Felvételi körzete, Dunaegyháza. Az iskola 8 évfolyamos általános iskolaként működik. 
A szabad férőhelyekről a pedagógiai programban rögzítetteknek megfelelően az intéz-
mény vezetője dönt. Az iskolába maximálisan felvehető tanulói létszám: 200 fő. 
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I I I .  A. )  NE VE LÉ SI  P ROG R AM  
 
A program újabb felülvizsgálata és átdolgozása törvényi változások miatt vált szüksé-
gessé. 
 
 

1.  Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 
feladatai, eszközei, eljárásai 

 

A nevelési program átdolgozása előtt - az alapelvek meghatározásához - tantestületünk 
összegyűjtötte azokat a legfontosabb emberi és erkölcsi értékeket, amelyeket közösen 
a legértékesebbnek tartunk. Ezen értékek mentén fogalmaztuk meg alapelveinket, ame-
lyek nevelő munkánkat meghatározzák. 
 
Közösen elfogadott legfontosabb értékek: 

 tolerancia, türelem, egymás tisztelete, megbecsülése,  

 humanizmus, szeretet, elfogadás, 

 becsületesség, igazságosság, őszinteség, bizalom, 

 a természet tisztelete, védelme, környezetünk megóvása a jövő nemzedék szá-
mára, 

 önfegyelem, önismeret, példamutatás, 

 pontosság, igényesség és kitartás a munkában, 

 a tudás, a munka, az értékteremtés megbecsülése, 

 önállóság, szabadság, mások szabadságának tisztelete, 

 esztétikai, művészeti értékek, az egyetemes és nemzeti kultúra tisztelete, 

 derű, humor, mely átsegít a gondokon. 
 

Pedagógiai nevelő-oktató munkánk során az előbbiekben felsorolt értékek közvetítését 
alapfeladatnak tekintjük, nevelő-oktató munkánkat ezen értékek mentén végezzük. 
 
 
1.1  Az iskolában folyó nevelő-oktató munka általános alapelvei 
 

A Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában tanító pedagógusok minden-
napi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék 
érvényre juttatni. 
 

1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magu-
kat. 

 Ennek érdekében: 
- a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 
- a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 
- a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 
- diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük, 
- minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban, 
- az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

 tanuló és tanuló, 

 tanuló és nevelő, 

 szülő és nevelő, 

 nevelő és nevelő között. 
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2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korsze-
rű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfonto-
sabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges 
nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekből. 
Ennek érdekében: 
- a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és szá-

mukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapmű-
veltséget nyújt, 

- iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 
tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapoz-
zák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazo-
dásukat szűkebb és tágabb környezetükben,  

- az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fej-
lesztésében látjuk, 

- fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 
- szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a 

munkának becsülete legyen, 
- törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 
- segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosz-

szat, 
- törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak 

és helyes formáinak kialakítására, 
- szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk esemé-

nyeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek meg-
becsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet, 

- kiemelt feladatunk a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása, és 
ápolásukra való nevelés. A tanulókban a nemzeti azonosságtudat fejlesztése, az 
egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igény kialakítása, 

- megvalósítjuk az integrált nevelést az igények és korlátok figyelembevételével, a 
fejlesztési követelményeket igazítjuk az integrált gyermek fejlődési üteméhez, 

- intézményünkben alkalmazzuk a Komplex Alapprogram alapelveit: 1. adaptivitás; 
2. komplexitás;  3. közösségiség; 4. tanulástámogatás; 5. méltányosság.  

 
3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kí-

ván venni lakóhelyünk életében. 
Ennek érdekében: 
- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  
- igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők,  
- nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz hí-

ven – továbbra is képviseltesse magát a különféle községi rendezvényeken. 
 
4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget. Iskolánk 

nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a kü-
lönféle iskolai tevékenységek megszervezésével széles körben fejlessze. Ennek el-
érésében segít a bevezetett KIP módszer, amely a státuszkezeléssel sikerhez juttat-
ja az eddig perifériára került gyermeket is. 
Ennek érdekében: 
- biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-

kibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integ-
rációt, illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beil-
leszkedés követelményeinek.  
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5. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés ered-

ményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 
- humánus, 
- erkölcsös, 
- fegyelmezett, 
- művelt, 
- kötelességtudó, 
- érdeklődő, nyitott, 
- kreatív, alkotó, 
- becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 
- képes a problémák érzékelésére és megoldására, 
-  gyakorlatias, 
- képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 
- jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 
- van elképzelése a jövőjét illetően, 
- becsüli a tudást, 
- öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 
- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 
- képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 
- tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 
- képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogal-

mazni szóban és írásban, 
- a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  
- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

 a természet, a környezet értékeit, 

 más népek értékeit, hagyományait, 

 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 
- a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, 
- ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,  
- ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélé-

sét biztosító szabályokat, 
- ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

formáit és módszereit, 
- viselkedése udvarias, 
- beszéde kulturált, 
- társaival együttműködik, 
- szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 
- képes szeretetet adni és kapni, 
- szereti hazáját,  
- megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 
- szellemileg és testileg egészséges, edzett, 
- egészségesen él, 
- szeret sportolni, mozogni, 
- megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 
egyes hozzánk járó tanuló személyiségében.  
Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető 
legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 



 

 

12 

Feladatunk olyan gyermekeket oktatni, nevelni, akik a jövőben értékkel rendelkező 
személyiségek lesznek. 
Ennek érdekében: 
a.) Otthonos légkör kialakítása az iskolában: 
 egyedi személyiségjegyek kibontakoztatása differenciált foglalkozásokkal mind tan-

órán, mind tanórán kívül, 
 a gyerekek bevonása saját iskolai életük megszervezésébe, 
 a tanulók egyéni képességeinek figyelembe vétele, 
 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi mun-

kájában és életének egyéb problémáiban. 
 
b.) A test és a lélek harmonikus fejlesztése 
 szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedék nevelése, 
 az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges 

alkalmazható tudás gyarapítása, 
 az alapkészségek fejlesztése, továbbépíthető alapműveltség nyújtása, 
 megalapozni a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és 

eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, 
 az egyéni tanulás módszereinek elsajátítása, önfejlesztési igény kialakítása, 
 szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munká-

nak becsülete legyen, 
 törekszünk a humánumra, az egyén és a közösség iránti tiszteletre,  
 segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni, felismerni a rosszat,  
 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására. 
 
c.) A kölcsönös partnerkapcsolatok kiépítése 
 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal, 
 megismertetni a szülőkkel, a falu lakóival iskolánk életét, tevékenységét,  
 továbbra is részt veszünk a községi rendezvényeken, 
 évente véleményt kérünk munkánkról partnereinktől, 
 nyílt napok szervezése. 
 
d.) Nemzeti és nemzetiségi identitásra nevelés 
 a másság elismerése és elismertetése, 
 a haza és a szülőföld iránti szeretetre nevelés, 
 a nemzeti és a nemzetiségi kultúra megismertetése. 
 
 
Kiemelt kompetenciafejlesztési területek: 
 

1. A tanulás kompetenciái 
2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 
3. A digitális kompetenciák 
4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 
5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenc 
7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák” 
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1.2  Célok és feladatok 
 
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti érté-
kek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 
 
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 
érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fon-
tos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőző-
déssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.  
 
1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növé-

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

2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az 
egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás 
képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tar-
tása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a 
balesetek megelőzése). 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbiza-
lom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, 
kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadá-
sára és létrehozására. 

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megér-
tés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 
6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, 

mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. 
Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok 
kezelésére, készség a megegyezésre. 

7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és 
önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra 
ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, 
jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és 
hazaszeretet. 

9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A ha-
zánkban élő nemzetiségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, 
hagyományaik tiszteletben tartása. 

10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek 
egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdek-
lődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közössé-
gi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

 
Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátí-
tását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később 
meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e 
tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. 
 
El kívánjuk érni, hogy tanulóink a pedagógiai programunkban képviselt értékek elfoga-
dásával egységes, alapvető követelmények teljesítésével, adottságaikkal, fejlődésükkel, 
tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, tapasztalataikkal összhangban minél teljeseb-
ben bontakoztathassák ki személyiségüket.  
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Intézményünk pedagógiai programja, nevelési, tanítási-tanulási folyamata – a hagyo-
mányokra, és az eddig folytatott tevékenységre építve – teret ad a színes, sokoldalú is-
kolai életnek, a tanulásnak, a munkának az életkor és az egyéni adottságok figyelem-
bevételével. 
A különböző ismeretek elsajátítását eszköznek tekintjük a tanulók értelmi, önálló isme-
retszerzési, kommunikációs, cselekvési képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez. 
A képzés tartalmát a tanuló életkori, fejlettségi szintjéhez mérve választjuk ki, rendez-
zük el, amely a kultúra alapvető eredményeit foglalja magában. Ezek feldolgozásával, 
összefüggéseinek feltárásával alapozzuk meg a tanulók műveltségét, világképük formá-
lódását. 
Új tanulásszervezési módokat alakítunk ki, amely a tapasztalati alapozásra építve biz-
tosítja a felfedezés lehetőségét, a kreativitás fejlesztését figyelembe véve a tanulók ak-
tuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén változtatva előzetes tanítási tervein-
ken. Bevezetésre került a KIP. 
A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú taní-
tási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt 
konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére. 
Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigye-
lés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, 
modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.). 
Differenciált foglalkoztatással, s 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 prob-
lémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. 
A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer köz-
ponti eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele. 
Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során 
szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell. 
A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend 
szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív 
méréseket. 
Emberléptékű következetes követelés. 
Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés. 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. 
Az értelmi nevelés mellett az érzelmi, erkölcsi nevelést is hangsúlyossá tesszük, mun-
kánkban a nevelést és az oktatást egységben szemléljük és kezeljük. 
Hozzájárulunk életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékkel történő azonosulásuk fo-
kozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez.  
 

Alsó tagozat: 1-4. évfolyam 
 
Cél: A megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság kialakítása 
 

Feladat: 
 Átvezetni a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe. 
 Elemi ismeretek közvetítése, alapvető képességek és alapkészségek fej-

lesztése. 
 A mozgás és játék iránti vágy kielégítése. 
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Cél: A felelősségtudat, a kitartás képességének kialakulása 
 
Feladat: 

 A kíváncsiságra és az érdeklődésre épített tanulási motívumok felkeltése. 
 Mintaadás az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 
 A tanulási szokások megalapozása. 
 Az egyéni képességek kibontakoztatása. 
 A tanulási nehézségek feloldása. 
 A hátrányok csökkentése. 

 
Cél: Fogékonyság a saját környezet, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb 
társadalom értékei iránt 
 
Feladat: 

 Tudatosítani a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi 
értékeket. 

 Megerősíteni a humánus magatartásmintákat, szokásokat. 
 A gyermek jellemének formálása. 

 
Ezen célok, feladatok megvalósítását segíti, hogy ebben az időszakban az oktatás-
nevelés a tanító munkájára épül. A tanítási idő legnagyobb részében egy pedagógus 
foglalkozik a gyerekekkel. Komoly személyes kötődés alakul ki a tanító és gyerekek kö-
zött. Ezt a kapcsolatot hasznosíthatja az 5-6. évfolyamra kiterjesztett alapozó szakasz.  
 
 
Felső tagozat: 5-8. évfolyam 
 
Cél: A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően fel- 
készíteni a továbbtanulásra, és előkészíteni őket a társadalomba való be-illeszkedésre 
 
Feladat: 

 Az érzékelés útján szerzett tapasztalati megismerést kövesse az elvont fo-
galmi és elemző gondolkodás. 

 Folytatni az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a készségek és képes-
ségek fejlesztését. 

 
Cél: A tanulók önismeretének, együttműködési készségének kialakítása 
 
Feladat: 

 Fejleszteni a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a 
környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. 

 A tanulói közösségben való élet során fejleszteni a tanulók önismeretét, 
együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, 
empátiáját.  

 Gyakorlati módon igazolni a megbízhatóság, becsületesség, szavahihető-
ség értékét. 

 
Cél: Felkészülés a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására 
 
Feladat: 

 Tudatosítani a közösség demokratikus működésének értékét és néhány ál-
talánosan jellemző szabályát. 
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 Tisztázni az egyéni és a közérdek, a többség és a kisebbség fogalmát és 
ezek fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban. 

 A demokratikus normarendszert kiterjeszteni a természeti és az épített kör-
nyezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra. 

 
Cél: A nemzeti azonosságtudat, az Európához tartozás kialakítása 
 
Feladat:  

 A nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása és ápo-
lásukra való nevelés. 

 Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának 
megismerése, megbecsülése. 

 Az emberiség közös problémáinak bemutatása. 
 
 
Általános cél 
 
1. Cél: Az általános műveltség megszilárdítása, elmélyítése 
  
 Feladat: biztosítani:  - az iskolai oktatás tartalmi egységét, 
  - az iskolák közötti átjárhatóságot. 
 
2. Cél: A partnerkapcsolatok kiépítése 
  
 Feladat: 

 Nyitott iskola megteremtése. 
 Élő kapcsolat kialakítása a partnerekkel. 
 A partnerek igényeinek és azok állandó változásainak figyelembevétele. 
 Tanköteles korú tanulók és gyermekek megtartása. 

 
Az iskolában folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítá-
sát elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meg-
határozásra került tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint e tevé-
kenységekhez kapcsolódó folyamatos értékek.  
 
 
1.3  Eszközök – eljárások 
 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott szemé-
lyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 
 
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvet-

lenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanu-

lói közösségen keresztül érvényesül. 
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Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 
 

  

Közvetlen módszerek 
 

Közvetett módszerek 
 

1. Szokások kiala-
kítását célzó, 
beidegző mód-
szerek 

 

- Követelés 
- Gyakoroltatás 
- Segítségadás 
- Ellenőrzés 
- Ösztönzés 

- A tanulói közösség  tevékenysé-
gének megszervezése 
- Közös (közelebbi vagy távolabbi) 
célok kitűzése, elfogadtatása 
- Hagyományok kialakítása 
- Követelés 
- Ellenőrzés 
- Ösztönzés 

2. Magatartási 
modellek bemu-
tatása, közvetí-
tése 

 

- Elbeszélés 
- Tények és jelenségek  
   bemutatása 
- Műalkotások bemutatása 
- A nevelő személyes pél-
damutatása 

- A nevelő részvétele a tanulói kö-
zösség tevékenységében 
- A követendő egyéni és csoportos 
minták kiemelése  a közösségi 
életből 

3. Tudatosítás 
(meggyőződés 
kialakítása) 

- Magyarázat, beszélgetés 
- A tanulók önálló elemző 
  munkája 

- Felvilágosítás a betartandó maga-
tartási normákról 
- Vita 

 
A nevelési eszköz az a módszer, amellyel, mint a tevékenységformával a nevelési fo-
lyamat megvalósul. 
Tanulóinkat igyekszünk pozitív tevékenységekre késztetni, gyengítve a negatív hatáso-
kat. 
Nevelési eljárásainkat alkalmazzuk céljaink elérése érdekében. 
 
Ezek a következők: 
A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás érdekében alkalmazott módszereink: 

o az oktatásban alkalmazott módszerek; 
o minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép; 
o bírálat, önbírálat; 
o beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás; 
o előadás, vita, beszámoló. 

Ösztönző módszerek: 
o helyeslés, bíztatás, megbízás, elismerés, ígéret, dicséret; 
o gyakorlás, követelés; 
o ellenőrzés, értékelés, szóban vagy írásban, osztályozás; 
o játékos módszerek. 

A pozitív magatartásra ható módszereink: 
o helyeslés, ösztönzés, bíztatás, elismerés, dicséret, jutalmazás; 
o osztályozás; 
o felszólítás, kényszerítés; 
o követelés. 

A negatív viselkedés kialakulása elleni módszerek: 
o felügyelet; 
o ellenőrzés; 
o figyelmeztetés; 
o intés, elmarasztalás, tiltás; 
o büntetés. 
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Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 
sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik 
évfolyam végén: 

- minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 
meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk 
az, hogy tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális kö-
vetelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szin-
ten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelmények-
nek.) 

- rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 
jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelmé-
nyeknek a későbbiekben megfeleljen, 

- ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 
közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

- határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 
 
Pedagógiai programunk az eddig kialakult szokások, specialitások szerves folytatása. 
Iskolánk oktatási irányvonalát nemzetiségi léte határozza meg. A csoportképzés alapve-
tő formája az osztálykeret. Az osztályfőnökök vezetik az osztályokat. Ezt a módszert to-
vábbra is szeretnénk megtartani heti egy-egy osztályfőnöki órával az órarendbe beiktat-
va. Ezt fontosnak tartjuk a jó osztályközösség, iskolaközösség kialakításának szem-
pontjából, a felnőtt - gyermek jó kapcsolattartás szempontjából. 
 
 Otthonos légkör kialakítása az iskolában tanítási órán és azon kívül is 

- Hűségre, önzetlenségre, megértésre, tapintatra, őszinteségre, egymás elfogadásá-
ra, udvariasságra, figyelmességre nevelés. 
- Nyitottság az élményekre, tevékenységre. 
 

 A test és a lélek harmonikus fejlesztése 
- A mozgásigény kielégítésével és a mozgáskultúra megalapozásával, a mozgásko-
ordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével.   
- Az egészséges életmód alapvető ismereteinek közvetítésével, az azt elősegítő 
szokások tudatos alakításával.  
- Az érzelmi élet gazdagításával, az intelligencia mélyítésével.  
- Az önismeret alakításával, az önértékelés képességének fejlesztésével. 
- A társas kapcsolatok igényének erősítésével, az együttműködés értékének tudato-
sításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. 
 

 A kölcsönös partnerkapcsolatok kiépítése 
- Nyílt tanítási órák szervezése, ezek látogatottságának növelése. 
- Szülői értekezleteken, fogadóórákon, iskolai ünnepélyeken, egyéb rendezvényeken 
minél több legyen a rendszeresen résztvevők száma. 
- Igényfelmérés a hatékonyság növelése érdekében.  
- Régi és új lehetőségek kiaknázása; Szülői Közösség vezetésének értekezletei, kö-
zös kirándulások, tábor, közös rendezvények (sportnap, gyermeknap, jótékonysági 
bálok). 
- Partnerekkel való kommunikáció rendszeressé tétele. 
 

 Nemzeti és nemzetiségi identitásra nevelés 
- A nemzetiségi kultúra megismertetése (szakkörön, rendezvényeken, kiránduláso-
kon). 
- A hagyományok megismerése, szokások ápolása, megőrzése. 



 

 

19 

- A szlovák nyelv minél magasabb szintű elsajátítása, alapfokú szlovák nyelvvizsga 
megszerzése az arra képes tanulókkal a 8. osztály végére.   
Ebből adódó feladataink: 
  - Bekapcsolódás a még fellelhető népszokások, néphagyományok gyűjtésébe, ápo-
lásába. 
  - Szorosabb kapcsolat kialakítása a helyi és az országos szlovák nemzetiségi szer-
vezetekkel (Szlovák Szövetség, Szlovák Önkormányzat). 
  - Részvétel minél több országos szlovák rendezvényen, versenyen. 
  - Anyaországbeli táboroztatás, részvétel erdei iskolában. 

 
Az alapelvek megvalósítása folyamán szeretnénk a szülők, a tanárok és a diákok által 
megfogalmazott iskola képének megfelelni. 
 
Felkészült tanári karral rendelkező, nyitott, az alapműveltséghez szükséges tudást nyúj-
tó, gyermekbarát, segítő iskolát szeretnénk, amely megköveteli a fegyelmet és a rendet.  
 
 
1.  Iskolánk kiemelt pedagógiai és oktatási területei és a kulcskompetenciák fej-
lesztésének kapcsolata 
 
Pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, személyi-
ségének fejlesztése áll, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak 
az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos területe.  
 
Feltételei:  
 
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a jól szervezett és irányí-
tott tanítási folyamat: a tanulók tanulásának szervezése, irányítása, szabályozása és ér-
tékelése. A pedagógus akkor tud optimálisan eleget tenni a tanulásszervezéssel kap-
csolatos feladatainak, ha jól ismeri tanítványai motivációit, képességeit, érdeklődését és 
tanulási szokásait. Az optimális tanulásszervezés másik elengedhetetlen feltétele a pe-
dagógiai infrastruktúra széles választéka: könyvek, nyomtatott tananyagok, kísérleti 
eszközök, informatikai programok és programcsomagok és más szemléltető eszközök.  
 
A tanulásszervezés főbb szempontjai:  

- olyan szervezési megoldások előnyben részesítése, amelyek 
elősegítik a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mecha-
nizmusainak kialakítását, fejlesztését; 

- a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása;  
- a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának feltárása, lehetőség adása 

a tévedések korrigálására; 
- Intézkedési tervet készítünk a kompetenciamérés eredményei alapján. 
- Idegen nyelvi mérés eredményeinek felhasználása az idegen nyelvi 

kompetenciák fejlesztésében. 
- az együttműködő, kooperatív tanulási technikák rendszeres 

alkalmazása; 
- a tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban – osztálymunka, 

csoportoktatás, a tanulók páros, részben egyéni oktatása során – 
előtérben van a tanulók tevékenykedtetése, önállósága, 
kezdeményezőkészsége, problémamegoldás és alkotóképessége; 

- DFHT alkalmazása; 
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- fő alapelve és teendője a tanulásszervezésnek a tanulókhoz 
optimálisan alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, azok 
megoldásában, a szükséges tanári segítségben, az ellenőrzésben, az 
értékelésben; 

- az információs és kommunikációs technika, a számítógép használata 
gazdag lehetőséget nyújt az újszerű tanulásszervezésben. 

 
A tanulás kompetenciái 
 
A tanuló képes: 

- saját tanulását egyénileg és csoportosan megszervezni, 
- a kitartó tanulásra, 
- felismerni a saját szükségleteit és lehetőségeit, 
- tanulmányaira és élettapasztalataira építve legyen képes tudását és 

képességeit különféle helyzetekben használni, 
- rendelkezzen a tanuláshoz megfelelő motivációval.  

 
Szükséges ismeretek:   

- fogalma van a munkához szükséges kompetenciákról, tudástar-
talmakról, képességekről, 

- tisztában van meglévő készségeivel, tudásának erős és gyenge 
pontjaival,  

- tudja, hogy hol talál saját maga számára a tanuláshoz, képzéshez 
oktatási formát, képzési lehetőséget, támogatást.  

 
Képességek:  

- alapvető képességek megléte: írás, olvasás, számolás és az IKT-
eszközök használata, 

- képes új ismeretek elsajátítására, azokat tudásanyagába be tudja 
építeni, 

- van saját tanulási stratégiája,  
- képes a motiváltságát, tanulási szándékát hosszú ideig fenntartani, 
- képes tudását másokkal megosztani, tud csapatban dolgozni, 
- munkáját tudja értékelni, képes támogatás kérésére. 

 
Attitűdök:  

- a motiváció folyamatos fenntartásához fel kell használni a korábbi 
tanulási és élettapasztalatokat, 

- új tanulási lehetőségeket kell felkutatni, 
- a tanultakat az élet minden területén széles körben alkalmazni kell 

tudni. 
 
A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 
 
Anyanyelvi kompetencia 
 
Sajátítsa el tanuló: 

- tények, fogalmak, gondolatok, érzések, vélemények kifejezését és 
értelmezését szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, 
szövegalkotás), 

- a helyes nyelvhasználatot az élet különböző területein (társadalom, 
képzés, kultúra, munka, család, szabadidő). 
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Szükséges ismeretek:  
- megfelelő szókincs, 
- nyelvtan és nyelvi funkciók ismerete, 
- szóbeli kapcsolattartás fő típusainak ismerete, 
- irodalmi és nem irodalmi szövegek stílusainak főbb sajátosságainak 

ismerete, 
- ismerje a különféle nyelvi stílusok jellemzőit. 

Képességek:  
- kommunikálni tud különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és 

írásban, 
- képes a kommunikációt figyelemmel kísérni, azt a helyzetnek 

megfelelően alakítani, 
- meg tud különböztetni és fel tud használni különféle típusú szövegeket, 
- összegyűjt és feldolgoz információkat, 
- képes különböző segédeszközöket használni, 
- adott helyzetnek megfelelően meggyőzően megfogalmazza és kifejezi 

érveit. 
Attitűdök:  

- törekszik az építő jellegű párbeszédre, 
- igénye van mások megismerésére, 
- ismeri a nyelv másokra gyakorolt hatását. 

 
Idegen nyelvi kompetencia 
 
Sajátítsa el tanuló: 

- tények, fogalmak, gondolatok, érzések, vélemények kifejezését és 
értelmezését szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, 
szövegalkotás), 

- a helyes nyelvhasználatot az élet különböző területein. (társadalom, 
képzés, kultúra, munka, család, szabadidő), 

- értse más népek kultúráját, tudja azt közvetíteni. 
 

Szükséges ismeretek: 
- megfelelő szókincs, 
- funkcionális nyelvtan ismerete, 
- nyelvi stílusok és a szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete, 
- ismerje a nyelv kulturális vonatkozásait, az ország hagyományait. 

Képességek: 
- értse meg a szóbeli üzeneteket, 
- kezdeményezzen beszélgetést, képes legyen azt folytatni, lezárni, 
- legyen megfelelő a szövegértése, tudjon szöveget alkotni, 
- használja megfelelően a nyelvi segédeszközöket. 

Attitűd: 
- tartsa tiszteletben a kulturális sokféleséget, 
- legyen motivált a kultúrák közötti kommunikáció iránt. 

 
A digitális kompetenciák 
 
Sajátítsa el a tanuló:  

- az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus 
használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén, 

- az interneten keresztül tudjon kommunikálni és együttműködni. 
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Szükséges ismeretek:  
- ismerje és alkalmazza a főbb számítógépes ismereteket, 
- kommunikálni tudjon az internet által kínált lehetőségek és az 

elektronikus média útján,  
- legyen tisztában az elérhető információk hitelességével. 

 
Képességek:  

- képes az információk megkeresésére, összegyűjtésére, feldol-
gozására, azok kritikus alkalmazására, 

- megkülönbözteti a valós és virtuális kapcsolatokat, 
- be tud mutatni komplex információkat, használja az ezeket elősegítő 

eszközök használatát, 
- képes az internet alapú szolgáltatások elérésére, a velük való 

kutatásra. 
 
Attitűdök:   

- az interaktív médiát, az elérhető információkat felelősségteljesen 
használja. 

 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák 
 
Sajátítsa el a tanuló: 

- a matematikai gondolkodásmódot, a matematikai modellek 
alkalmazását a mindennapi problémáik megoldásában, 

- gazdag természettudományos ismerettel és módszerrel rendelkezzen, 
- tudja megmagyarázni az ember és természet közt lezajló 

kölcsönhatásokat, s ezek irányítsák cselekvéseit, 
- egyéni felelősséggel tartozik a fenntartható fejlődés formálásáért. 

 
Szükséges ismeretek: 

- számok, mértékek, alapműveletek, matematikai fogalmak és 
összefüggések ismerete. 

 
Képességek:  

- alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az 
ismeretszerzésben és a mindennapokban, 

- matematikai úton képes indokolni az eredményeket, a matematika 
nyelvén kommunikál, 

- alkalmazza a segédeszközöket. 
 
Attitűdök:  

- keresi a dolgok logikus okát, 
- törekszik az igazság tiszteletben tartására. 

 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
 
A tanuló sajátítsa el: 

- a harmonikus életvitelhez és a közösségi beilleszkedéshez 
elengedhetetlen feltételeket: személyes, személyek és kultúrák közötti, 
szociális és állampolgári kompetenciákat, 

- a közügyekben való aktív részvétel módját, 
- a közjó iránt elkötelezett és tevékeny magatartásformákat. 
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Szükséges ismeretek:  
- a tanuló rendelkezzék saját mentális és fizikai egészségére vonatkozó 

ismeretekkel, 
- tudja, mit jelent az egészséges életvitel, 
- legyen határozott normatudata,  
- kövesse el az általánosan elfogadott magatartási szabályokat, 
- ismerje az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti 

egyenlőséggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal 
és a kultúrával kapcsolatos alapvető koncepciókat, 

- legyen tájékozott az európai multikultúrában, 
- értse az európai és nemzeti kulturális identitás kapcsolatát, 
- ismerje az állampolgárság és a demokrácia fogalmát, 
- legyen tisztában az európai integráció főbb célkitűzéseivel. 

 
Képességek: 

- hatékony kommunikáció az élet számos területén különböző 
nézőpontok figyelembe vétele és megértése,  

- empátia és bizalomkeltés a tárgyalópartnerekben, 
- fogékony a változások iránt, 
- a stressz és a frusztráció optimális kezelése, 
- hatékony együttműködés közügyekben, 
- a helyi és tágabb közösséget érintő problémák iránt érdeklődjön, 

legyen azokban szolidáris, 
- döntéseit vállalja felelősséggel. 

 
Attitűdök:  

- a személyes előítéletek leküzdése, törekvés a kompromisszumra, 
- a sokféleség elismerése, 
- együttműködésre való alkalmasság, 
- érdeklődés a társadalmi-gazdasági fejlődés iránt, 
- az emberi jogok teljes körű tisztelete, 
- a közös értékek elfogadása és tiszteletben tartása, 
- mások értékeinek, magánéletének a tiszteletben tartása. 

 
 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 
 
 

A tanuló sajátítsa el: 
- a tradicionális művészetek kifejezési módjait, valamint a modern 

művészeti kifejező eszközöket (fotó, mozgókép…). 
Szükséges ismeretek:  

- a helyi, nemzeti, európai és az egyetemes kulturális örökség ismerete, 
- a főbb művészeti alkotások értő ismerete, 
- az esztétikum mindennapokban betöltött szerepének megértése. 

 

Képességek: 
- művészeti önkifejezés, 
- műalkotások és előadások elemzése, 
- saját nézőpont összevetése mások véleményével, 
- gazdasági lehetőségek felismerése a kulturális tevékenységekben. 
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Attitűd: 
- nyitottság a művészi kifejezés sokfélesége iránt, 
- hajlandóság az esztétikai érzék fejlesztésére, 
- kultúra általi jobb önismeret, 
- segítség a világban való eligazodásban. 

 
 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 
 

A tanuló sajátítsa el: 
- tervkészítés és végrehajtás eszközeit saját célkitűzései érdekében, 
- a kínálkozó lehetőségek feltárásának módját, 
- azokat a speciális ismereteket és képességeket, amelyek birtokában 

be tud kapcsolódni a gazdaságba.  
 

Szükséges ismeretek: 
- az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez 

kapcsolódó lehetőségek, kihívások felismerése, 
- a gazdaság működésének alapfokú megértése, 
- a pénz világában való tájékozódás, 
- beállítódás, nyitottság az újítások irányában, 
- a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete. 

Képességek:  
- tervezés, szervezés, irányítás,  
- vezetés, delegálás,  
- a tapasztalatok értékelése,  
- kockázatfelmérés és vállalás, 
- munkavégzés egyénileg és csapatban. 

 
Attitűd:  

- a kreativitás és az innováció jellemzi a személyes és társadalmi 
életben, valamint a munkában. 

 
 

2.  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 
A módosított Nemzeti Alaptantervben és a Kerettantervben leírt egységes, alapvető tar-
talmak átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre épülő differenciálás szolgálják, hogy 
tanulóink: 

o különböző szintű adottságaikkal; 
o eltérő mértékű fejlődésükkel; 
o iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal; 
o eltérő érdeklődési körüket érintő tevékenységükkel; 
o szervezett ismeretközvetítéssel; 
o spontán tapasztalataikkal összhangban, 

minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 
Az iskolában folyó pedagógiai tevékenység fő célja a gyermeki személyiség fejlesztése. 
 
"A személyiség az egyén valamennyi fiziológiai és pszichológiai funkciójának és állapo-
tának adott szerkezetben működő olyan rendszere, amely célszerű, működése által a 
környezettel állandó kölcsönhatásban van, ahhoz alkalmazkodni, s azt alakítani képes.” 

(Nagy József) 
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Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 
 
a.) A tanulók erkölcsi nevelése 

Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása, meggyőződés-
sé alakítása (szociális kompetenciák). 

 
b.) A tanulók értelmi nevelése 

Feladat: Az értelmi képességek illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges ké-
pességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének 
kialakítása (hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése). 

 
c.) A tanulók közösségi nevelése 

Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 
fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. 
A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása (szociális kompetenciák). 

d.) A tanulók érzelmi nevelése 
Feladat: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és ön-
magukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítás 
(énkép, önismeret fejlesztése). 

 
e.) A tanulók akarati nevelése 

Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonat-
kozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezett-
ség kialakítása (énkép, önismeret fejlesztése). 

 
f.) A tanulók hazaszeretetre (nemzeti) nevelése 

Feladat: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 
megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése (szociális és állampolgári 
kompetencia). 

 
g.) A tanulók munkára nevelése 

Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók ön-
ellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása 
(szociális és állampolgári kompetencia). 

 
h.) A tanulók egészséges életmódra  nevelése 

Feladat: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkel-
tése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az 
egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény 
kialakítása. 

 
i.)  Esztétikai nevelés 

Feladat: Rendelkezzék a tanuló esztétikai élményképességgel, legyen képes az 
esztétikai értékek befogadására, de legyen nyitott és érzékeny az esztétikumra a 
természet és a társadalom jelenségeiben, a köznapokban is. Formálódjék szemé-
lyessé életvitelében, jussanak nagyobb szerephez az esztétikai értékek (esztétikai-
művészeti tudatosság és kifejezőképesség). 
 

j.) Környezeti nevelés 
Feladat: A környezet állapota iránti érzékenység, helyes környezeti magatartás, ér-
tékrend alakítása. Támogassuk a tanulókat a környezetük használatára vonatkozó 
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helyes döntéseik meghozatalában, segítsük környezet-tudatuk, felelősségérzetük 
fejlődését (természettudományos kompetencia). 

 

Az eredményes munka feltétele, hogy a pedagógus maga is rendelkezzen közösségi 
vonásokkal, és ezáltal alkalmas legyen a személyiségfejlesztéssel járó feladatok elvég-
zésére, valamint tudatosan adjanak példát szakmai felkészültségből, korrektségből, 
emberségből.  Ennek fejében mindezt jogosan várhatják el tanítványaiktól. 
 

Az iskolai oktatásban kiemelt fejlesztési feladatok az iskolai oktatás valamennyi elemét 
áthatják, elősegítik a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti 
egységét, a tanulók személyiségének fejlődését. 
 
 

Az erkölcsi nevelés 
 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért 
és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibon-
takoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a maj-
dani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen 
életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a 
tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az 
emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési 
módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak 
példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megala-
pozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktar-
tás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellé-
pés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása 
– az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – ha-
tással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 
 
 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányoz-
zák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, köl-
tők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az 
egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a 
szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közös-
séghez tartozás, a haza-szeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Ma-
gyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb ha-
zája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúrá-
ját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehé-
zségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. 
 
 

Határtalanul! programmal az összetartozásért 
 

A program célja, hogy gyermekeink megismerkedhessenek a határon túl élő magyarok 
lakta területeken folyó élettel, kultúrával, hagyományokkal, miközben lehetőség van a 
személyes kapcsolatok kialakítására is. S nem utolsó sorban történelmünk, irodalmunk 
meghatározó személyiségeinek nyomdokában járhatunk. 
A tanulmányi kirándulás előkészítő szakasza az utazás előtt, Magyarországon kerül le-
bonyolításra, melyben kötelező tevékenységként vállaljuk, hogy az utazást megelőzően 
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az utazáson részt vevő diákok és kísérőtanáraik számára Határtalanul! előkészítő órát 
szervezünk. 
Ennek minimális tartalmi elemei: 

- Magyarország határain túl élő magyarság létszáma, az államhatáron kívüli elhe-
lyezkedés történelmi okai, 

- a meglátogatandó ország, illetve települések magyarságának története, jelene, 
- a meglátogatandó országban élő összlakosság etnikai összetétele, 
- a tanulmányi kirándulás részletes programja, 
- a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályai. 
 

A Határtalanul! tanulmányi kirándulás megvalósítása a pályázó választása alapján Ro-
mánia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarok lakta terü-
letén történik a következő feltételek valamelyikével: 

- közvetlenül kapcsolódnak az utazáson részt vevő diákok által tanult egy vagy 
több tantárgyhoz, 

- oktatási-nevelési jellegűek, 
- kulturális jellegűek. 
 

A hazaérkezést követően értékelni kell a kirándulást! Ennek formája:  
A részt vevő diákok és kísérőtanáraik számára Határtalanul! értékelő órát szervezünk, 
melynek moderátorát az utazáson részt vett kísérőtanárok közül választjuk ki. A Határ-
talanul! értékelő óra minimális tartalmi elemei a következők: 

- a meglátogatott ország, illetve település magyarságáról a látogatás eredménye-
képpen szerzett személyes tapasztalatok és ismeretek áttekintése, 

- a tanulmányi kirándulás megvalósulásának áttekintése, 
- az utazás programjának értékelése. 

 
Kommunikáció: 

- A kommunikációs tevékenységek révén a pályázó intézmény a nagyközönséget 
megismerteti nyertes pályázatának elemeivel. 

- A programot népszerűsítő bannert honlapjának nyitó oldalán legkésőbb a szer-
ződéskötés megkötését/támogatói okirat kibocsátását követő 15. napon elhelye-
zi. 

- Az utazásról szóló, szöveget, fotót és videofelvételt tartalmazó beszámolóját hon-
lapján közzéteszi oly módon, hogy az a honlap nyitó oldaláról legkésőbb a haza-
érkezést követő 15. naptól elérhető legyen.  

 
 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
 
A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állam-
polgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az 
egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytiszte-
let, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tiszte-
lete, az erőszak-mentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehe-
tőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, 
és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben meg-
kívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fej-
lesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás 
elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és 
tanulásszervezési eljárások. 
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Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
 
Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosítá-
sán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő 
kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, 
tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő 
kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, 
a mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, va-
lamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban részt-
vevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gaz-
dagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy 
tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakí-
tani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, má-
sok megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 
 
 
A családi életre nevelés 
 
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkap-
csolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tá-
gabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy 
részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre neve-
lés beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett 
feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. 
A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős 
párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konf-
liktusok kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 
 
 
A testi és lelki egészségre nevelés 
 
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot öröm-
teli megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a 
helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Le-
gyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a 
konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse 
a tanulókat az önállóságra, a betegségmegelőzésre, továbbá a szabályok betartására a 
közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésé-
ben, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanuló-
kat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 
 
 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
 
A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: cé-
lul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékeny-
ség, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson ke-
resztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő 
magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, 
együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), ame-
lyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 
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Fenntarthatóság, környezettudatosság 
 
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változa-
tosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tuda-
tosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használ-
ja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkí-
mélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározó-
vá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsola-
tos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanu-
lók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, 
válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környeze-
tük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 
 
 

ÖKOISKOLA programmal a környezettudatos magtartás kialakításáért 
 

A természetvédelem korunk talán legfontosabb feladata lett, ezért tanulóinkban ki kell 
alakítanunk ezt a környezettudatos szemléletet, képessé kell tenni őket a fenntartható-
ságra, a környezet- és egészségtudatos életmód kialakítására. 
 
Célkitűzéseink: 
 

- Elősegítjük tanulóink környezettudatos magatartásának és szokásrendszerének 
kialakítását. 

- A környezetért felelős aktív, tenni akaró, a természetet tisztelő nemzedék neve-
lésének megalapozását kiemelkedő feladatnak tartjuk. 

- Célunk az, hogy képessé és érzékennyé tegyük tanulóinkat arra, hogy a meg-
szerzett ismereteteket alkalmazni tudják a problémák megoldásakor. 

- A tanulók ismerjék meg a közvetlen környezetük hagyományait, értékeit, és azt 
felelősen megőrizni, ápolni tudják. 

- Iskolánk minden programjában a fenntarthatóság elvét tartjuk szem előtt. 
- Részt veszünk a településünkön szervezett zöld programokon. 
- Közvetlen környezetünk megóvása. 
- A szülők bevonásával igyekszünk zöldíteni környezetünket. 

 
A fenntarthatóság minden egyes témaköre jól beépíthető az intézmény pedagógiai 
programjába. Ezek a következők: 

- Természetismeret 
- Természetvédelem 
- Épített környezet védelme 
- Egészségnevelés 
- Környezetbarát életmód 
- Takarékos energiafelhasználás 
- Hulladékkezelés 
- Újrahasznosítás. 

 
 
Pályaorientáció 
 
Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó ké-
pet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenysége-
ket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhet-
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nek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszt-
hatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy eh-
hez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, 
az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat 
és azok kezelését. 
 
 
Gazdasági és pénzügyi nevelés 
 
A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazda-
ság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazda-
sági-pénzügyi folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az ér-
tékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 
területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és koc-
kázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcso-
latát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érde-
kében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatko-
zó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fo-
gyasztóvédelmi jogok tanítását.  
 
 
Médiatudatosságra nevelés 
 
Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: 
értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az ér-
telmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a 
demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet ér-
telmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek 
a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti köl-
csönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 
megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők 
jogi és etikai jelentőségével. 
 
 
A tanulás tanítása 
 
A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy fel-
keltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításá-
val, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmaz-
ható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári 
és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztala-
tok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanu-
lók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szö-
vegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új 
helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelé-
sével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a 
tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minő-
ségének értékelése. 
 
Énkép, önismeret 
Hon- és népismeret 
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 
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Környezeti nevelés 
Információs és kommunikációs kultúra 
Testi és lelki egészség 
Tanulás 
Felkészülés a felnőtt lét szerepére 
 
 
Énkép, önismeret 
 

A személyiség fejlődését azzal segíthetjük elő, ha önmaguk megismerésére motiváló 
környezetet szervezünk a tanulók számára. 
 

Olyan tanulási környezetet kell biztosítani, amely 
- fokozza az őket körülvevő személyek és dolgok egyre tágabb körei 

iránti érzékenységet; 
- kialakítja bennük az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonysá-

got. 
 

Fontos, hogy a tanulók a tanulási tartalmak elsajátítása során maguk is aktív részeseivé 
váljanak e normák és értékek megnevezésének és azonosításának. 
 
 

Hon- és népismeret 
 

Elengedhetetlen, hogy a tanulók megismerjék népünk kulturális örökségének jellemző 
sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Szükséges, hogy elsajátítsák azo-
kat az ismereteket és tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a haza és a né-
pei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. 
 

Szerezzenek ismereteket: 
- kiemelkedő magyar történelmi személyiségekről, tudósokról, feltalálók-

ról, művészekről, írókról, sportolókról; 
- hazánk földrajzáról, irodalmáról, történelméről, mindennapi életéről; 
- a városi és a falusi élet hagyományairól, jellegzetességeiről. 

 
 

Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 
 
Célja, hogy a tanulókban pozitív viszony alakuljon ki a közös európai és az egyetemes 
emberi kultúra értékeihez. 
Legyenek érdeklődők a különböző szokások, hagyományok, kultúrák iránt, becsüljék 
meg ezeket. 
 

Általános követelmények 
 

A tanulók: 
- Gyűjtsenek tapasztalatokat arról, hogyan vannak egymásra utalva az 

egyes földrészek és országok. 
- Kövessék figyelemmel a tömegkommunikációs eszközökben Európáról 

és a világról szóló legfontosabb tudósításokat. 
- Legyenek figyelmesek és segítőkészek a hazánkban élő és a hozzánk 

látogató külföldiek iránt. Becsüljék a különböző kultúrák eltérő értékeit. 
- Lépjenek fel a más népek, kultúrák, vallások ellen megnyilvánuló el-

lenséges nézetekkel és magatartással szemben. 
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Európai azonosságtudat: 
- A tanulók szerezzenek ismereteket Európa történelméről és földrajzá-

ról, az Európában végbemenő legfontosabb folyamatokról. 
- Ismerjék meg a közös európai kultúra történelmi gyökereit, a sajátos 

értékeket, alakuljon ki bennük helyes viszony a demokratikus érték-
rendhez. 

- Tudják, miben járult hozzá hazánk az európai és a világkultúra gyara-
pításához. 

- Ismerjék a fontosabb európai integrációs szervezeteket és hazánk 
részvételét azok tevékenységeiben. 

- Törekedjenek legalább egy európai nyelv elsajátítására. 
- Keressenek, építsenek ki kapcsolatokat más európai országok fiatalja-

ival. 
 
Egyetemes kultúra: 

- A tanulók rendelkezzenek áttekintő ismeretekkel a világtörténelemről 
és a világ földrajzáról, a világban végbemenő folyamatokról 

- Ismerjék az emberiség előtt álló legégetőbb problémákat, s lehetősé-
gük szerint vegyenek részt azok enyhítésében (környezetvédelem) 

- Ismerjék a legfontosabb nemzetközi szervezeteket és hazánk részvé-
telét azok tevékenységében. 

 
 
Környezeti nevelés 
 
Célja elősegíteni a tanulók magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdeké-
ben, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének 
megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását. 
 
A környezeti nevelés színterei, kapcsolatai: 
 
A környezeti nevelés permanens folyamat. Elkezdődik az iskoláskor előtt és tart felnőtt 
korunkban is. Az iskolában folyó környezeti nevelés ennek a folyamatnak fontos része. 
Igazán hatékony akkor lesz, ha szemléletével átfogja az iskolai élet minden színterét és 
tevékenységét.  
A környezeti nevelőmunka eredményességét jelentősen befolyásolja a család életvitele, 
szokásai, de a gyerekeken keresztül az iskola is hatással lehet a családok környezet-
szemléletére. 
A környezeti nevelésben fontos a valóságos természeti környezet közvetlen megta-
pasztalása (erdei iskola, kirándulások). 
A tanulókat is érintő, általuk is javítható, konkrét problémák megoldásában aktívan ve-
gyenek részt. 
 
A környezeti nevelés módszerei: 
 
A környezeti nevelés tárgya csak részben lehet a környezeti válság. A harmonikus kör-
nyezet szépségének, a természet esztétikumának befogadására és élvezetére is érzé-
kennyé kell tenni a gyerekeket. 
A környezeti nevelés egyrészt vállalkozik arra, hogy a természeti és társadalmi környe-
zetről tényeket, ismereteket közvetítsen, másrészt élmények, benyomások által lehető-
vé teszi a környezet iránti érzékenység javulását, alapozza a környezeti identitást. A 
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környezetben bekövetkező változásokat az élővilág összetételének megváltozása jelzi 
számunkra. A gyerekek a környezet megfigyelése során képesek ezt észlelni. 
Az életközösségek csak az élőhelyek megóvásával védhetők meg a leromlástól, a ki-
pusztulástól. Ilyen jellegű természetvédelmi tevékenységre a gyerekek is vállalkozhat-
nak szakember irányításával (pl.: madárvédelem, iskolakert). 
A környezet károsodását jobb megelőzni, mint a bajt orvosolni. Környezeti nevelésünket 
a preventív szemlélet kell, hogy áthassa. 
Fel kell készítenünk tanítványainkat arra, ha lehetőségük van választani, dönteni, akkor 
a környezetkímélő technikákat részesítsék előnyben. 
A környezetkímélő termelő, vásárló és fogyasztási szokásokat gyermekkorunkban és 
iskoláskorunkban lehet kialakítani. 
A tantestület életvitele, szemlélete, környezeti szokásai példaként szolgálnak a tanítvá-
nyoknak. 
 
 
Információs és kommunikációs kultúra 
 
Minden tantárgy alapvető feladata, hogy az anyanyelvi neveléshez kapcsolódva, sajá-
tosságai és lehetőségei szerint, részt vegyen a tanulók kommunikációs képzésében: 

- Készítse fel őket a műveltségterület jellegzetes beszédhelyzeteiben – 
élőbeszédben és írásban – a sikeres kommunikációra. 

- Tudatosítsa a sajátos szóhasználatot, szókincset és szaknyelvében a 
köznapitól eltérő jelentéseket 

A közvetlen kommunikáció mellett nagy szerepe van a közvetett kommunikációnak. 
A könyvekre, folyóiratokra, a könyvtárra épülő ismeretszerzés hozzájárul a tanítás-
tanulás hatékonyságának növeléséhez. 
 
Az ismeretszerzés műveltségterülethez kötött forrásai, formái: 

- Meg kell ismertetni a közvetett és közvetlen információforrások fel-
használásának módjait /megismerési képességek fejlesztése/, szere-
püket a kommunikációban. 

- A könyvtár eszköz jellegű használata a tanulás, önművelés egyik nél-
külözhetetlen eleme. 

- Fontos a műveltségi területnek megfelelő információszerzés különböző 
formáinak és módjainak gyakoroltatása. 

- Meg kell tanítani a hagyományos és új technikai eszközök felhasználá-
sának módjait. 

 
Az ismeretek feldolgozása: 

- A szaknyelvi fogalmak értelmezése, helyes használatának gyakorolta-
tása szóban és írásban. 

- Belső vizualitás, fantáziát fejlesztő gyakorlat a kommunikációs bizton-
ság erősítésére. 

- A közlés, a szöveg hitelességének, objektív és szubjektív elemeinek 
felismertetése. 

 
A kommunikációs képesség fejlesztése: 

- Megnyilatkozásra való biztatás és motiválás. 
- Az ismeretek, gondolatok, érzelmek, élmények árnyalt kifejezésének 

gyakoroltatása. 
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- A véleménynyilvánítás és érvelés gyakoroltatása a tantárgyi terület sa-
játosságainak megfelelő formában. Vélemények kifejezése, megvédé-
se, ellenérvek figyelembevételével. 

- A beszédhelyzeteknek megfelelő stílushasználat, a helyes testbeszéd 
gyakoroltatása. 

- A kommunikációs zavarok, gátlások felfedezése, egyéni feladatok a 
hátrányos nyelvi helyzet megszüntetésére. 

- Feladatok a kommunikációs hibák önmegfigyelési módjainak tudatosí-
tására, a feszültség és konfliktus feloldására. 

- Vizuális jelenségek, információk megértése és a saját gondolatok kö-
zérthető megjelenítése. 

- Az információt megbecsülő, azt kritikusan szemlélő magatartás kialakí-
tása. 

 
Az értékek, a minősítés szerepe a kommunikációs képzésben: 

- Vizsgahelyzetekre felkészítő kommunikációs gyakorlatok. 
- Az értékelés, az önértékelés különböző formáinak gyakoroltatása, a 

minősítés motiváló hatásának érvényesítése a kommunikációs tevé-
kenység ösztönzésére. 

- Megnyilatkozások, a kommunikációban való részvétel mérlegelése, fe-
lelősségének tudatosítása. 

 
Közvetett kommunikáció: 
A könyvtár - mint információt gyűjtő, tároló és terjesztő intézmény - használata. 

- A tanulókkal meg kell ismertetni az információhordozók könyvtári rend-
szerének lényegét (könyvtárhasználat). 

- Rendszeres tantárgyi könyvtárhasználat ösztönzésével el kell érni, 
hogy a tanuló felismerje a könyvtár szerepét az önálló tanulásban, a 
szabadidő értelmes eltöltésében. 

- Az iskolai könyvtár sokoldalú igénybevételén keresztül kell megala-
pozni a tanulók könyvtárhasználási magatartását, művelődési szabá-
lyaik kialakítását. 

- Lehetőséget kell adni a tanulóknak az új típusú információhordozók ta-
pasztalati megismerésére (számítógép). 

 
 
Testi-lelki egészség 
 
Az iskola egyik alapvető feladata, hogy minden tevékenységével a tanulók egészséges 
testi, lelki és szociális fejlődését szolgálja. A személyi és tárgyi környezet kialakításával 
azokat a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását se-
gítik, amelyek a gyerekek egészségi állapotát javítják. Az egészség a testi, lelki és szo-
ciális harmónia egységét jelenti. 
 

Az egészségnevelő munka célja: 
- a testi-lelki, szociális harmóniát megteremtő életvitel kialakítása, 
- felhívás a környezet egészséget veszélyeztető hatásainak kivédésére, 
- jártasságok, készségek kialakítása, 
- a tanulók egészségi állapotáért az iskola teljes nevelőközössége fele-

lősséggel tartozik. 
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Egészségnevelési feladatok: 
 

Higiénés magatartásra nevelés 
 

Személyi higiénére vonatkozó nevelés: 
- általános testápolás, 
- egészséges öltözködés, 
- fogápolás, 
- serdülőkori higiénés problémák, 
- a tisztaság iránti tartós igény kialakítása. 

 

 
Környezet-higiénére való nevelés: 

- a közvetlen tanulói környezet, az iskola higiénéje, 
- a lakás, a lakókörnyezet higiénéje, 
- a település higiénéje. 

 
Egészséges táplálkozásra nevelés: 

- korszerű táplálkozástechnika megismertetése, 
- a táplálkozás napi és évszakos ritmusa, 
- megfelelő étkezési szokások kialakítása: 

    - az étkezések higiéniája, 
    - az étkezések esztétikája, 
    - az étkezések társas jellege. 
 
Egészséges mozgásfejlődés: 

- rendszeres testmozgás, testedzés biztosítása, 
- a sportolás életszükségletté tétele, 
- a mozgás esztétikuma, örömszerző funkciói, 
- erőnlét, állóképesség egyéni fejlesztése. 

 
Baleset-megelőzés, betegségek elkerülése, az egészség megóvása: 

- felkészítés a balesetveszélyes helyzetek felismerésére, elkerülésére: 
    - az iskolában, 
    - a háztartásban, 
    - a közlekedésben. 

- elsősegély-nyújtási ismeretek, 
- beteggondozás, 
- a gyógyításba és a gyógyulásba vetett bizalomra nevelés, 
- a szűrővizsgálatok, a prevenció jelentőségének megismertetése. 

 
Mentálhigiéné, krízisprevenció: 

- a lelki egészség megóvására nevelés, 
- problémamegoldás, konfliktuskezelő képesség fejlesztése, 
- pozitív jövőkép kialakításának támogatása. 

 
Függőséghez vezető szokások megelőzése: 

- a függőséghez vezető motívumok, veszélyhelyzetek felismertetése, 
- az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek elutasítására nevelés. 

 
Harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés: 

- folyamatos, reális önismeretre nevelés, 
- a társas kapcsolatra való nyitottság fejlesztése, 
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- elfogadó, toleráns magatartásra nevelés, 
- konstruktív érdekérvényesítésre való felkészítés, 
- felelős, örömteli párkapcsolatok kialakítására nevelés, 
- harmonikus életvitel megteremtésének képességére való nevelés. 

 
 
Tanulás 
 
Az iskola átfogó nevelési-oktatási feladata, hogy a gyermekeket megtanítsa tanulni. Eh-
hez az adott életkornak megfelelő fejlettségű tanulási képességek szükségesek, ame-
lyek a tanítás- tanulás folyamatában intenzíven fejlődnek. 
A fejlődés, fejlesztés függ: 
 - a célirányosan megválasztott tevékenységtől, műveltségi anyagtól, 
 - a tanítási-tanulási stratégiától és taktikától. 
A tanulás ismeretszerzést, jártasságok, készségek kialakítását, képességfejlesztést je-
lent. 
A tanulás megismerési folyamat, amely során fejlődik a gyermek: 
 - érzékelése, 
 - észlelése, 
 - figyelme, 
 - képzelete, 
 - emlékezete, 
 - gondolkodása, 
 - érzelmi és akarati cselekvése, 
 - magatartása, 
tehát, az egész személyisége. 
 
Arra kell törekedni, hogy a tanulás öröm legyen a gyermek számára. A tanulásra való 
motiválás a pedagógus egyik legfontosabb feladata. Ez kisiskolás korban főleg érzelmi, 
később intellektuális alapon történik. 
 
A gyermek tanulási karrierjét nagyban meghatározza, hogy mennyire sikerül nála kiala-
kítani a folytonos kedvet, késztetést e tanulás iránt, amelyet felnőtt korában is megtart. 
Ehhez szükséges feltételek: 
 - az érdeklődés felkeltése és fenntartása, 
 - a tanulási siker biztosítása. 
A siker csak a gyermekekre szabott differenciált fejlesztéssel, a tanuláshoz biztosított 
idő „egyéniesítésével” érhető el. 
A tanulás fontos színtere és eszköze az iskolai könyvtár és informatikai bázisa. A 
könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen. A hátrányos helyzet fel-
számolásával, az esélyegyenlőség megteremtésével elhivatottsága és felelőssége is 
meghatározó. 
 
A tanulókkal meg kell ismertetni: 

- a könyvtári ismeretszerzés technikáját, 
- a keresés módját, 
- a keresést támogató eszközöket, 
- a főbb dokumentumfajtákat, és azok tanulásban betöltött szerepét, in-

formációs értékét. 
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A tanulási folyamatot jelentősen átalakítja az informatikai eszközök és az elektronikus 
oktatási segédanyagok használata. A pedagógus feladata, hogy megismerje a tanulók 
sajátos tanulási módjait, stratégiáit, stílusát, szokásait, és az életkori sajátosságokat is 
figyelembe véve alapozza a tanulás fejlesztését. Törekedjen a gondolkodási képessé-
gek, elsősorban a rendszerezés, a következtetés és a problémamegoldás fejlesztésére, 
ill. az ismeretek mindennapokban való felhasználására. 
 
 

Könyvtár-pedagógiai program 
 
A könyvtár sajátos eszközeivel, szabad légkörével, a személyiségre ható tevékenysé-
gével, az iskolánk arculatát meghatározó értékek megvalósulásának helyszíne. A tanu-
lókkal való differenciált foglalkozás megoldásában szolgálja az ismeretelsajátítást, a ta-
nulást, az önművelést, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, a magatartási problé-
mákkal küszködő tanulók beilleszkedését, a szociális, kulturális hátrányok leküzdését. 
 
Az iskolai könyvtár pedagógiai programját és céljait meghatározó tényezők: 
- NAT, kerettanterv, 
- az iskola szerkezete és profilja, 
- nevelési és oktatási célja, 
- az iskola pedagógiai programja, 
- az egyes tantárgyak helyi tanterve, követelményrendszere. 
 
Az iskolai könyvtár tanulási információs forrásközpont, eszköztár, a szellemi munka bá-
zisa. Az iskolai könyvtárnak fel kell vállalnia: 
- a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő; 
- a szociális hátrányok enyhítését célzó és 
- a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok, tevékenységek 
egy részét is. 
 
 
A könyvtári pedagógiai tevékenység kiemelt feladatai 
 
- az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák révén; 
- a tanuló életvitelét kedvezően befolyásoló tudáskonstrukciók kialakítása; 
- az alkalmazható tudás megalapozása; 
- a könyvtárral különösen jól fejleszthető kompetenciák: problémamegoldás, kommuni-
káció, kritikai- globális látásmód, információszerzés, a kooperatív munkára való alkal-
masság; 
- információkultúra elsajátítása: az információ gyűjtésétől a rendszerezésen, tároláson 
át a kritikai elemzésig, valamint az információ megfelelő formába öntése, kommunikálá-
sa; 
- a tanulókban a könyvtárhasználaton alapuló, önálló ismeretszerzéshez szükséges 
magatartásmódok, tevékenységek kialakítása; 
- az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése, az esélyegyenlőség megteremtése; 
- a szociális, kulturális hátrány leküzdése; 
- a tehetséggondozás során az érdeklődés elmélyítése, továbbfejlesztése; 
- a tanulás fejlett módszereivel rendelkező, önálló ismeretszerzésre képes személyiség-
fejlesztés. 
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Könyvtár-pedagógiai program feladatai az 1-8. évfolyamon 
 
- felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és át-
adási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai 
szabályait; 
- fel kell készíteni a tanulókat az információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhaszná-
lására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamat ér-
tékelésére; 
- az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével 
tudatos és biztos használói magatartás kialakítása; 
- a könyvtár „forrásközpontként” való felhasználásával meg kell alapozni az önművelés-
hez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat; 
- az informatika rohamos fejlődése a társadalmat átalakítja, ezért cél, hogy a tanulók az 
új körülményekhez alkalmazkodni tudjanak. 
 
Kiemelt szerepe van az 5-6. évfolyam programjának, amely mintegy összefoglalja, 
rendszerezi az alsó tagozaton játékos tevékenységek formájában, olykor spontán mó-
don szerzett könyvtárhasználati tapasztalatokat. E két évfolyamon jelennek meg először 
a könyvtárhasználat főbb ismeretköreinek fogalmai, fogalmi összefüggései. A jelzett 
időszakban elsajátított és kellő gyakoroltatással rögzült tudás alapozza meg a felsőbb 
évfolyamok könyvtárhasználati képzésének hatékonyságát. 
 
 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 
 
A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. 
A pályaorientáció általános célja, hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasz-
tását. Olyan pedagógiai tevékenység is, amelyet a pedagógus tanítványaival és annak 
szüleivel együtt valósít meg. 
 
A pályaorientáció feladatai: 
 - a pályaválasztási érettség előkészítése és kialakítása, 
 - a pályaválasztási döntés előkészítése, 
 - a választott pályára való felkészítése, a hivatástudat kialakítása. 
A pályaorientációra való nevelés az iskola valamennyi tanárának közös feladata. 
A pályaorientáció akkor tölti be a feladatát, ha a pedagógusok jól ismerik a tanulókat, 
önismeretüket változatos módszerekkel és tevékenységeken keresztül fejlesztik, nagy 
súlyt fektetnek a konkrét pályák bemutatására. 
 
A tanulók önismeretének fejlesztése 
 
A tantestület kiemelkedően fontos feladata segíteni a diákot önmaga megismerésében, 
mert csak helyes, reális önismerettel lehet személyiségének megfelelő pályát választa-
ni. 
Egyéni irányultságú tanári értékeléssel elérhető, hogy a tanuló reálisan meg tudja ítélni 
saját teljesítményszintjét, s mérlegelni, hogy e teljesítmények mely pályairányok eseté-
ben optimálisak. 
Az iskola a változatos tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal – amelyekben a tanuló 
képességeit, tehetségét kipróbálhatja – hozzájárulhat ahhoz, hogy a diák képességei-
hez mért iskolatípust válasszon. 
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A tanuló pálya-megismerési képességeinek fejlesztése: 
- a pedagógus (elsősorban az osztályfőnök) feladatai segíti a diákokat 

annak megfogalmazásában, hogy melyek számukra a vonzó pályák és 
miért; Megismerteti a tanulókkal a legfontosabb szakmákat, 

- az elképzelt pályához szükséges továbbtanulási lehetőségeket. 
 
Felkészítés a pályaalkalmasság reális megítélésére: 

- a pedagógus rávezeti a tanulókat arra, hogy felismerjék, az általuk vá-
lasztott pálya követelményeinek mennyire felelnek meg, képesek-e 
ezeknek eleget tenni, 

- tudatosítani kell a tanulóban, hogy életpályájuk során többször pálya-
módosításra kényszerülhetnek. 

 
 

3. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 
3.1 Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készsé-
gekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme 
érdekében; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakor-
lását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglal-
kozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából 
legfontosabb ismeretekkel: 

- a táplálkozás, 
- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezet-

re, 
- a családi és kortárskapcsolatok,  
- a környezet védelme, 
- az aktív életmód, a sport, 
- a személyes higiénia, 
- az elsősegély-nyújtás alapismeretei, 
- a szexuális fejlődés 

területén. 
 
Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tan-
órán kívüli foglalkozás feladata. 
 
Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  
- testnevelés órák, 
- játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon, 
- az iskolai sportkör foglalkozásai, 
- úszásoktatás. 

 
b) a helyi tantervben szereplő környezetismeret, biológia tantárgyak tananyagai; 

 
c) az 5-8. évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 
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d) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással 
foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 
számára; 

 
e) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

- szakkörök (egészségnevelő, környezetvédő);  
- minden évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése;  
- minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő az 5-8. évfolyamos osztá-

lyoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan; 
 

f) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe 
vétele: 
- évente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki 

óra megtartásában; 
- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. 

(A tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános 
szűrővizsgálaton kell részt venniük.) 
 

3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók: 
- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 
- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalma-

kat; 
- ismerjék fel a vészhelyzeteket; 
- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következ-

ményeit; 
- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 
- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 
- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 
- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készsé-

gekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek terü-
letén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismere-
teit; 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 
(egyéb) foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kap-
csolatos legfontosabb alapismeretekkel. 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvaló-
sításának elősegítése érdekében: 
- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli ve-

télkedőkbe; 
- támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen. 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevé-
kenységformák szolgálják: 
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- a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi 
ismeretek: 

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia 

- rovarcsípések 
- légúti akadály 
- artériás és ütőeres vérzés 
- komplex újraélesztés 

Kémia 

- mérgezések 
- vegyszer okozta sérülések 
- savmarás 
- égési sérülések 
- forrázás 
- szénmonoxid mérgezés 

Fizika 
- égési sérülések 
- forrázás 
- áramütés 

Testnevelés 
 

- magasból esés 
- rándulás, ficam 
- törések 
- vérzések 

 
- az 5-8. évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-

nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás balese-
teknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes 
módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítsé-
gének igénybe vétele félévente egy alkalommal az 5-8. évfolyamon egy-egy osz-
tályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsola-
tosan. 

 
Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  
- szakkörök;  
- Happy-hét:  víz fogyasztását népszerűsítő programok; 
- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 
számára. 

 
 

4.  A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irá-
nyítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. Ez egyrészt megvalósul-
hat a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén, másrészt közvetett 
módon, a tanulói közösségeken keresztül. 
Az oktatás és nevelés egységének megteremtése, az oktatás nevelő hatásának elmé-
lyítése fontos feladata iskolánk pedagógusainak. E munkánkban építhetünk a tanórai és 
tanórán kívüli tevékenységekre, egymás több éves szakmai tapasztalatára, a szülői 
munkaközösség munkájára. Fontosnak tartjuk, hogy állandó kapcsolat alakuljon ki isko-
lánk és a szülők között, melynek elsődleges színterei a szülői értekezletek, fogadóórák. 
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a.) A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 
 
1. Különböző tanulói közösségek megszervezése: 
     - osztályközösségek kialakítása, 
     - napközis csoportok megszervezése, 
     - szakkörök kialakítása, 
     - diákönkormányzat létrehozása. 
 
2. Ezeknek a közösségeknek mindenkori fejlesztése a tanulók életkori sajátosságainak 

figyelembevételével történik. Ennek figyelembevételével alakítjuk ki a napközis cso-
portokat, szakköröket, sportfoglalkozásokat. 

 
3. A közösségek célkitűzése, az elvégzett munka értékelése, a cél elérése érdekében 

a pedagógus és a tanulók összehangolt tevékenységének elérése (osztályfőnökök, 
szakkörvezetők, diákönkormányzat vezetőjének állandó kapcsolattartása), tudatos 
tervezése. 

 
4. A tanulói közösségek tapasztalatgyűjtése, öntevékenység kialakítása és ennek fo-

lyamatos végrehajtása. (Kontroll-önkontroll.)  
 
5. A közösségek hagyományainak kialakítása, a közösségre jellemző egyéni formák 

megteremtése, hagyományok ápolása. 
 
6. A közösség beilleszkedése az új formák és követelmények keretei közé, különös te-

kintettel az első és az ötödik évfolyamokra.  
 
7. Tudatos fegyelem megteremtése a közösségekben, a közös munkákban.  
 
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irá-
nyítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata, melynek során a peda-
gógus figyel a gyermekek egyéni szükségleteire és egyéni igényeiknek megfelelő stra-
tégiákat alkalmaz. A Komplex Instrukciós Program óravezetési technikát bevezetve stá-
tuszkezelést végez. A felmerülő konfliktusokat felismeri és helyesen kezeli. 
A felmerülő problémák megoldási lehetőségeinek közös megbeszélése a lehető legna-
gyobb csoportaktivitással, véleményalkotással és véleménynyilvánítással történik.  
 
 
b.) A közösség fejlesztésének színterei, szervezeti formái 
 
1. Tanítási órák 
 A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél előtérbe helyezzük azokat a módsze-

reket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók aktivitását biztosítják. A Komplex 
Alapprogram bevezetésével segítjük kitűzött céljaink megvalósulását: 

 A motiválás célja, hogy felébresszük tanítványainkban azokat az indítékokat, ame-
lyek gyermekeinket tanulásra ösztönzik. 

 A közösségfejlesztés folyamatában fontos szerepet kap a differenciálás, vagyis a 
legnagyobb mértékben igazodjunk a tanulók egyéni képességeihez: - ennek megva-
lósulási formája lehet az egyes szaktárgyakból nívócsoportok létrehozása.  
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Az egységes alapokra épülő differenciálás: 
 
Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, 
a tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési 
képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való 
azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.  
 
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak 
megfelelő tanítási folyamat, tanulási tevékenység.  
 
A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, sza-
bályozása és értékelése.  
 
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figye-
lemmel lenni: 

- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják 
a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fej-
lesztését. KAP bevezetése, DFHT alkalmazása. 

- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoz-
tatása. 

- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, 
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek kor-
rigálására és tudásának átrendeződésére. 

- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás techniká-
it, formáit. 

- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, 
a csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékeny-
ségét, önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét 
kell előtérbe állítani.  

- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó diffe-
renciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári se-
gítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben. 

- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetet-
len a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.  

 
 

2. Tanítási órán kívüli tevékenységek 
 
a.) Hagyományőrző tevékenységek: 
 
- Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő al-
kalmakkor: évnyitó, október 6., október 23., Mikulás, Karácsony, Nemzetiségek napja, 
Magyar Kultúra Napja, március 15., április 24. a Föld napja, Anyák napja, Pedagógus-
nap, Madarak és fák napja, Nemzeti Összetartozás Napja illetve a 8. osztályosok balla-
gása, évzáró. 
- Erdei iskola Szlovákiában. 
- Nyári táborozások, kirándulások szervezése. 
- Alkalomszerűen részvétel a helyi nemzetiségi önkormányzat által szervezett progra-
mokban: pünkösd, karácsony. 
- A községi nemzetiségi rendezvényeken fellépés, helyi hagyományőrzésben tevékeny 
részvétel. 
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b.) Diákönkormányzat: 
 
A tanulók és a tanulói közösségek érdekeinek képviseletére, a szabadidős tevékenység 
segítésére iskolánkban diákönkormányzat működik. Az iskolai DÖK munkáját az 1-8. 
osztályban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. 
A DÖK tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 
 
c.) Napközi otthon, tanulószoba: 
 
Iskolánkban a tanítási napokon, a délutáni időszakban az 1-8. évfolyamon napközis 
csoport illetve tanulószoba működik. A napközis közösségek az életkori sajátosságok-
nak megfelelően alakulnak.  
A napközibe nem járó tanulók számára - igény esetén - menzát biztosít az intézmény.  
 
d.) Tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások: 
 
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 
illetve a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 
tehetséggondozó és felzárkóztató foglakozások segítik (korrepetálások, szakkörök). A 
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról minden tanév elején az is-
kola nevelőtestülete dönt.  
 
e.) Iskolai sportkör: 
 

Az iskolai sportkör tagja lehet iskolánk valamennyi tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai 
testnevelés órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését és a tanulók fel-
készítését a különböző sportágakban, az iskolai és az iskolán kívüli sportversenyekre.  
 
f.) Szakkörök: 
 

Az iskolánkban működő szakkörök tanulóink egyéni képességeinek fejlesztését szolgál-
ják. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, szaktárgyiak, de szerveződ-
hetnek valamilyen közös érdeklődési kör alapján is. A szakkörök indításáról minden 
tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. A szakkörök vezetését olyan felnőtt is ellát-
hatja, aki nem az iskola dolgozója. 
 
g.) Versenyek, vetélkedők: 
 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle versenyek, vetélkedők. A 
legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészít-
jük. Ezt a szaktanárok végzik. 
 
h.) Tanulmányi kirándulások, táborozások: 
 

- Az osztálykirándulások lebonyolítása az osztályok feladata. 
- A nyári táborozások megszervezése a DÖK feladata. A költségek nagy részét 

pályázatok útján szerezzük meg. 
- Határtalanul program szervezése. 

 
i.) Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok): 
 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 
elősegítése céljából a tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) 
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szerveznek. A projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó foglal-
kozás vagy több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek 
során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgo-
zása történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló 
közös, sokféle tevékenységre építve. A hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet 
(projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy művészeti – bemutatója 
zárja. Iskolánkban évente ismétlődnek azok a témanapok, amelyek az egészségvéde-
lemmel, az elsősegélynyújtással, a természet- és környezetvédelemmel, illetve a hon-
ismerettel kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel. A hosszabb (több napos, egy hetes) 
témaheteken feldolgozásra kerülő ismereteket a nevelők szakmai munkaközösségei az 
iskola éves munkatervében határozzák meg. 
 
j.) Szabadidős foglalkozások: 
 

A szabadidő kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, 
hogy a felmerülő igényekhez igazodva különböző szabadidős programokat szervez: 
- zenés énekóra, 
- úszásoktatás, 
- színházlátogatás, 
- táncos rendezvények, 
- osztálydélutánok, 
- kirándulások. 
 
A 2017/18. és a 2018/19-es tanévekben az intézmény az EFOP-3.3.5-17-2017-00040 
azonosítószámú Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közössé-
gi Program kísérleti megvalósítása projektben szakmai megvalósítóként működött. 
Együttműködésben az Oktatási Hivatallal - az EFOP 3.2.15-ös , Tematikus Informális és 
nem formális módszertanok megalapozása alprojektben kidolgozott módszertannal - Is-
kolai Közösségi Programokat valósított meg. 
 
Az informális, nem formális tanulási alkalmak tematikái a következők voltak: 
 

 Művészeti nevelés, 
 Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés 

 
Az intézmény a továbbiakban az intézményi költségvetés feletti más támogatásból, 
egyéb forrás megléte esetén vagy önköltséges formában szervezhet a tanulók számára 
napközis vagy bentlakásos Iskolai Közösségi Programokat ezen módszertanok alkal-
mazásával. 
 
 

LÁZÁR ERVIN PROGRAM 
 
A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. hatá-
rozat alapján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kul-
túra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és 
nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fun-
damentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége. 
 
A Kormány fenti határozata alapján létrehozta a Lázár Ervin Programot, melynek kere-
tében szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló 
általános iskola és középiskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyene-



 

 

46 

sen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illet-
ve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét. 
 
A program kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársá-
ga meghatározta az egyes évfolyamok esetében a programelemek körét: 
 
1. évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben 
2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben  
3. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház) 
4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményekben 
vagy koncerttermekben  
5. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház)  
6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás bemutatása saját játszóhelyen (Fővárosi Nagy-
cirkusz)  
7. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben 
8. évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten - (kőszínház)  
 
Az általános iskolai tanulmányok ideje alatt egy alkalommal egy őshonos állatokat be-
mutató farmot is meglátogatnak a tanulók, ennek időpontjáról, módjáról az intézmény 
dönt a lehetőségek függvényében. 
 
Az 1., 2., 4. és 7. évfolyamos diákok részére szervezett programok helyben, az iskola 
vagy a Tankerületi Központ által kijelölt helyszínen kerülnek megvalósításra. 
A Lázár Ervin Program megvalósítása során az intézmény folyamatosan együttműködik 
a Tankerületi Központtal, ennek  érdekében kijelöli az iskola LEP kapcsolattartó peda-
gógusát. 
 
Az intézmény LEP kapcsolattartó pedagógusa az alábbi feladatokat látja el: 

 A KRÉTA LEP felületen – az intézményvezetéssel és az osztályfőnökökkel törté-

nő egyeztetést követően- leadja jelentkezéseket, az egyes előadásokhoz tartozó 

tanulólétszámot és a kísérő pedagógusok számát a Tankerületi Központnak. 

 A Tankerületi Központ LEP koordinátora által jóváhagyott előadások megszerve-

zésében együttműködik a Tankerületi Központtal. 

 Az osztályfőnökökkel együttműködve figyelemmel kíséri, hogy minden tanuló el-

jusson minden évfolyamon a kijelölt előadásra. 

 A tanulók utaztatásának megszervezésében együttműködik a Tankerületi Köz-

ponttal. 

 Tájékoztatást nyújt a kísérő pedagógusoknak a tanulói létszámra, az előadás 

időpontjára és az előadásra való eljutásra vonatkozó információkról. 

 Folyamatosan tájékoztatja az intézmény vezetését a Program megvalósításáról. 

 
A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szü-
lőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználá-
sával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények 
között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt 
tudjanak venni. 
 
k) Iskolai könyvtár: 
 
A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár 
segíti.  
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A tanulás fontos színtere és eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. Az is-
kolai könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen.  
Az iskolai könyvtár az iskolai nevelő-oktató munkához, a tanításhoz, tanuláshoz szük-
séges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát, a 
könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító szervezeti egység iskolánk-
ban. A hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni 
tanulás lehetőségei, amelyhez sokféle információforrás gyors elérésére van szükség. A 
könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen. A könyvtári ismeretszer-
zés technikáját, módszereit - mind a nyomtatott dokumentumok, mind az elektronikus 
dokumentumok használatával - az önálló ismeretszerzés érdekében a tanulóknak el kell 
sajátítaniuk.  
Gyűjteményjellegünk a felzárkóztatást és a tehetséggondozást egyaránt szem előtt tart-
ja.  
 
Az iskolai könyvtár szolgáltatásaival komoly szerepet vállal az információkhoz jutás te-
rületén. A hátrányos helyzet felszámolásával, az esélyegyenlőség megteremtésével el-
hivatottsága és felelőssége is meghatározó.  
 
l.) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata: 
 

A tanulók igényei alapján, előzetes megbeszélés után, lehetőség van arra, hogy az is-
kola létesítményeit, illetve eszközeit (sportcsarnok, számítógép) a tanulók - felügyelet 
mellett - egyénileg vagy csoportosan használják. 
 

m.) Hit- és erkölcstan: 
 

Míg a hit- és erkölcstan oktatás erkölcstan oktatási területének tartalmát és követelmé-
nyeit a Nemzeti alaptanterv szabályozza, addig a hit- és erkölcstan oktatáson belül a 
tanuló által választható hitoktatás kereteiről A nemzeti köznevelésről szóló törvény 
másként rendelkezik: 
az iskolai keretek között folyó hitoktatás szervezését, tartalmának meghatározását és 
felügyeletének ellátását minden nevelési-oktatási intézménytípus esetén az adott egy-
ház és az adott egyház nevében eljáró jogi személy hatáskörébe utalja. 
Az iskolában a testületileg illetékes, bejegyzett egyházak - az iskola nevelő és oktató 
tevékenységétől függetlenül - hit- és vallásoktatást szervezhetnek. 
 
 
A közösségfejlesztést elősegítő iskolai események, hagyományaink: 
 

Szeptember: 
Tanévindító játékház 
Elsősök napja 
Európai Diáksport Napja 
 

Október: 
Zenei világnap 
Megemlékezés az aradi vértanúkról 
A Világ Legnagyobb Tanórája 
Az 1956-os forradalom évfordulója 
 

November: 
Magyar nyelv napja 
Szavalóverseny, Kazinczy Szépkiejtési verseny 
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December: 
Mikulás. Iskolánk egyik legrégibb hagyományaként a felsősök készítik el a Mikulás-
csomagot az alsósoknak, s hordják szét Mikulás és krampusz jelmezben. A felsősökhöz 
délután érkezik a Mikulás. 
Karácsony. A téli szünet előtti utolsó tanítási napon rendezzük iskolánk legbensősége-
sebb ünnepségét. A feldíszített hatalmas fenyőfa alatt az osztályok és a szakkörök mű-
sorát nézzük meg. Karácsonyi dalokat énekelve várjuk a karácsonyi kalácsokat. 
Nemzetiségek napja. Ezen a napon célunk szlovákságunk hagyományainak, kultúrájá-
nak megőrzése. Meghívott vendégek teszik színesebbé a nap programját. A Tájház ud-
varán kemencében fahéjas almát, gesztenyét sütnek iskolánk dolgozói tanulóinknak és 
vendégeinknek. 
 

Január: 
Újévi játékház 
Magyar kultúra napja 
 

Február: 
Farsangi bál. Minden évben nagy érdeklődés mellett zajlik a jelmezesek felvonulása. A 
zsűrizés a szülőkkel és diákokkal együtt történik.  
A jegyek és a szendvicsek ára a Szülői Közösségé, a hetedikesek a farsangi kellékek 
árával gyarapíthatják osztálypénztárukat.  
 

Március: 
Március 15-i ünnepély (községi). Iskolánk tanulói készülnek műsorral. 
Pénz7 
Digizális Témahét 
 

Április: 
Fenntarthatósági témahét 
Szlovák nyelvi témahét 
 

Május: 
Édesanyák köszöntése. 
Gyermeknap (egész napos, vetélkedős, főzős rendezvény a szülők bevonásával). 
Testvériskolai találkozó a szlovákiai Komárom-Szentpéteri Általános Iskola tanulóival. 
Tavaszi kirándulás. A kirándulásokat az osztályfőnökök szervezik. 
 

Június:  
Nemzeti Összetartozás Napja 
Sportnap 
Ballagás 
Nyári tábor 
 
Konkrét dátumhoz nem köthető tevékenységek: 
 

 Zenés énekóra, évi 5 alkalommal kecskeméti zenetanárok adnak zenés énekórát, 
 melyen az egész iskola részt vesz. 
 Sportversenyek. 
 Tanulmányi versenyek. 
 Úszásoktatás. 
 Színházlátogatás. 
 Papírgyűjtés.  
 A szelektív hulladékgyűjtés keretében tanulóink elemeket gyűjtenek egész évben. 
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A közösségfejlesztés sikerének alapvető feltétele, hogy iskolánknak legyen egy átfogó 
tevékenységi rendszere, amelyben tanulóink megtalálják az aktív részvétel lehetőségét. 
A másik feltétel, hogy diákjaink saját ügyüknek tekintsék a közösségben való önkéntes 
és aktív részvételt.  
 
A közvetett pedagógiai irányítással meg kell védeni tanulóinkat szabadidejük szétszab-
dalásától, érdeklődésük felszínes csapongásaitól. Egyúttal hozzá kell segítenünk min-
den tanulót ahhoz, hogy egyéni értékeit, képességeit kipróbálhassa, és újabb tevékeny-
ségeket ismerhessen meg. 
 
 

5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevé-
 kenység helyi rendje 
 
Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő ta-
nulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, isme-
reteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módsze-
rek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 
 
Munkánk során kiemelten kezeljük : 

- a sajátos nevelési igényű;  
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 
- a kiemelten tehetséges; 
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését. 

 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók 

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

együtt, integrált formában folyik. 
- A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI ren-

delet 2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásá-
nak irányelve alapján szervezzük meg. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével 
- habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv 
alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

- Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi 
az illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyúj-
tó intézmények szolgáltatásait. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 
 gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása, 
 az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola he-

lyi tantervének, 
 a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, 
 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 
 a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, 
 képességfejlesztő játékok, eszközök, 
 számítógépek fejlesztő programokkal. 
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A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók 
 
A beilleszkedési, magatartási nehézségek több tőről fakadhatnak: 

■ családból, településről, előképzettségből, 
■ az iskolai követelmények légköréből, 
■ a különböző tanulócsoportok ambícióiból, 
■ abból, hogy mi jelent nehézséget: - az alapszint teljesítése, a versenyeken 

megfelelés, a család anyagi kondíciói. 
 
A viselkedészavar a külvilággal szemben jelenik meg. Szocializációs zavar is egyben, 
mely az átlagosan használt módszerekkel nem befolyásolható. Ha a gyermek beillesz-
kedési zavarral küzd, akkor nem tud, nem képes alkalmazkodni sem a környezetéhez, 
sem a családjához. Előfordul az is, hogy a környezet nem képes alkalmazkodni a gyer-
mekhez. Ennek oka sokfajta lehet, sok esemény következhet be, amely elvezethet a tü-
netek megjelenéséhez. 
Iskoláskorban a gyermeknél számos gond adódhat. 
Ezek főleg tanulási és viselkedési problémák. 
Az iskolai viselkedészavarok - a nyugtalanság, figyelmetlenség, dacos, ellenséges, ag-
resszív viselkedés hátterében számos probléma húzódhat meg. A figyelemkoncentráció 
zavarai, a nyugtalanság, a túlzott mozgékonyság számos pszichés zavar tünete lehet, 
eredményesen segíteni csak a zavarok hátterének feltárásával, az okok pontos tisztá-
zásával lehet. A viselkedészavar a külvilággal szemben - figyelemzavar és hiperaktivi-
tás, magatartási zavarok, szorongásos zavar formájában nyilvánul meg. Leggyakrabban 
a figyelemzavar, hiperaktivitás okoz az iskolákban beilleszkedési zavarokat. 
 
Annak érdekében, hogy elkerüljük azokat a problémákat, amit a beilleszkedési illetve 
magatartászavar okozhat, figyeljük és kiszűrjük ezeket a gyermekeket. Jó kapcsolatot 
alakítunk ki a kunszentmiklósi pedagógiai szakszolgálattal, a Szakértői Bizottsággal és 
a Gyermekjóléti szolgálattal.  
A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek speciális fejlesztést 
kapnak annak érdekében, hogy megelőzzük a tanulási zavarok kialakulását. 
 
Az 1. osztályban Meixner Ildikó olvasás-tanítási módszerével dolgozunk, ahol az írásta-
nítás is lassított. Ez a módszer lehetőséget biztosít minden tanuló számára az egyenle-
tes haladáshoz. A tapasztalatok azt mutatják, hogy kisebb a lemaradás a problémás 
gyermekek körében.  
 
A délutáni foglalkozásokon a nevelők szintén nagy gondot fordítanak az egyéni képes-
ségek fejlesztésére. Azon gyermekek, akik nem veszik igénybe a napközi szolgáltatása-
it, a tanulószobát igénybe vehetik.  
Fontos, hogy a nevelők jó kapcsolatot alakítsanak ki tanulóikkal, ami a kölcsönös bizal-
mon alapul. Családlátogatások során folyamatosan szükség van a szülőkkel való kap-
csolattartásra. Annak érdekében, hogy a gyermek személyisége, teljesítménye megfe-
lelően alakuljon, szükség van arra, hogy szülő, gyermek és pedagógus kölcsönösen 
segítse egymást.  
 
 
Tehetséges tanulók 
 
A tanulók adottságaikban és képességeikben, szorgalmukban, tanulási stratégiáik meg-
választásában és haladási tempójukban lényegesen különböznek egymástól. Mindez 
felelősségteljes feladatot ró iskolánk, pedagógusainkra. A tehetség ígéretű tanulók 
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megfigyelése első osztályba kerüléskor megkezdődik, a tanítási órák egyéni ütemhez 
igazodó, differenciált szervezésével indul a tehetséggondozás. 
Célunk a tehetség korai felismerése, majd fejlesztő tevékenységgel minél teljesebb ki-
bontakoztatása. Ennek érdekében bekapcsolódtunk a solti Teleki Sándor Tehetségpont 
munkájába és iskolánk egyike a Duna - menti Tehetségsegítő Tanács alapítóinak. 
 
Feladatok a tehetséggondozás terén: 

- A megoldáshoz szükséges a differenciált tanítási eljárásokkal támoga-
tott, a tanulók érdeklődését, ambícióit, elgondolásait, tehetségét minél 
jobban figyelembe vevő iskolai légkör kialakítása. 

- Minden pedagógus megfelelő pedagógiai, pszichológiai, humánus 
szemlélettel, lelkiismereti felelősséggel segíti a tehetségek felismeré-
sét, fejlesztését, irányítását. 

- Az önismeret kialakítása érdekében fontosnak tartjuk az egészséges 
személyiségjegyek megerősítését. A tanuló legyen tudatában saját ér-
tékeinek, képességeinek, lehetőségeinek. Érezze az osztályközösség-
be való tartozását. 

 
A tehetség és képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek szolgálják: 

- egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás, 
- választható tanórai foglalkozások, 
- tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök tartása 
- önálló otthoni kutatómunka, 
- pályaválasztási tanácsadás, 
- sportkör, mindennapos testnevelés, 
- felkészítés iskolai és iskolák közötti versenyekre, vetélkedőkre, bemu-

tatókra, 
- diák-önkormányzati programok, vetélkedők, rendezvények szervezése, 
- szabadidős foglalkozások szervezése, 
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszköze-

inek egyéni vagy csoportos használata, 
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszköze-

inek egyéni vagy csoportos használata, 
- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése, 
- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, 

szabadidős tevékenységek, szünidei programok). 
 
A tanítási órákon alkalmazott módszerek: 

- eltérő nehézségű feladatok az együttes – csoportos individuális mun-
kaformák felhasználásával, 

- differenciált házi feladatok, 
- önálló otthoni kutatómunka, kiselőadás tartása, 
- a tanulói jellemzőhöz adekvát tanulási stratégiai módszer alkalmazása, 
- motiváló tanulási légkör biztosítása, 
- fejlesztő értékelés alkalmazása, 
- differenciált tanóraszervezés, amely a tanulók egyéni jellemzőihez al-

kalmazkodó oktatást biztosítja, 
- státuszkezelés KAP és DFHT módszerrel. 
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6.  A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 
Az iskolai gyermekvédelem pedagógiai, jogi, egészségügyi és szociális tennivalók ösz-
szessége. Biztosítja a veszélyeztetett gyerekek nevelését, érdekvédelmi és egészség-
ügyi gondozását. Az iskolai nevelőmunka szerves része.  
 
A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő 
célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. 
Minden pedagógus közreműködik e feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszé-
lyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.  
 
A pedagógiai tevékenységgel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy minden 
gyermek részére biztosítsa a fejlődéshez szükséges 
 feltételeket, 
 lehetőségeket - a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához, hogy 
 szükség esetén leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek születésénél, családi, 

vagyoni helyzeténél vagy bármilyen más oknál fogva fennállnak. 
 
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységért alapvetően az intézmény 
vezetője felel. A pedagógusok kötelezettségei a gyermek- és ifjúságvédelemben: 
 közre kell működniük a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszünteté-
sében; 

 biztosítaniuk kell, bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóz-
tatását; 

 észre kell venniük, ha a tanuló tanulmányi eredménye látszólag indokolatlanul le-
romlik. Fel kell figyelniük a családban jelentkező problémákra (anyagi helyzet rom-
lása, családi élet megromlása stb.); 

 jelezniük kell a problémákat az iskola gyermekvédelmi felelősének. 
A nevelési, oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevé-
kenysége magába foglalja: 
 a családdal, a szülőkkel való kapcsolattartás rendszerét; 
 a tanulói szervezetek, diákönkormányzatok létrejöttének segítését, bevonásukat az 

iskolai munka tervezésébe; 
 azokat az iskolai tevékenységeket, amelyek arra irányulnak, hogy a tanulók megis-

merjék jogaikat, véleményt nyilváníthassanak az őket érintő kérdésekben; 
 a tanuló személyi jogainak tiszteletben tartását; 
 a tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, 

tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról; 
 a gyermek napközi ill. tanulószobai ellátásának biztosítását. 

 
Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 
gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

- felzárkóztató, szaktárgyi foglalkozások, egyéni, fejlesztő foglalkozások, a tehet-
séggondozó foglalkozások, 

- az indulási hátrányok csökkentése, 
- a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 
- KAP módszer alkalmazása, 
- a pályaválasztás segítése, 
- a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 
- egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 
- a családi életre történő nevelés, 
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- órán kívüli foglalkozások, 
- az iskolai étkezési lehetőségek, 
- az egészségügyi szűrővizsgálatok, 
- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok), 
- a tanulók szociális helyzetének javítása (természetbeni támogatás), 
- a szülőkkel való együttműködés, 
- tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról, 
- előadások szervezése a gyermekeket veszélyeztető problémákról szülőknek és 

gyermekeknek. 
 
 

Az iskolában a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvé-
delmi felelős működik. 
 
A pedagógusok munkájának segítése mellett feladata: 
 A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók felmérése az osztályfőnökök köz-

reműködésével, a veszélyeztetettség súlyosságának mérlegelése, ez alapján a to-
vábbi teendőkre javaslattétel; egyeztetés a gyermekjóléti szolgálattal. 

 A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók szabadidős tevékenységének és 
tanulási előmenetelének figyelemmel kísérése és adott esetben javaslattétel a vál-
tozásokra.  

 Hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása (táborok, sporttevékenység stb.). 
 Tanácsadás tanulóknak, szülőknek. 
 Szociális ellátások számbavétele. 
 Hátrányos helyzetű tanulók esetében a veszélyeztetettség kialakulásának megelő-

zése. 
 Drog- és bűnmegelőzési programok szervezése. 
 Fegyelmi eljárásokon való részvétel. 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata az intézmény valamennyi gyermekére 
vonatkozóan: 
 Általános prevenciós tevékenységek, az iskolát körülvevő szociális társadalmi kör-

nyezet függvényében. 
 A mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása. 
 A diákönkormányzattal való kapcsolattartás. 
 A tanulók számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása. 
 Szociális ellátások számbavétele. 
 Minden esetben a gyermekek érdekeinek képviselete. 
 
A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együtt-
működik a területileg illetékes: 
 nevelési tanácsadóval, 
 rehabilitációs bizottsággal, 
 gyermekjóléti szolgálattal, 
 családsegítő szolgálattal, 
 helyi önkormányzattal, 
 iskolai szociális segítővel, 
 iskolaorvossal, védőnővel. 
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7.  A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése  
 
Intézményünk a szakmai alapdokumentumban kijelölt feladatként ellátja a sajátos neve-
lési igényű tanulók, nevelését, oktatását, ide értve a beilleszkedési és magatartási ne-
hézséggel küzdő tanulók nevelését, oktatását is. 
 
A szakértői és rehabilitációs bizottság által kiszűrt sajátos nevelési igényű (testi, érzék-
szervi és más fogyatékos) tanulóknak joguk, hogy különleges gondozás keretében álla-
potuknak megfelelő ellátásban részesüljenek attól kezdődően, hogy igényjogosultságu-
kat megállapították. Amennyiben intézményünkben nem biztosítottak számukra a felté-
telek (szakember, speciális eszközök), akkor segítséget nyújtunk a megfelelő intézmény 
megkeresésében. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulóink integrált (a többi tanulóval együtt, azonos osztály-
ban, csoportban történő) nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatellátás fejlesz-
tése során a következő célokat igyekszünk egyidejűleg érvényre juttatni: 
A sajátos nevelési igényű tanulók számára annak biztosítása, hogy a különleges gon-
dozást a fejlesztésükhöz optimális feltételeket biztosító oktatási formában vehessék 
igénybe. 
 
A tanulási nehézségekkel küzdő, a tanulásban lemaradó, illetve gyengén teljesítő tanu-
lók felzárkóztatása fontos feladat pedagógiai munkánkban. 
Nélkülözhetetlen ezek okainak felderítése, annak tisztázása, hogy valódi értelmében 
vett tanulási nehézség, vagy a hátrányból származó vagy a magatartászavarból eredő 
tanulási nehézségről van- e szó. Abban a kérdésben, hogy a gyermek tanulási nehé-
zséggel küzd, a nevelési tanácsadó megkeresésére a szakértői és rehabilitációs bizott-
ság dönt. 
 
Feladataink: 
- Meg kell határozni, hogy mely tényezők gátolják az egyes tanulók képességeinek 

kibontakoztatását, s e tanulók mihez viszonyítva, milyen mértékben vannak lema-
radva. 

- Az előzőeket véve olyan pozitív hatásrendszert kell kialakítani (érdeklődésüknek, 
képességüknek megfelelően), amelyben a segítés, a buzdítás, az ösztönzés domi-
nál. 

- Meg kell találni azt a területet, ahol aktív tevékenységgel, ha kell segítségnyújtással 
sikerhez, elismeréshez juthatnak ezek a tanulók. 

- A siker kedvező hatása a legtöbb tanulónál csak akkor állandósul, ha az rendsze-
resen, kellő intenzitással ismétlődik. 

- valamint a tanulást segítő egyéb délutáni foglalkozásoknak.  
 
E tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek során történik: 
 
a.) fejlesztő pedagógiai, gyógypedagógiai foglalkozások; 
b.) logopédiai foglalkozások; 
c.) az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
d.) iskolapszichológusi ellátás biztosítása; 
d.) a napközi otthon, tanulószoba; 
e.) a felzárkóztató foglalkozások; 
f.) az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek egyéni vagy csoportos 
használata; 
g.) a továbbtanulás irányítása, segítése. 
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Egyéni fejlesztési terv készítése az eredményes felkészüléshez 
 
A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehé-
zséggel küzdő tanulót az igazgató mentesítheti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből 
az értékelés és a minősítés alól. Ez esetben egyéni foglalkozást kell szervezni a részé-
re. Az egyéni foglalkozás keretében - egyéni fejlesztési terv alapján - segíti a tanuló fel-
zárkóztatását a többiekhez. 
Az egyéni fejlesztési tervet a gondozást végző vagy irányító pedagógus, gyógypedagó-
gus végzi.  
Az egyéni fejlesztési terv szükség szerint módosítható. Az egyéni fejlesztési tervnek tar-
talmaznia kell - a gyermek állapotától függően - az értelmi fejlesztést, alapkészségek 
fejlesztését. 
A fejlesztési tervek minden esetben rövid esetbemutatással készülnek. Mindegyik prog-
ram képviselje a pedagógia és gyógypedagógia korszerű alapelveit, egy-egy gyermek 
aktuális nevelési szükségletéhez igazodóan, fogalmazza meg a fejlesztési teendőket. 
 
Az egyéni fejlesztési tervnek tartalmaznia kell: 
- a fejlesztés idejét, 
- a fejlesztés helyét, 
- a fejlesztendő területeket: pl. 
 
Mozgás: 
 - hely- és helyzetváltoztatás, 
 - labdakezelés, 
 - egyensúly, 
 - finommozgás. 
 
Megismerő tevékenység: 
 - figyelem, 
 - kitartás, 
 - emlékezet, 
 - fogalomalkotás, 
 - tárgyi modalitások: színek, formák, nagyság, 
 - mennyiségfogalom alakítása, 
 - rész-egész, 
 - szerialitás, 
 - téri orientáció, 
 - testséma, 
 - konstruálás. 
 
Kommunikáció 
Minden fejlesztendő területnél részletezni kell, hogy mi a cél, a feladat, mik a módsze-
rek és az eszközök. 
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8.  A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
 
Iskolánkban minden nevelő közreműködik a gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok ellá-
tásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszűnte-
tésében, továbbá feladatunk a szülőket és a gyerekeket érintő kérdésekről- a titoktartási 
kötelezettség szabályainak megtartása mellett – rendszeres tájékoztatást adni, és a 
szülőket segíteni, ha a gyermekek jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 
érdekében intézkedést tartanak szükségesnek. 
 
Feladataink:  

 Az okok (a hátrányok eredetének) feltárása. 
 A segítségadás módjának megkeresése. 

 
A hátrányok eredete: 
A legnagyobb számban találkozhatunk azokkal a gyerekekkel, akik a család alacsony 
szociális (anyagi) helyzete miatt kerültek hátrányos helyzetbe. Az alacsony jövedelem 
következtében nincs lehetősége s családnak a könyvek és egyéb kulturális lehetőségek 
megvásárlására. Súlyosabb esetben a külsőben (a gyermekek leromlott fizikai állapota, 
szegényes öltözék) is megjelennek a kedvezőtlen anyagi körülmények.  
Az okok között szerepelhet a család alacsony kulturális színvonala is (a szülők alacsony 
iskolai végzettsége, a művelődéshez való kedvezőtlen viszonya). 
A szociális hátrány következménye rendszerint a tanulásban való elmaradás, kudarc. 
Kísérő jelenségként magatartási rendellenességekkel is találkozhatunk. 
 
A segítségadás módjai 
 
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése: 
 
A gyermekeket a felmerülő probléma kiszűrése után játékba integrált fejlesztéssel illetve 
egyéni fejlesztéssel törekszünk koruknak megfelelő fejletségi szintre eljuttatni. Státusz-
kezelés, KAP alkalmazása. 
Ha a hátrányokat az iskolai oktató-nevelő munka lehetőségeivel nem tudjuk csökkente-
ni, igyekszünk a szülőket meggyőzni arról, hogy kérjék a szakember segítségét. Tehát 
nagyon fontos, hogy a gyermek fejlődése érdekében a szülő és a pedagógus együttmű-
ködjön, és együttesen segítsék elő a gyermek fejlődését. 
 
Felzárkóztatás, tehetséggondozás: 
 képesség szerinti egyéni foglalkozás, korrepetálás biztosítása, 
 DFHT alkalmazása, 
 szakkörökön való részvétel, 
 módszerek helyes megválasztása, 
 konzultációk a tanulási problémákról, 
 könyvtárhasználat, tornaterem használata. 
 
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő tevékeny-
ségek: 
 felzárkóztatás, differenciálás, 
 személyiségfejlesztés, 
 szabadidős programok biztosítása, 
 tájékoztatás, tanácsadás gyerekeknek, szülőknek. 

 egyéni, csoportos beszélgetések, 
 felvilágosítás, 
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 családlátogatás, 
 fogadóórák, 
 szülői értekezletek. 

 pályaválasztás segítése, 
 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 
 családi életre történő nevelés, 
 napközis és tanulószobai foglalkozások, 
 iskolai étkezési lehetőségek, 
 egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása, 
 a tanulók szociális helyzetének javítása (segélyek, pályázatok, természetbeni támo-

gatások), 
 étkezési ellátások figyelemmel kísérése, 
 fejlesztés: gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus és iskolapszichológus 

segítségével, 
 esetenkénti egyéb szociális ellátások biztosítása, 
 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
 
A tevékenységek megszervezését a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnö-
kök, az igazgató és az igazgatóhelyettes végzi. 
 
 

9.  A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattar-
tartásának formái. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 
feladatok 
 
"Az iskolát és családot együttműködésre utalja minden. Azonos a nevelés tárgya, ugya-
nazt a gyereket nevelik, csak mások a körülmények a család és iskola számára, minde-
nik más-más oldalról látja a gyermeket és nem azonos mértékkel méri." 

(Imre Sándor) 
 
A társadalom, az iskola és a szülő közös gondja és felelőssége a gyermek. Ő a záloga 
a jövő társadalmi, gazdasági, politikai változásainak, de hogy ez megvalósuljon, ahhoz 
most kell befektetni. Fel kell oldani a merev ellenállást a változásokkal szemben, általá-
nos szemléletváltozásnak kell bekövetkeznie a kibontakozó iskolai, szülői, társadalmi 
szereposztásban és feladatteljesítésben, így jutva el a társadalomba beilleszkedni ké-
pes állampolgárig. 
Az iskolák és társadalmi környezetük kapcsolatában, különösen az alsóbb iskolafokoza-
ton, kitüntetett szerepük van a szülőknek.  
A szülőkkel való kapcsolattartás a társadalmi környezet elvárásai közül is igen előkelő 
helyen van. Ezt az emberek többsége az eredményes iskolai munka egyik legfontosabb 
feltételének tekinti. 
 
A gyerek nevelése érdekében nélkülözhetetlen a család és az iskola jó együtt-
működése, amelynek a kölcsönös bizalomra, az őszinteségre, az egyenlő partneri kap-
csolatokra kell épülnie.  
Fontos az iskola kezdeményezése, hiszen kedvezőbb pozícióban van, szakmai felké-
szültsége, tapasztalatai egyaránt alkalmassá teszik arra, hogy megteremtse az együtt-
működés alkalmas formáit és a tapasztalatokhoz szükséges légkört. 
 
Elengedhetetlen, hogy a pedagógus, elsősorban az osztályfőnök és a szülők találkoz-
zanak egymással. Mindkét fél érdeke, hogy ezek a találkozások minél hatékonyabbak 
legyenek, és a tanulók problémáira közösen találják meg a legjobb megoldásokat. Eb-
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ben a folyamatban a megelőlegezett bizalom, az empátia, a humánus érzékelés olyan 
követelmények a pedagógus viselkedésében, melyek az együttműködés alapját képe-
zik. Az együttműködésnek nem alkalomszerűnek, hanem tervszerűnek és szervezett-
nek kell lennie. Ennek megvannak az idők során kialakult formái: a szülői értekezletek, 
a fogadóórák, a családlátogatás, az írásos üzenetek, a személyes találkozások, nyílt-
napok, beszélgetések, a szülői szervezetben végzett munka. 
 
a.) Szülői értekezletek 
 
A rendszeres, osztályszintű szülői értekezlet feladata, hogy tájékoztassa a szülőket 
gyermekük előmeneteléről, az osztály aktuális problémáiról, az osztályban és az iskolá-
ban jelentkező feladatokról. A szülők meghívásáról az osztályfőnök gondoskodik, lega-
lább egy héttel az értekezlet időpontja előtt. 
 
A szülői értekezlet a szülők tájékoztatásának legfőbb fóruma. A szülőket az eredmé-
nyes együttműködés érdekében meg kell ismertetni: 
 az iskola követelményrendszerével, 
 házirendjével, 
 az intézmény pedagógiai programjával, 
 az osztály tanulmányi helyzetével, 
 a tanulók magatartásának, szorgalmának alakulásával, 
 a közösségi szellem alakulásával. 
 
Az osztályfőnöknek tájékoztatni kell a szülőket: 
 az iskola által szervezett, tanórán kívüli foglalkozásokról (előkészítők, szakkörök, 

sportköri foglalkozások), 
 ezek esetleges anyagi vonzatairól, 
 az osztály előtt álló soron következő feladatokról, 
 a tanulmányi kirándulásokról (amennyiben igény van rá) és azok várható költségei-

ről, 
 a pályaválasztási lehetőségekről. 
 
A körültekintő pedagógus és osztályfőnök tudja, hogy ami a pedagógusnak evidencia, 
az a szülők számára sok esetben nem az. Ezért a szülői értekezleten feltétlenül segít-
séget kell adni a tanulási módszerek kialakításában, az életkori sajátosságokból eredő 
nevelési problémák megoldásában, és a pályaválasztás irányításában.  
 
b.) Fogadóórák 
 
A fogadóórák célja, hogy a szülők egyénileg kapjanak információt gyermekük előmene-
teléről, magatartásáról, a szaktanár róla alkotott véleményéről, valamint a pedagógus 
tanácsokat adhasson a tanuló nevelésével kapcsolatban. A fogadóóra akkor éri el cél-
ját, ha az iskola pedagógusait sok szülő keresi fel. Fontos, hogy a szülő egyedül legyen 
a pedagógussal, ne legyen más hallgatóság. 
 
c.) Családlátogatás 
 
Több ok is indokolja a családlátogatás fontosságát. A tanuló megismerésének ez az 
egyik legjobb módja. A szülők saját környezetükben kevésbé feszélyezettek, mintha ne-
kik kellene az iskolába jönniük. Közvetlen képet kap a pedagógus a tanulók otthoni ta-
nulási lehetőségeiről, a szülők nevelési eszközeiről, a szülők és a gyermek, testvérek 
kapcsolatáról. Jobban megismerheti a tanuló egészségi állapotát, személyiségfejlődése 
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eddigi útját, szabadidős tevékenységeit, iskolán kívüli elfoglaltságait, otthoni feladatait, 
részvételét a családi munkamegosztásban. 
Az otthoni környezet segítő vagy gátló tényezőinek ismeretében hatékonyabban tudja a 
tanuló iskolai munkáját irányítani, a közösségben elfoglalt helyét javítani, illetve megszi-
lárdítani. 
 
d.) Nyílt órák, nyílt napok 
 
Ezek a formák lehetőséget nyújtanak arra, hogy a szülőket az iskolai nevelőmunka 
tényleges támogatására megnyerje. Mindenképpen célszerű nyílt napra meghívni az el-
ső osztályos tanulók szüleit, hiszen ők rendelkeznek a legkevesebb információval az is-
kolai életről. Különösen fontos, hogy lássák a tanító gyakorlási eljárásait, hogy otthon 
ezeket alkalmazni tudják. A többi évfolyamon is láthatják a szülők, a nevelő-oktató 
munkát. Bepillantást nyerhetnek a különböző pedagógiai módszerekben, értékelésbe. 
Megismerkedhetnek az oktatási, képzési, nevelési célokkal a nyílt órák alatt. Jó, ha a 
szülők tisztában vannak a tanuló egész napi terhelésével, ezért érdemes nyílt órákat 
tartani a napközis, illetve iskolaotthonos foglalkozásokon is.  
 
e.) Írásbeli tájékoztató, E-napló 
 
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával össze-
függő eseményekről, a különféle iskolai vagy osztályszintű programokról. 
Közoktatási intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad. Írásban ér-
tesítjük a tanuló szüleit gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmene-
teléről. Tájékoztatjuk a szülőket az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről és a szük-
séges aktuális információkról is. 
 

Természetesen az említett négy hagyományos szülők és pedagógusok együttműködé-
sének előremutató formáin kívül fontos szerepük van a véletlen találkozásnak, levele-
zésnek. 
Megjelentek azonban már olyan új kezdeményezések, amelyek a mai társadalmi körül-
ményeket, a családok és az iskolák életének változásait figyelembe vevő korszerű új 
együttműködési formák létrehozását célozzák.  
Ilyenek: 
 Közös sportprogramok (sportnap, családi nap), 
 Családos kirándulások, színházlátogatások, 
 Kiállítások szervezése, 
 Pályázatok hirdetése, bírálása, írása, 
 Zárt facebook csoportok, elektronikus levelezés, e-Ügyintézés. 
 
Az iskola közösségeinek együttműködése 
 
Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése 
 

1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével 
a megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  

2. Az együttműködés fórumai: 
- az igazgatóság ülései, 
- az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) ülései, 
- a különböző értekezletek (személyes, online), 
- megbeszélések. 
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3. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  
4. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a nevelő helyiségében elhelyezett hirdető 

táblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  
5. Az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) tagjai kötelesek: 

- az iskolavezetőség (igazgatói tanács) ülései után tájékoztatni az irányításuk alá 
tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, 

- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait 
közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) felé. 

6. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 
vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az 
igazgatósággal, az iskola vezetőségével. 

 
 
A szakmai munkaközösségek együttműködése 
 

 Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együtt-
működéséért és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

 A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének 
összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett 
feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 
- a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 
- iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  
- iskolán kívüli továbbképzések, 
-  tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

 A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) 
ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, 
aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések 
eredményeiről. 

 
 
A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 
 
1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról 

az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájé-
koztatják: 
- az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 
- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 
folyamatosan (szóban, írásban) tájékoztatják.  

3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított joga-
iknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 
képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, 
az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 
illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatósá-
gával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

 
 



 

 

61 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 
rendje 
 
1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működhet. 
2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 

érdekében eljárjon.  
3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  
4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tan-

órán kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 
- a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 
- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 
- sportélet; 
- túrák, kirándulások szervezése; 
- kulturális, szabadidős programok szervezése; 
- a tanulók tájékoztatása. 

5. Ezekben a kérdésekben: 
- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt 

az osztályfőnököknek ki kell kérniük; 
- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves 

munkatervének összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie. 
6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákön-

kormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestü-
let és az igazgató felé. 

7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 
- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt, 
- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
- a házirend elfogadása előtt. 

8. A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más 
külső szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításá-
ban) a diákönkormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője (elnöke) vagy a diák-
önkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli.  

9. Az iskolában iskolai vezetőség (igazgatói tanács) működik, mely az iskolai élet egé-
szére kiterjedő döntés előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelke-
zik. Az iskola vezetőségének (az igazgatói tanácsnak) teljes jogú tagja az iskolai di-
ákönkormányzat képviselője. 

 
A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 
 
Szülői részvétel 
 
Az iskolai Szülői Közösségbe minden osztály 1-2 szülőt delegál, majd maguk közül el-
nököt és gazdasági vezetőt választanak. Az SZK elnöke meghívott vendégként részt 
vesz az iskolai értekezleten. 
 
A Szülői Közösség és az intézmény kapcsolattartásának rendje 
 
A Szülői Közösség és jogai 
 
Az intézményben a nevelő és oktató munka segítésére, az intézmény működésében 
érdekelt szervezetek együttműködésének előmozdítására Szülői Közösség működik. Az 
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SZK maga állapítja meg működésének rendjét, munkaprogramját és megválasztja tiszt-
ségviselőit. Az SZK-t az elnök képviseli. 
Az SZK véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik az intézmény egész mű-
ködésével kapcsolatban, különösen a pedagógiai program elfogadására, a vezetők 
személye és az intézmény irányítása vonatkozásában. 
 
Az SZK egyetértési jogot gyakorol: 
- a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor, 
- a házirend elfogadásakor, 
- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 
- a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, 
- az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában. 
 
A kapcsolattartás rendje 
 
Az SZK-t az intézményvezető a munkatervben rögzített időpontokban tanévenként lega-
lább kétszer hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, 
valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét és javaslatait. 
Ha az SZK az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt 
nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett; a neve-
lőtestület tájékoztatásáról, illetőleg a vélemény és a javaslat előterjesztéséről az igazga-
tó gondoskodik. 
Iskolánkban a tanulói és szülői részvétel formáit az SZK, a Diákönkormányzat, a Házi-
rend szabályzatai tartalmazzák. 
 
Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kí-
vüli intézményekkel 
 
1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának 

állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 
- a Kiskőrösi Tankerületi Központtal, 
- a helyi nemzetiségi önkormányzatok képviselőtestületével, 
- a helyi önkormányzattal, 
- a helyi civilszervezetekkel, 
- a megyei szakértő bizottsággal, 
- a tankerületi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel, 
- a kunszentmiklósi szakszolgálattal, 
- a kunszentmiklósi rendőrséggel (iskolarendőr program). 
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 
 

2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres 
munkakapcsolatot tart fenn: 
- az iskolát támogató Dunaegyháza Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumával, 
- településünk óvodájával, nyugdíjas klubjával, polgárőr egyesületével, 
- Haladás Mezőgazdasági Zrt.-vel, 
- a helyi katolikus, evangélikus, református egyház képviselőivel, 
- a solti székhelyű Teleki Sándor Tehetségponttal valamint a Duna-menti Térségi  

Tehetségtanáccsal. 
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató vagy az 
igazgatóhelyettes a felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó 
nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 
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3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres 
kapcsolatot tart fenn a települési egészségház és rendelőintézet, egészségügyi 
dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi 
vizsgálatát.  

 
4. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a dunaegyházi gyermekjóléti szolgálattal, 
védőnővel. A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató a felelős. 

 
 

10.  A pedagógusok helyi intézményi feladatai 
 
A pedagógusok alapvető feladatai: 

- A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és mű-
ködési szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és 
vezetői utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

- Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intéz-
ményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

- Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-
oktatással lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalko-
zásokat tartson. 

- Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részé-
ben a nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb 
feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

- A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes 
megtartása. 

- IKT eszközök használata. 
- Figyel a pályázati lehetőségeket, a pályázatok írásában, lebonyolításában aktív 

szerepet vállal. 
- Lehetőségeihez mérten bekapcsolódik az online szakmai fórumok munkájába, 

annak aktív tagjaként is fejleszti tudását, tájékozódik szakterülete legújabb 
eredményeiről. 

- Kommunikációja a szakmai elvárásoknak és a tanulók szükségleteinek megfe-
lelő. 

- Tisztában van a különböző pedagógusszerepek elvárásaival, törekszik rá, hogy 
ezeknek megfeleljen. 

- Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközös-
ségek munkájában. 

- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  
- A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 
- A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősíté-

seket. 
- Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.  
- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és peda-

gógiai szakszerűségének figyelemmel kísérése. 
 
A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás: 
 

- Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 
- A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése 

(tanmenetek, éves programok). 
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- Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozá-
sokra. 

- A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalma-
zása a tanítási órákon. 

- Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon. 
- A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő 

módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órá-
kon. 

- A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási 
órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon. 

- Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakorolta-
tása a tanítási órákon. 

- A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók kö-
rében. 

- Képes a tanulók munkáiból leszűrni a tapasztalatokat, és ezeket figyelem-
be véve tervezni a tananyag elsajátításában a következő lépése-
ket,önreflexió. 

- Alkalmazza a Komplex Alapprogram és alprogramjai módszerét. 

- A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsoló-
dó dokumentumok (óraillusztrációk) elkészítésével. 

- A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése, megtar-
tása, foglalkozás illusztrációk készítése. 

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

- Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és mérő-
eszközök kidolgozása, közreadása. 

 
A tehetséges tanulók gondozása: 
 

- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók 
részére. 

- Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályá-
zatok önálló szervezése, segítség a szervezésben. 

- Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, 
bemutatókon. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle is-
kolán belüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle is-
kolán kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 
A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, ma-
gatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló ta-
nulók gondozása, eredményes fejlesztése: 

- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, 
a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és 
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók 
részére. 

- A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hát-
rányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézsé-
gekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében. 
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- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszke-
dési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóz-
tatásra szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása. 

- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszke-
dési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóz-
tatásra szoruló tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára. 

- Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a hal-
mozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulá-
si nehézségekkel küzdő tanulók körében. 

 
A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása: 

- Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátoga-
tás, kirándulás). 

- Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi 
ünnepség). 

- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 
- A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) 

programok. 
 
Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel: 

- Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segí-
tése. 

- Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a 
programok szervezésében, részvétel a programokon. 

- Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezés-
ben, részvétel a kirándulásokon, táborokon. 

 
Munkafegyelem, a munkához való viszony: 

- A munkaköri kötelességek teljesítése. 
- Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 
- Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. 
- Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

 
Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenysé-
gében: 

- Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 
- Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportok-

ban. 
- Oktatási segédanyagok, szemléltető s mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 
- Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

- Intézményi önértékelés a hatályos jogszabályok szerint. 
- Igénye van az önfejlesztésre, folyamatosan képezi, fejleszti önmagát. 

- Rendszeresen részt vesz az intézményi belső tudásmegosztásban, szak-
mai műhelymunkákon, hospitál. 

 
Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés: 

- Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 
- Továbbképzéseken való részvétel. 
- A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 
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Az iskolai munka feltételeinek javítása: 
- Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 
- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 
- Az iskolai alapítvány működésének segítése. 
- Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása 

(innováció). 
- Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 
- Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

 
Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehaj-
tásában: 

- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 
- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 
- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 
Aktív részvétel a tantestület életében: 

- A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájá-
nak, beilleszkedésének segítése. 

- Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényei-
nek szervezésében, a szervezés segítése. 

- Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 
 
Az iskola képviselete: 

- A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 
- Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 
- Információk közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, ered-

ményeiről. 
- Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenysé-

gébe. 
- A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 
- Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. 

életében, civil szervezeteiben. 
 
A vezetői feladatok ellátása: 

- Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 
- Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, elle-

nőrzés, értékelés) lelkiismeretes ellátása. 
- A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

 
Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal: 

- A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tar-
tása. 

- Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és visel-
kedés a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

- Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 
- Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pe-

dagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok el-
fogadása). 
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11.  Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 
 
1. Az osztályfőnök feladatai: 

- Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai 
rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő 
irányításával. 

- Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket. 
- Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend ki-

alakítást és elfogadását. 
- Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős 

programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. 
- Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulók-

ra. 
- Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 
- Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 
- Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 
- Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ 

ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 
- Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – le-

galább havonta – tájékoztatja a szülőket. 
- A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hó-

nappal írásban értesíti. 
- Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülő-

ket tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 
- Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 
- A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 
- Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 
- A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 
- Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanu-

lókkal. 
- Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a gyer-

mekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat-
tal. 

- Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai 
munkáját. 

- Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 
- Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 
- Facebook csoportok kialakítása osztály és iskolai szinten. (Ha az adott csoport 

igényli.) 
- Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi álla-

potát, és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tar-
tós betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

- Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 
- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók 

magatartás és szorgalom osztályzatára. 
- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók 

egész tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 
- A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli figyel-

meztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. Sú-
lyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. 
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- Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztá-
sokat az osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jog-
szabályokban előírt rendelkezések alapján jár el. 

- A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki 
órákat, azokra előre felkészül. 

- Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a pá-
lyaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel. 

- A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai je-
lentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentu-
mokat. 

- Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, osz-
tályfőnöki tanmenet). 

- Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 
- Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 
- Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársak-

kal szemben. 
- Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és 

szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról. 
- Vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 
- Tanév közben havonta ellenőrzi tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb 

beírások, szülői aláírások). 
- Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szak-

szerűségét. 
 
 
2. Az osztályfőnöki munka tervezése 
 
Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított osz-
tályfőnöki munkaterv alapján végzi. 
 
Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

a) A tanév elején összeállított munkaterv tartalma: 
- az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről, 
- tanév eleji statisztikai adatok az osztályról, 
- osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve), 
- tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban, 
- tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre.  
- az egyes szülői értekezletek tervezett témái, 
- az osztály diákközösségének vezetői, 
- az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán: 
- első félévi és tanév végi osztálystatisztika, 
- első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről, 
- jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

 
 
3. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 
 
Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról: 
- Tanulók száma, ebből leány 
- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 
- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló 
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- Sajátos nevelési igényű tanuló 
- Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló 
- Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul 
- Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló) 
- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók 
- Más településről bejáró tanuló 
- Nem magyar állampolgár 
- Évfolyamismétlő 
 
Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról: 
- Tanulók száma 
- Osztályozott tanulók száma és aránya 
- Nem osztályozott tanulók száma és aránya 
- Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga 
- Az osztály tanulmányi átlaga 
- Kitűnő tanulók száma és aránya 
- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 
- Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén 
- Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén 
- Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 
- Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 
- Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya 
- A bukások száma tantárgyanként 
- A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei 
- Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma 

és az elért helyezések) 
- Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók 

száma és az elért helyezések) 
- Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői: 

 A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (ma-
gyar, matematika) 

 Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján 
 A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók 

száma és aránya 
 A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók 

száma és aránya 
 A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók 

száma és aránya 
 Továbbtanulás iskolatípusok szerint 
 Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya 
 Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya 
 Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya 
 Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya 

 
A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési 
szempontjai az első félév és a tanév végén 
- Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok ará-

nya, új tanulók, távozók). 
- Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális 

elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi 
munka). 
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- A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő 
tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

- Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 
- Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási nehé-

zségekkel küzdő tanulók). 
- A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvé-

nyek felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel). 
- A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek tapasz-

talatai, a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 
- Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladato-

kat: 
 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 
 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 
 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

 
 
4. Az osztályfőnöki órák témái 

 
a) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztály-

főnöki óráin: 
- A házirend szabályainak megbeszélése. 
- Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése. 
- Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése. 
- Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása. 
- Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 
- Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek 

megbeszélése. 
- A kerékpáros közlekedés szabályai. 

 
b) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák: 

- Évente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- 
és kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes 
higiénia; a szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, vé-
dőnő) segítségének igénybe vételével. 

- Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segít-
ségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hí-
vásának helyes módja. 

- Évente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati elsajá-
títása céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítsé-
gének igénybe vétele. 

- Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a máso-
dik félév végén. 

- Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én. 
- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák ál-

dozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak em-
léknapjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról. 
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12.  A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
 
Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

- osztályozó vizsga, 
- pótló vizsga, 
- javítóvizsga. 

 
1. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megál-

lapításához, ha 
- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 
- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztá-
lyozó vizsgát tehet, 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 
egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a neve-
lőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

- egyéni munkarenddel rendelkező tanuló volt. 
 
2. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, 

távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válasz-
adást befejezné. 

 
3. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elég-

telen osztályzatot kapott. 
 
4. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban 

szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 
 
5. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 
- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

 
6. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a keret-

tantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők munkaközösségei, illetve a 
szaktanárok állapítják meg. 

 
7. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy 

gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 
 

TANTÁRGY 

ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

V I Z S G A 

A l s ó  t a g o z a t  

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  
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Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika/Hit- és erkölcstan  SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Életvitel és gyakorlat    GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

F e l s ő  t a g o z a t  

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika/Hit- és erkölcstan ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika, életvitel és gyakorlat   GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 
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13. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének, átvételének elvei 
 
1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz 

meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 
 
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári év-

ben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 
 
3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

- a szülő személyi igazolványát; 
- a gyermek lakcímkártyáját; 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 
- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 
4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló anyakönyvi kivonatát; 
- a szülő személyi igazolványát; 
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 
- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

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

tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemje-
gyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével 
az iskola igazgatója dönt. 

 
6. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működésé-

ről szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 
 
7. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi 

kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók 
között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a 
házirend tartalmazza. 

 
8. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie 
azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése 
alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizs-
gán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két 
hónapon belül megismételheti. 

 
 

14.  Az iskola környezeti nevelési elvei 
 
1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

- a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elő-
segítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő 
szokásrendszer megalapozása; 

- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásá-
hoz szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társa-
dalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik; 
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- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglal-
kozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából leg-
fontosabb ismeretekkel: 
 a környezet fogalmával,  
 a földi rendszer egységével, 
 a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  
 a környezetvédelem lehetőségeivel,  
 lakóhelyünk természeti értékeivel,  
 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival  
kapcsolatosan. 

 
2. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és 

tanórán kívüli foglalkozás feladata. 
 
3. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgál-

ják: 
a) a helyi tantervben szereplő környezetismeret, természetismeret, földrajz, bioló-

gia, kémia tantárgyak tananyaga. 
b) az 5-8. évfolyamon az osztályfőnöki, technika (tankert művelése) órák tanóráin 

feldolgozott ismeretek; 
c) a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

- minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a kör-
nyékre a környezeti értékek felfedezésére;  

- évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projekt-
nap (témanap) szervezése a „Föld napja” alkalmából játékos vetélkedővel, 
akadályversennyel az alsó és a felső tagozatos tanulók számára; 

- bekapcsolódás a Fenntarthatósági témahétbe, 
-  „környezetvédelmi őrjárat” szervezése;  
- a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában. 
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B . )   H E L YI  T AN T E R V  
 

1. A választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és nem kötelező 
(választható) tantárgyak és óraszámaik (óraterv) 
 
Törvényi háttér: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 95. § (7), 
- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet pedagógiai prog-
rammal kapcsolatos rendelkezései, 

- A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet pedagógiai programmal, helyi tantervvel kap-
csolatos rendelkezései, 

- 5/2020.((I.31.)Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 
és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról. 

 
Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tan-
anyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az emberi erőforrások mi-
nisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváha-
gyásának rendjéről, a kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelmé-
nyekkel. 
 
A 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben (1., 5. évfolyamokon) bevezetésre ke-
rülő kerettantervek a Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat 2020) foglalt szabá-
lyozásnak felelnek meg. 
 
Iskolánk szlovák nemzetiségi nyelvoktató intézmény. Helyi tantervében az oktatás fel-
tételeinek megfelelő A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai ne-
velés-oktatásának irányelve alapján kiadott kerettantervet építi be helyi tantervként a 
pedagógia programjába. 
 
Az iskola helyi tanterve tartalmazza: 

- A tanuló kötelező tanórai foglalkozásainak maximumát. 
- Tantárgyrendszerét az egyes évfolyamokra. 
- A biztosított heti időkeretet. 
- Az iskolák tantárgyi óratervét (a választott kerettanterv szerint). 
- A szabadon tervezhető órakeret felhasználását. 
- A nem kötelező időkeret felhasználását. 

 
A Kerettanterv bevezetésének ütemezése 

Tanév 
ÉVFOLYAM 

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

2020-

21. 

NAT2020 NAT2012 NAT2012 NAT2012 NAT2020 NAT2012 NAT2012 NAT2012 

2021-

22. 

NAT2020 NAT2020 NAT2012 NAT2012 NAT2020 NAT2020 NAT2012 NAT2012 

2022-

23. 

NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2012 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2012 

2023-

24. 

NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 



 

 

76 

A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák 
számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a 
készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson: 
 

NAT 2012 
 

Évfolyam 
Melyik tantárgy óraszáma lett 

megnövelve a szabadon tervez-
hető órák óraszámából? 

Hány órával lett megnövelve a 
szabadon tervezhető órák  

óraszámából? 

1. Szlovák nyelv és irodalom 2 óra 

2. Szlovák nyelv és irodalom 2 óra 

3. Szlovák nyelv és irodalom 2 óra 

3. Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

4. Szlovák nyelv és irodalom 2 óra 

4. Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

5. Szlovák nyelv és irodalom 2 óra 

6. Szlovák nyelv és irodalom 3 óra 

7. Szlovák nyelv és irodalom 3 óra 

8. Szlovák nyelv és irodalom 3 óra 

 
Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret 
tantárgyak közül egyiket sem tanítja. Az adott évfolyamon a törvényileg előírt szlovák 
népismeretet vezettük be, évi 37 órában. 
 
Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve 
„B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít: 
 

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

1-4. Ének-zene A változat 

5-8. Ének-zene A változat 

5-8. Magyar nyelv és irodalom A változat 

5-8. Kémia A változat 

5-8. Fizika B változat 

5-8. Biológia-egészségtan B változat 

 
A választásnál felmértük a meglevő vagy megteremthető erőforrásokat, illetve azt, hogy 
a választani kívánt kerettanterv illik-e iskolánk profiljához, hagyományaihoz. 
 
A központi kerettanterv-változatok két évfolyamra határozzák meg a tananyagot és a 
követelményeket. Így a legfontosabb feladatnak azt tartottuk, hogy javaslatot tegyünk a 
tananyagok évfolyamonkénti bontására és az egyes tematikai egységekhez tartozó 
órakeret meghatározására. 
 
Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon második idegen nyelvként német nyelvet 
tanulnak 4. évfolyamtól kezdődően. 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

NAT 2012 
 

Tantárgyak 
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7,5 

Szlovák nyelv és irodalom 5 5 5 5 

Szlovák népismeret 1 1 1 1 

Német nyelv - - - 2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Összes heti óra 28 28 28 29,5 

 
 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

NAT 2012 
 

Tantárgyak 
5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Szlovák nyelv és irodalom 5 5 5 5 

Szlovák népismeret 1 1 1 1 

Német nyelv 2 2 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgá-
ri ismeretek 

2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 - - 

Fizika - - 1,5 1,5 

Kémia - - 1,5 1,5 

Biológia-egészségtan - - 1,5 1,5 

Földrajz - - 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 
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Informatika - 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 - 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Összes heti óra 30 31 35 34 

 
A helyi tantervekben előírt tananyag és követelményrendszer az iskola egyes évfolya-
main tanított tantárgyakra lebontott tantárgyi struktúrákban, a kötelező és választható 
tanórai foglalkozások keretében, tanórán kívüli tevékenységek körében valósul meg. 
 
A kötelező tanórai foglalkozások heti időkerete 3 órával több a nemzetiségi oktatás mi-
att. 2020. 09. 01-től a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 
szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020.(I.31.) Korm. rende-
let 3.§ (1-2) bekezdései az irányadók. 
A készségtárgyakat -amennyiben szükséges- részben osztatlan (összevont) osztályos 
tanulásszervezéssel valósítjuk meg. 
 
A nemzetiségi oktatás tantárgyainak időkerete 2020. 09.01-től felmenő rendszerben „A 
nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának 
irányelve” alapján a következők: 
 
A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást az órarendbe építve, a nemzetiségi iskolai neve-
lés-oktatás többlet tanórai foglalkozásainak a felhasználásával kell megszervezni. A 
nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás időkeretének biztosítására a szabadon választható 
tanórai foglalkozások időkerete is felhasználható. 
A nyelvoktató nemzetiségi nevelési-oktatási formában a heti kötelező órakeretből a 
nemzetiségi nyelv és irodalom oktatására legalább négy, a horvát, német, román, 
szerb, szlovák és szlovén nyelv oktatására legalább öt, a romani vagy beás nyelv ok-
tatására legalább három tanórát szükséges biztosítani. 
Bármely nevelési-oktatási forma esetében a nemzetiségi nyelv és irodalom oktatására 
meghatározott heti kötelező tanórák időkerete az első-negyedik évfolyamon az egyes 
évfolyamok, tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható azzal a megkö-
téssel, hogy a kötelező tanórák száma egyetlen évfolyamon sem lehet kevesebb heti 
három óránál, a romani és beás nyelvek oktatása esetén kettő óránál. Évfolyamok kö-
zötti átcsoportosítás esetén a negyedik évfolyam végére, a tanítási hetek közötti átcso-
portosítás esetén az adott év végére teljesíteni kell az előírt időkeretet, tananyagot és a 
meghatározott követelményeket. 
Bármely nevelési-oktatási forma esetében a negyedik-nyolcadik évfolyamon az idegen 
nyelv oktatására, a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon a második idegen nyelv oktatá-
sára biztosított óraszám a nemzetiségi nyelv oktatására részben vagy egészben átcso-
portosítható. A romani és beás nyelvek mellett kötelező az idegen nyelv oktatása. 
A nemzetiségi népismeret tantárgy oktatására bármely nevelési-oktatási forma és évfo-
lyam esetében heti egy tanórát, évi harminchét tanórát kell biztosítani 
 
A magyar hon- és népismeret tantárgyat heti 1 órában, intézményi döntés alapján, az 
5–8. évfolyamok egyikén kell tanítani. A hon- és népismeret tantárgy óraszáma in-
tézményi döntés alapján a nemzetiségi népismerethez hasonlóan egyéb tantár-
gyak tananyagába integrálható. Az intézmény helyi tantervének részletesen tar-
talmaznia kell az integrálás tantárgyait, módját. 
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A dráma és színház tantárgyat heti 1 órában az 5–8. évfolyamok egyikén kell tanítani. A 
dráma és színház tantárgy szervezése megvalósulhat projektnapok, témahét vagy te-
matikus hét keretében, továbbá tömbösítve is. 
A dráma és színház tantárgy órakeretben történő oktatását csak szakirányú végzett-
séggel rendelkező személy végezheti. 
A nemzetiségi népismeret feldolgozására előírt óraszám 1-12. osztályig heti 1 óra, mely 
intézményi döntés alapján a szabadon tervezhető időkeret illetve az élő idegen nyelvre 
rendelkezésre álló időkeretéből átcsoportosítható vagy egyéb tárgyak tananyagába in-
tegrálható. Az intézmény helyi tantervének részletesen tartalmaznia kell az integrálás 
tantárgyait, módját. A nemzetiségi népismeret tantárgy szervezése részben megvaló-
sulhat projektnapok, témahét vagy tematikus hét keretében, továbbá tömbösítve is. 
 
 
A nemzetiségi oktatás tantárgyainak időkerete a többi élvfolyamon a 17/2013. (III. 1.) 
EMMI rendelet - „A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai 
oktatásának irányelve kiadásáról” - alapján a következők: 
 
10. § (1) A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást az órarendbe építve, a nemzetiségi is-
kolai nevelés-oktatás többlet tanórai foglalkozásainak a felhasználásával, továbbá a 4. 
melléklet I. Rész II. fejezetében meghatározottak figyelembevételével kell megszervez-
ni. A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás időkeretének biztosítására a nem kötelező 
tanórai foglalkozások időkerete is felhasználható. 
(3) A nyelvoktató nevelési-oktatási formában a heti kötelező órakeretből a nemzetiségi 
nyelv és irodalom oktatására legalább öt tanórát szükséges biztosítani. 
(5) Bármely nevelési-oktatási forma esetében a negyedik-nyolcadik évfolyamon az ide-
gen nyelv részben, a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon a második idegen nyelv okta-
tásához biztosított óraszám – a romani és beás nyelv kivételével – a nemzetiségi nyelv 
oktatására részben vagy egészben átcsoportosítható. 
(6) Bármely nevelési-oktatási forma esetében a készségtárgyakra előírt óraszámból évi 
harminchét óra átcsoportosítható a nemzetiségi nyelv és irodalom vagy a népismeret 
oktatására. 
(7) A nemzetiségi népismeret tantárgy oktatására bármely nevelési-oktatási forma és 
évfolyam esetében heti egy tanórát, évi 37 tanórát kell biztosítani. 
 
 
A Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvét figyelembe véve alakítottuk 
ki: 
- a tantárgyi struktúrát, 
- a kötelező és választható tanórai foglalkozások körét és az egyéni foglalkozásra for-
dítható időkeret felhasználást. 
 
Helyi tantervünk alapjának a Nemzeti Alaptantervet és a Köznevelési Törvény előírása-
it tekintettük. Szem előtt tartottuk az iskola pedagógiai alapelveit, alapvető céljait, leg-
fontosabb feladatait, funkcióit. 
 
Az iskola alapvetően a nyelvoktató kisebbségi oktatás hagyományos változatát folytatja. 
 
Az iskolai nevelés-oktatás egyik alapvető célja a kulcskompetenciák fejlesztése. A 
kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van 
a személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadal-
mi beilleszkedéshez és a munkához. A kompetenciák egy része fedi egymást, az 
egyikhez szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. 
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A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák 
számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a 
készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson: 
 

NAT 2020 
 

Évfolyam 
Melyik tantárgy óraszáma lett 

megnövelve a szabadon tervez-
hető órák óraszámából? 

Hány órával lett megnövelve a 
szabadon tervezhető órák  

óraszámából? 

1. Szlovák nyelv és irodalom 2 óra 

2. Szlovák nyelv és irodalom 2 óra 

3. Szlovák nyelv és irodalom 2 óra 

4. Szlovák nyelv és irodalom 2 óra 

5. Szlovák nyelv és irodalom 1 óra 

6. Szlovák nyelv és irodalom 2 óra 

7. Szlovák nyelv és irodalom 2 óra 

8. Szlovák nyelv és irodalom 2 óra 

 
 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

NAT 2020 
 

Tantárgyak 
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5 

Szlovák nyelv és irodalom 5 5 5 5 

Szlovák népismeret* 1 1 1 1 

Német nyelv - - - 2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret - - 1 1 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 3+2 3+2 3+2 3+2 

Digitális kultúra - - 1 1 

Összes heti óra 25 25 25 27 

 
*Szlovák népismeret tantárgy tananyaga a szlovák nyelv és irodalom és az ének tantárgyakba 
integrálva. 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

NAT 2020 
 

Tantárgyak 
5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 3 

Szlovák nyelv és irodalom 5 5 5 5 

Szlovák népismeret* 1 1 1 1 

Német nyelv 2 2 2 2 

Matematika 4 4 3 3 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgá-
ri ismeretek 

2 2 2 2+1 

Természettudomány 2 2 - - 

Fizika - - 1,5 1,5 

Kémia - - 1,5 1,5 

Biológia - - 1,5 1,5 

Földrajz - - 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 - 

Testnevelés és sport 3+2 3+2 3+2 3+2 

Hon-és népismeret - 1 - - 

Dráma és színház**  - - 1 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Összes heti óra 30 31 32 32 

 
*Szlovák népismeret tantárgy tananyaga a szlovák nyelv és irodalom és az ének tantárgyakba 
integrálva. 
**A tantárgy tantervi követelményeit témahét keretében valósítjuk meg 
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Órakeret 
 

  

1. 

oszt. 

 

 

2. 

oszt. 

 

3. 

oszt. 

 

4. 

oszt. 

 

5. 

oszt. 

 

6. 

oszt. 

 

7. 

oszt. 

 

8. 

oszt. 

 

Összesen 

 

Kötelező alap-

óraszám 

 

 

22 

 

22 

 

22 

 

23 

 

27 

 

26 

 

28 

 

28 

 

198 

- szabadon ter-

vezhető órakeret 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

15 
Nemzetiségi ok-

tatás miatt emelt 

óraszám 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
 

24 

Maximális 

órakeret 

 

 

24+3 

 

24+3 

 

24+3 

 

25+3 

 

28+3 

 

28+3 

 

30+3 

 

30+3 

 

237 

Finanszírozott 

osztály időke-

ret 

(Nkt. 6.sz.mell.) 

 

52+2 

 

52 

+2 

 

52+2 

 

55+2 

 

51+2 

 

51+2 

 

56+2 

 

56+2 
 

425+16=451 

 
 
 

SSzzlloovváákk  nnééppiissmmeerreett  óórraakkeerreettéénneekk  iinntteeggrráálláássaa 
 
Heti 1 óra = évi 37 óra 
Az integrált órák száma az adott tantárgy éves óraszámának 20 %-a. 
A szlovák népismeret tananyaga beépítve és órakerete biztosítva az alábbiak szerint: 
 

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

Szlovák nyelv és 

irodalom 

30 

óra 

30 

óra 

30 

óra 

30 

óra 

30 

óra 

30 

óra 

30 

óra 

30 

óra 

Ének 7 óra 7 óra 7 óra 7 óra 7 óra 7 óra 7 óra 7 óra 
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2. Kulcskompetenciák 
 

 A tanulás kompetenciái 

 A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

 A digitális kompetenciák 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenc 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák” 
 
 

3.  A kiemelt fejlesztési feladatok 
 
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek, 
összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait: 

 Énkép, önismeret 

 Hon- és népismeret 

 Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

 Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Gazdasági nevelés 

 Környezettudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása 

 Testi és lelki egészség 

 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 
 
 

4. A Komplex Alapprogram (KAP) iskolai működése 
 
A Komplex Alapprogram a 2020/21-es tanévben felmenő rendszerben kerül bevezetés-
re az első és ötödik évfolyamon. 

 
- A tantárgyi keretrendszeren nem változtatunk. 
- A KAP beépítésével kiegészítjük a tantárgyi rendszert. 

 

4.1 Célok: 
 

- A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi straté-

gia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása; 

- A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkal-
mazása. 

- Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve 

hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek ki-

bontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges 

életmód kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető kés-

zségeket, az önművelés képességét. 

- Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás,kreativitás, kezde-
ményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntésho-
zatal és az érzelmek kezelése). 

- Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi 

eleme a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált 
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Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé válja-

nak a tanulók az önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanu-

lásra. 
 
4.2 Alapelvek: 
 

A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koheren-

ciát biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprog-

ramok 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 differen-

ciált fejlesztést támogató módszereket; 
- alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanu-

lási motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot; 
- különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kiala-

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

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

eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken 

keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapu-

ló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. 
 
 
4.3 Fejlesztési feladatok: 
 
Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő el-

képzelések) 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 foglal-

koztatással lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. 

- A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítjük a saját önfejlesz-

tő stratégiájának kialakításában és megvalósításában. 

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

tási órák légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoz-

nak, a pedagógus csak facilitáló szorongásszintet tart fenn. 

- Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erő-

sítsük, a belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önálló-

ságot! 

- Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat. 
- A szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése. 
- Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás 

(attitűd) kiépítése. 
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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: 
 

A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszerve-

zési eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. 

 

- A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-

központú tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek terem-

tésével 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 ter-

heléssel. 

- Alkalmazzuk a DFHT módszerét. 
- Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket. 
- A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátít-

tatása. 
- 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 célrend-

szer 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 meghatáro-

zott rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a for-

matív és szummatív méréseket. 

- 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. 
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4.4 A Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök: 
 

A program szakmai anyagai: 
- Nevelési- oktatási program – KAP 
- Tanítási stratégia – DFHT 
- Alprogrami koncepciók (2 db.) 
- Alprogrami eszköztár és feladatbank (2 db.) 
- Tanítói- tanári kézikönyvek 
- Óraillusztrációk, példák 
- Foglalkozástervek 
- Tankockák  

 
További tanulást segítő eszközök: 
- Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok. 
- A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere. 
- Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az ak-
tivizáló 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 élet-
korban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő 
munkaformák alkalmazása. 
 
4.5 A tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek: 
 

- a rend és fegyelem fenntartása, 
- a tanuló szabadságának biztosítása, 
- a tanulói viselkedés szabályozása, 
- pozitív tanulási légkör biztosítása, 
- csoportfolyamatok elősegítése. 

 
4.6 Alkalmazott módszerek: 
 
A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, mint a 
Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. A kötelező tanítási órák 20%-ban 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: 
- kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka, 
- KIP. 

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

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

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

 

Motiváló módszerek: 
- páros munka, 
- csoportmunka, 
- játék, 
- szerepjáték, 
- vita, 
- kutató-felfedező módszer, 
- kooperatív módszerek, 
- szituációs játékok. 

Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket. 
 
 
4.7 A Komplex Alapprogram alprogramjai: 
 
A Komplex Alapprogramban legalább 2 alprogram megjelenik, hetenként javasoltan, 
minimum egy órában. Az alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható. 
 
Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA) 
 
Az életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely hoz-
zájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és fe-
lelős 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, tempójá-
hoz igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl. 
Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerez-
zen a gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel. 
Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló fele-
lősségvállalást. Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közös-
ségek 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 ke-
rülnek. 
 
Az alprogram tartalma: 
 

- egészséges életmód, életvezetés 
- környezettudatosság (fenntarthatóság) 
- állampolgári felelősség (közösségi szerepek) 
- életút-támogató pályaorientáció 
- család, párválasztás  
- érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés)  
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Digitális alapú alprogram (DA) 
 

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

megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szin-

tű fejlesztését tekinti feladatának. 

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

kintjük irányadónak. 

Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, 

olyan korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási 

környezet kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé 

teszi, hogy a digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon. 
 

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

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

révén az összetett problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi. 
 

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

digitális alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív ké-

pességeik színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempont-

jából releváns ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevet-

ve: 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 

 
4.8 Komplex óra 
 

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

pességek együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi 

le, amelyekben a tudástartalom (a tananyag kereszttantervi része) kb. 30%-át hordoz-

zák. 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 fejlesz-

tése is megvalósítható. 

Tartalmi fejlesztési pontok: 
- legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne, 
- kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a taní-

tói/tanári kézikönyvben megjelenített órához, 

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

meg (össz. komplex óraszám). 
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4.9 Ráhangolódás 

 

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

iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Alsó és 

felső tagozaton tagozaton heti 1 alkalommal 20-25 perces foglalkozás keretén belül 

valósítjuk meg. 

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

székeken vagy szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit. 

A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő: 
- Üdvözlés 
- Beszélgetés 
- Közös tevékenység/játék 
- Zárás 

 
4.10 „Te órád” 
 
„Te órád” foglalkozás - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítha-
tó, amely foglalkozásokon az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. A 
foglalkozás kiválasztását a pedagógus segíti.  
 
4.11 Házi feladat 
 
Házi feladat: sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a tanulók-

nak. 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 le-

gyen elegendő idő a szükséges gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák ke-

retén belül. A pedagógusnak módosítania kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon 

annyi gyakorlás és ismétlés, hogy ne legyen szükség otthoni tanulásra. 

 

4.12 Értékelés 

 

Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik. 

Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alp-

rogrami foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert hasz-

nálják a pedagógusok. 

 
A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van 

- a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés) 
- a minősítő (szummatív értékelés) 
- a fejlesztő (formatív értékelés). 

 

Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye 

feltárja a pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját. 

Ez határozza meg az oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést 

nem csak a tanév elején javasoljuk, ajánlott a tanév közben is felmérni, mennyit fejlő-

dött a tanuló tudása. A tanév közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye alap-

ján a pedagógus dönthet arról, hogy változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diag-



 

 

90 

nosztikus értékelésnél a pedagógus arról kap visszajelzést, milyen szinten sikerült a 

tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, hogy mennyire sajátította el a követelmé-

nyeket. 

 
A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor jelenik meg. Azt 

minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananyagot. 

 
A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, fej-

lesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás támoga-

tása. A pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási 

cél kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a tanu-

ló egyéni haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő ér-

tékelés alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi fi-

gyelembe. Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, 

megbeszéli vele a tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a te-

endők határidejét. A tanuló egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A 

pedagógus visszajelzésének mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikere-

sen megoldott problémákat, a további fejlesztést igénylő területeket és a teendőket. 

 
Az értékelésnek fontos része legyen 

- az önértékelés 
- a társak értékelése. 

 
4.13 A pedagógusok helyi intézményi feladatainak áttekintése, illesztése a Komp-
lex Alapprogramhoz  
 
A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó do-
kumentumok (óraillusztrációk) elkészítésével.  A választott alprogramokhoz kapcsolódó 
foglalkozások megszervezése, megtartása, foglalkozás illusztrációk készítése. 
Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a kol-
légákkal. Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és mé-
rőeszközök kidolgozása, közreadása. Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák 
szervezése, megtartása. 
 

4.14 A szülők és a tanulók tájékoztatása 

 

A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola éle-

téről, az iskola igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban és írásban. 
 
4.15 Időkeretek 
 
A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása tekinteté-
ben nem tér el a törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó munka továbbra is 
két markánsan elkülönülő egységre oszlik: 
 
1.) a délelőtti időkeretben megvalósuló tanórák során 

 kötelező és szabadon tervezhető, nagyobb részben délelőtt szervezett foglalko-
zásokra, amelynek 80%-át a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli 
gazdagságát tekintve nem szabályozza. A tanítási órák 20%-ban ellenben kívá-
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natos 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 pro-
jektmunka). 

 A kötelező és szabadon választható időkeret része a „Komplex órák”, a kereszt-
tantervi tartalmak kb. 20%-ának feldolgozása történik ilyen módon. 

 
2.) a délutáni időkeretben megvalósuló tanórák során 

 a Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások a délutáni idősáv-
ra húzódnak, 

 zajlik a „Te órád”. 
 
 
Az egyes évfolyamok kötelező óraszámai alapján számított, a DFHT-módszertant al-

kalmazó órák arányait az alábbi táblázat mutatja be: 
 
 

Óraterv a helyi tantervhez – 1-4. évfolyam 

Tantárgyak 
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

 
Éves 

óraszám 
DFHT 
órák 

Éves 
óraszám 

DFHT 
órák 

Éves 
óraszám 

DFHT 
órák 

Éves 
óraszám 

DFHT 
órák 

Magyar nyelv és 
irodalom 

259 52 259 52 185 37 185 37 

Szlovák nyelv és 
irodalom 

185 37 185 37 185 37 185 37 

Szlovák népisme-
ret 

37 7 37 7 37 7 37 7 

Német nyelv - - - - - - 74 15 

Matematika 148 30 148 30 148 30 148 30 

Etika/Hit- és er-
kölcstan 

37 7 37 7 37 7 37 7 

Környezetismeret - - - - 37 7 37 7 

Ének-zene 37 7 37 7 37 77 37  
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Vizuális kultúra 37 7 37 7 37 7 37 7 

Technika és ter-
vezés  

37 7 37 7 37 7 37 7 

Testnevelés 185 37 185 37 185 37 185 37 

Digitális kultúra - - - - 37 7 37 7 

 
 

Óraterv a helyi tantervhez – 5-8. évfolyam 

Tantárgyak 
5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

 
Éves 

óraszám 
DFHT 
órák 

Éves 
óraszám 

DFHT 
órák 

Éves 
óraszám 

DFHT 
órák 

Éves 
óraszám 

DFHT 
órák 

Magyar nyelv és 
irodalom 

148 30 148 30 111 22 111 22 

Szlovák nyelv és 
irodalom 

185 37 185 37 185 37 185 37 

Szlovák népismeret 37 7 37 7 37 7 37 7 

Német nyelv 74 15 74 15 74 15 74 15 

Matematika 148 30 148 30 111 22 111 22 

Etika/Hit- és er-
kölcstan 

37 7 37 7 37 7 37 7 

Történelem 74 15 74 15 74 15 74 15 

Állampolgári ismere-
tek 

- - - - - - 37 7 

Természettudomány 74 15 74 15 - - - - 

Fizika -  -  56 11 56 11 

Kémia -  -  56 11 56 11 

Biológia -  -  56 11 56 11 

Földrajz -  -  56 11 56 11 

Ének-zene 37 7 37 7 37 7 37 7 

Vizuális kultúra 37 7 37 7 37 7 37 7 
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Digitális kultúra 37 7 37 7 37 7 37 7 

Technika és terve-
zés 

37 7 37 7 37 7 - - 

Testnevelés 185 37 185 37 185 37 185 37 

Osztályfőnöki óra 37 - 37 - 37 - 37 - 

Hon-és népismeret - - 37 7 - - - - 

Dráma és színház - - - - 37 7 - - 

 
 
4.14. Jelölések az osztálynaplókban 

 

A digitálisnaplóban az alábbi jelölések szolgálnak a program megvalósításának jelölé-
sére: 
 
DFHT – DFHT–val megvalósított tanóra 
ÉA – Életgyakorlat-alapú alprogram 
DA – Digitális alapú alprogram 
TÓ – „Te órád” 
RÁ – Ráhangolódás 
 
 

5.  Iskolánk nemzetiségi programja 
 
Az állam és a helyi önkormányzat a nevelés-oktatás során vállalt feladatainak teljesíté-
sekor – a törvényi előírások alapján – köteles tiszteletben tartani a szülőnek, illetve a 
gyámnak (a továbbiakban együtt: szülő) azon jogát, hogy nemzetiségi hovatartozása 
szerint, a gyermeke érdekében, annak iskoláztatásához megválassza azt az intéz-
ményt, amely különös figyelmet szentel az adott nemzetiség jellegzetességeinek átörö-
kítésére, s amely a gyermek érzelmi fejlődésében a közösséghez tartozást erősíti. A ki-
sebbségi nevelés-oktatás sajátos elvárások, célok megvalósítását is szolgálja. 
 
A nemzetiségi nyelv oktatása a  

 Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. sz. melléklete, 
 A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának 

irányelve, 
 Nemzetiségek jogairól szóló törvény, 
 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet alapján valósul meg. 

 
Az intézmény hagyományos nemzetiségi nyelvet oktató iskola. A szlovák nyelvet a NAT 
követelményeit alapul véve az 1. évfolyamtól felmenő rendszerben szervezzük meg. 
Az iskolánk feladata, hogy a szlovák nyelvet élő nyelvként tanítva őrizzük és ápoljuk 
hagyományait. Tudatos nyelvhasználattal valamint a nyelv sajátosságainak élményt 
nyújtó bemutatásával tesszük lehetővé a nemzetiségi nyelv alapjainak elsajátítását. 
Az oktatás folyamán az évfolyamok a nemzetiség anyanyelvi és irodalmi, valamint nép-
ismereti (történelmi, földrajzi, kulturális) anyagával foglalkoznak. 
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A nemzetiségi nevelés-oktatás célja 
 
A nemzetiségi nevelés-oktatás – a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló tör-
vényben foglaltaknak megfelelően – a magyar közoktatás része. 
Általános célja és feladata megegyezik a többségi oktatáséval; sajátossága, hogy in-
tézményi feltételek között biztosítja a nemzetiségi anyanyelvű tanulást, illetve a nemze-
tiségi nyelv tanulását, a nemzetiségi történelmi kultúra megismerését, a hagyományőr-
zést és – teremtést, az önismeret kialakítását, a nemzetiségi jogok megismerését és 
gyakorlását. 
A nemzetiségi nevelés-oktatás segítse a nemzetiségi kultúrát hordozó csoport tagját 
abban, hogy megtalálja, megőrizze identitását, vállalhassa másságát, elfogadhassa és 
másoknak is megmutathassa annak értékeit. 
 
A nemzetiségi nevelés-oktatás alapelvei 
 
Az iskolánk, pedagógusai törekednek arra, hogy mind a nemzetiséghez, mind a több-
séghez tartozó tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság 
előnyei, csökkenjen az etnocentrizmus kialakulásának veszélye. 
Oktatási és nevelési eszközök segítségével kerüljük el, hogy a tanulókban túlzottan 
idealizált vagy alulértékelt nemzetkép, nemzetiségkép alakuljon ki. 
Szükséges, hogy a tanulók felismerjék az előítéletek és kirekesztés megjelenési formá-
it, megismerjék a jelenség történeti, szociológiai, pszichológiai stb. hátterét, veszélyeit, 
az emberi és állampolgári jogok megsértésének jelenségét. 
A nevelő feladata, hogy a türelmetlenség, a jogsértés elleni fellépésre késztessen. 
 
A nemzetiségi nyelv oktatása 
 
A nemzetiségi nevelés-oktatásban kiemelt szerepe van a nemzetiségi nyelv tanulásá-
nak. A nyelv tudása hozzájárul a nemzetiségi azonosságtudat formálódásához, lehető-
vé teszi az irodalmi értékek megismerését. A nyelv közösségalakító, és –megtartó erő. 
E feladatát a nemzetiségi népismeret, kultúra megismerésével együtt képes ellátni. 
A nemzetiségi nyelvoktató program 
 
A nemzetiségi nyelvet oktató program célja, hogy a nyelv tanításával és a nemzetiségi 
népismeret témaköreinek feldolgozásával hozzájáruljon a nemzetiségi oktatás céljainak 
megvalósításához. A nemzetiségi nyelvoktató programban a tanítás nyelve a magyar 
nyelv, a nemzetiségi nyelvet tantárgyi keretben, élő idegen nyelvként oktatjuk az első 
évfolyamtól. 
 

A nemzetiségi oktatás a magyar oktatási rendszer szerves részeként működik. Ennek 
értelmében az alapvetően azonos tartalmú, azonos értékű és továbbfejleszthető alap-
műveltséget és esélyegyenlőséget kell biztosítania. Ezért a NAT-ban és a Kerettanter-
ven megfogalmazott követelmények a nemzeti és etnikai kisebbségek oktatására is ér-
vényesek.  
A nemzetiségi oktatás sajátos célja a nemzetiségi önazonosság megőrzése és erősíté-
se. 
 
Ennek érdekében törekszik: 
 az adott nemzetiség nyelve szóbeli és írásbeli megértésének, illetve használatának 

kifejlesztésével az adott anyanyelv művelt köznyelvi szinten történő elsajátításának 
elősegítésére; 
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 a népköltészet, a zene, a képzőművészet, a szokások és hagyományok megismer-
tetésére és ápolására; 

 a történelmi hagyományok, az anyanyelvi kultúra, a hon- és népismeret oktatására;  
 a különböző kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával toleranciára, a másság elfo-

gadására és megbecsülésére; 
 az anyaország életének, kultúrájának, történelmének megismertetésére. 
 

A népismeret az egyes kisebbségek kultúrájáról, történelméről és hagyományairól szóló 
legfontosabb ismereteket tartalmazó, a NAT műveltségi területeihez kapcsolódó tan-
anyag.  
A nyelvoktató nemzetiségi oktatás célja, hogy a dominánsan magyar nyelvű tanulók 
számára biztosítja anyanyelvük másodnyelvként való elsajátítását.  
 
 

Program pre školy vyučujúce slovenčinu ako predmet 
 
Cieľom slovenskej národnostnej vyučby je získanie takých komunikatívnych schopností, 
aby žiaci boli schopní osvojiť standardnú hovorovú podobu slovenského jazyka. 
 
Specifickým cieľom je: 
 vytvorenie a prehlbenie národnej identity 
 vytvorenie kladného vzťahu k slovenskej kultúre a národným tradíciam.  
 
Konkrétne ciele a úlohy: 
 vzbudiť záujem detí o slovenský jazyk a kultúru 
 vytvoriť u nich kladný vzťah k slovenskému jazyku, k celoslovenskej i národnostnej 

kultúre 
 motivovať ich k pestovaniu a zachovávaniu národnostných tradícií  
 dospieť k tomu, aby žiaci nadobudli odvahu a sebavedomie v rámci postupného 

osvojovania slovenského jazyka 
 dosiahnuť, aby žiaci boli schopní používat ústnu podobu spisovnej slovenčiny 
 treba rozvíjať ich komunikatívne shopnosti a zručnosti tak, aby po ukončení 8. 

ročníka mohli urobiť základnú a po ukončení 10. ročníka strednú skúšku zo 
slovenského jazyka (jazykové skúšky nie sú povinné) 

 dosiahnuť u žiakov taký stupeň jazykovej kompetencie, aby po ukončení 8. ročníka 
mohli pokračovať vo svojich stúdiach na bilingválnych školách (cieľom je dosialnutie 
bilingválnosti). 

 
 
Az iskolában szlovák nemzetiségi nyelvet tanuló diákok az adott nemzetiségi nyelven 
túl meg kell, hogy ismerjék a nemzetiség történelmi múltját, kulturális örökségét, nemze-
ti kultúrájuk értékeit, hagyományait. A nemzetiségi gyökerek, szokások, életvitel meg-
ismerése hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulókban kialakulhasson, megerősödhessen 
önazonosságuk, hogy büszkén vállalhassák nemzetiségi létüket, mert ismerni fogják 
annak értékeit, szellemi és tárgyi kultúráját, azáltal, hogy megismerik nemzetiségük 
nagyjait, jeles személyiségeit, azokat az értékeket, melyeket a nemzetiség 1-1 tagja ho-
zott létre vagy képvisel, minden bizonnyal erősödik nemzeti önismeretük, nemzetiségük 
vállalása. 
A szlovák nyelvoktatás, népismeret át kell, hogy hassa az iskolai élet valamennyi terüle-
tét, a nevelés, oktatás és a művelődés minden ágát.  
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Megjelenik az iskola, a megye által szervezett programokban, sőt az iskola tárgyi kör-
nyezetében is. Tananyagtartalmával bővíti a tanulók művelődéstörténeti ismereteit, 
gazdagítja, színesíti a tanulók iskolán kívüli tevékenységét is, valamint erősíti kötődésü-
ket az anyaországhoz, a többi nemzethez és szűkebb régiójukhoz. Ez a kötődés csak 
akkor alakulhat ki, ha a tanulók minél több ismeretet szereznek az anyaország civilizá-
ciójáról, ha megismerik a magyarországi nemzetiségek nyelvét, értékeit, és néphagyo-
mányait, és megértik kapcsolatait Magyarország és Szlovákia között. A nemzetiségi ta-
nulók bekapcsolása környezetük hagyományápoló tevékenységébe, a helyi közösségek 
tárgyi és szellemi értékeinek gyűjtése, illetve megőrzése fejleszti személyiségüket, s 
egyben a környezetért érzett felelősségüket. 
 
A szlovákság kultúrájának sokszínűsége akkor lesz hatással a többségi nemzetre, ha a 
magyar hon- és népismeret programja is kiegészül egy-egy szlovák népszokás, népi 
étel vagy körjáték bemutatásával.  
Célunkat akkor érjük el, ha iskolánk minden pedagógusa felismeri és közvetíti a külön-
böző népcsoportok és nemzetiségek közötti kapcsolódási pontokat, ha közvetítik az 
egyetemes történelmet, a magyar és szlovák kultúra kölcsönhatását.  
Így megvalósulhatnak azok a célkitűzések, miszerint a másság tiszteletére, az egymás 
elfogadására kell, hogy neveljünk, hogy megértsék az egy társadalomban élő különbö-
ző kultúrákat, megbecsüljék és értékeljék a másik népcsoport eredményeit, vallását, 
szokásrendjét. 
A személyes példa, a nemzetiségi lét vállalása, az adott nemzetiség történelmi és kultu-
rális hagyományainak ismerete, a szűkebb régió, a lakóhely hagyományainak szeretete 
pozitívan hat a tanulók nemzetiségi tudatának alakítására és fejlesztésére. 
 

A szlovák nyelv és irodalom évi órakerete minden évfolyamon heti 5 óra, a szlovák nép-
ismeret tantárgy óratervi kerete évi 37 óra. A szlovák népismeret tananyagát a 2020/21. 
tanévtől felmenő rendszerben, az 1. és 5. évfolyamokon integráltan tanítjuk a szlovák 
nyelv és irodalom valamint az ének órákon. 
 

A népismeret oktatásának színtere az iskolában a tanítási óra, a tehetséggondozás 
eszköze pedig a szakkör. 
 

A hazai és anyaországi táborok, kirándulások szintén kiválóan szolgálják a népismeret 
tantárgy követelményeinek teljesítését. Sok elemmel gazdagíthatják a tanulók ismerete-
it saját nemzetiségükről, az anyaországról és Magyarországról. Jelentőségük elsősor-
ban élményszerűségükben, varázsukban van. Fontos a diákok megnyerése a nemzeti-
ségi identitástudat fejlesztése szempontjából, hogy a múlt mellett a jelen, a mai modern 
valóság értékei is megfelelő helyet kapjanak a programokban.  
A népismeret akár órán, akár szakkörben akkor lehet eredményes, ha kapcsolódik: mú-
zeumhoz, tájházhoz, helytörténeti gyűjteményhez, könyvtárhoz. Nálunk az iskolában 
rendelkezésre áll az ismeretek kiegészítéséhez szükséges tárgyi anyag.  
A tájházi, könyvtári, múzeumi foglalkozásokat, közös programokat, pályázatokat, vetél-
kedőket be kell építeni a munkatervbe. A községi művelődési ház is segítheti a nemze-
tiségi programokat. Vegyük igénybe kiállítások, hagyományőrző műsorok bemutatásá-
ra. 
Hívjuk fel a figyelmet, vagy, ha mód van rá, nézzük együtt az MTV szlovák nemzetiségi 
műsorait, adjunk lehetőséget a L'udové noviny olvasására is. 
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6.  A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 

- A kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-8. évfolyamon, fo-
lyamatos, egyénre szabott fejlesztés. 

- A tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segíté-
se. 

- A tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai 
módszerek alkalmazása. 

- A tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményei-
nek feltárása, fejlesztése. 

- Adaptív tanulásszervezési eljárások. 
- KAP, DFHT módszer alkalmazása 
- Egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzé-

si-értékelési eljárások alkalmazása. 
 
 

7.  A tantervválasztás szempontjai 
 

- Megfeleljen a NAT–ban leírtaknak. 
- Vegye figyelembe az életkori sajátosságokat. 
- Tartalmazza az iskola helyi sajátosságait az adott tantárgyon belül. 
- Tükrözze a tantestület pedagógiai hitvallását, pedagógiai módszereit. 
- Legyen alkalmas a korszerű ismeretek nyújtására, helyezze előtérbe a készség 

és képességjellegű követelményeket. 
 
 

8.  A tanórán kívüli tevékenységek és azok időkeretei 
 

- Sportkör 1-8. o., heti 2 óra 
- Szlovák szakkör, tehetséggondozó foglalkozások 1-8. o., heti 2 óra 
- Kreatív 3-8. o., heti 1 óra 
- Énekkar 3-8.o., heti 1 óra 
- Egészségmegőrző vagy környezetvédő szakkör 5-8. o., heti 1 óra 
- Néptánc: a Levendula Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül működik. 
- Zongoraoktatás, grafika: a kunszentmiklósi Varga Domokos Általános Iskola és 

AMI keretein belül működik. 
 
 

9.  A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
 
Amennyiben szükségszerű, úgy ezeket az órákat a tehetség kibontakoztatására, a hát-
rányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, illetve az 1-4. évfolyamra járó tanulók ered-
ményes felkészítésére használjuk a következőképpen: 
 

 Matematika:  1-4. osztály - heti 4 óra 
 Magyar:  1-4. osztály - heti 4 óra 
 Matematika:  5-8. osztály - heti 4 óra 
 Magyar:  5-8. osztály - heti 4 óra 
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10.  Napközi, tanulószoba 
 
Tanulóinknak az egész napos bent tartózkodás ideje alatt tanulószobát és napközit biz-
tosítunk. A tanulók csoportokba való elosztása mindig a jelentkezők életkorától, létszá-
mától függ. 
 
Tanulóink igénybe vehetik a napközi otthont: 
- csak ebédelnek (menzások),  
- háromszor étkeznek,  
- csak tanulószobások. 
 
A tanulószobát bármelyik tanulónk igénybe veheti térítés nélkül. 
 
 

11.  Az alkalmazott tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 
 
a. Oktató-nevelő munkánkban olyan tankönyveket, munkafüzeteket és nyomtatott tan-

eszközöket használunk, amelyeket az EMMI hivatalosan taneszközzé nyilvánított. 
 

b. A választott tankönyv tartalma feleljen meg a kerettantervi és a NAT követelmé-
nyeknek. 
A pedagógus: 
- a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével vá-
lasztja az alkalmazott tankönyveket, segédleteket, taneszközöket, ruházati és más 
felszereléseket; 
- nem választhat olyan tankönyvet, amely nem biztosítható minden tanulónak; 
- a pedagógus - a minőség, típus, ár megjelölése nélkül - olyan ruházati vagy más 
felszerelés beszerzését kérheti a tanulóktól, amely nélkülözhetetlen a tananyag el-
sajátításához, és amelyet egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmazni 
kell. 
 

c. A tankönyv kiválasztásánál figyelembe vesszük a következő szempontokat is: 
- feleljen meg az iskola helyi tantervének, 
- azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven keresztül 
használhatóak, 
- az állandóságra törekszünk, tanulás-módszertanilag a gyermekek számára jól 
használható legyen, 
- külalakjában, minőségében legyen esztétikus, szemléletes, megfelelő méretű, szí-
nes, tartós, 
- az ára is megfelelő legyen. 
 

d. Tanév közben a meglévő tankönyvek, segédletek, taneszközök, ruházati és más 
felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha a szülők 
részére anyagi terhet ró. 

 
e. A szülői szervezet, a DÖK a ruházati és más felszerelések megvételével kapcsolat-

ban a szülőkre háruló kiadások tekintetében korlátozásokat állapíthatnak meg. Ez a 
korlátozás nem zárhatja ki a b. pontban meghatározottak megvételét.  

 
f. Az iskolai könyvtár állományának gyarapításakor arra törekszünk, hogy olyan, több 

éven keresztül használható nyomtatott taneszközt szerezzünk be, amelyeket rászo-
ruló tanulóink ingyenesen használhatnak.  



 

 

99 

 
A nevelési illetve pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. A szülőket a megelő-
ző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, ru-
házati és már felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató 
munkához szükség lesz. Tájékoztatni kell őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tan-
könyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola mi-
lyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 
 
 

12.  A magasabb évfolyamba lépés feltételei 
 
Az iskola körzeti iskolai feladatokat lát el, mivel az egyetlen iskola a településen. 
Felvételt nyer minden olyan tanuló, aki a beiratkozáshoz szükséges nyomtatványokkal 
rendelkezik. 
A beiratkozáskor a szülőket tájékoztatjuk szlovák nyelvi nemzetiségi jellegünkről. A szü-
lőknek nyilatkozniuk kell, amennyiben igénylik, hogy gyermekük részt vegyen a kisebb-
ségi nyelv oktatásában. 
 
Továbblépés 
 
Egy-egy tanév végén történik döntés a továbblépésről. Ennek előfeltétele, hogy a tanu-
ló: 
 A törvény által meghatározott óraszámnál többet nem hiányzott a tanév során. 
 Legalább a helyi tantervekben meghatározott minimum követelményt teljesítse, 

amelynek minősítése elégséges (2) osztályzattal történik. 
 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi kö-

vetelményeket sikeresen teljesítette. 
 A felvett tanulót, ha egyéni adottsága szükségessé teszi - a szakértői és rehabilitá-

ciós bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján - az igazgató 
mentesíti az értékelés és minősítés alól, vagy egyéni továbbhaladást engedélyez. 

 Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt követel-
ményeknek, munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait az első évfo-
lyamon folytatja. Előkészítő évfolyamra a tanuló csak egy tanéven keresztül járhat. 

 Egyéni továbbhaladás esetén az engedélyben meg kell határozni, melyik tárgyból, 
melyik évfolyamon, az utolsó tanítás napjáig kell a tanulónak utolérni a többi tanulót. 

 A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 
megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb 
idő alatt is teljesítheti.  

 A szülő kérheti, hogy gyermeke évfolyamot ismételjen abban az esetben is, ha 
egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. A szülő kérésére az évfolyamismétlésről az 
iskola igazgatója dönt. 

 A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához 
a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:  
- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 
- az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 
- egy tanítási évben 250 óránál vagy az adott tantárgy tanítási óráinak 30%-ánál 
többet mulasztott, 
- a tanuló egyéni munkarendben tanult. 

 Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évismétléssel foly-
tatja. 
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 Amennyiben a tanuló több tantárgyból elégtelen minősítést szerez, javítóvizsgát te-
het. 
- Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztá-
lyozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt 
időpontig nem tette le. 

 A javítóvizsga és az osztályozó vizsgák - igazgató által kijelölt időpontjáról és a vizs-
gák követelményeiről az osztályfőnök értesíti a tanulókat és a szülőket. A nyári kor-
repetálás lehetőségéről az év végi bizonyítvány kiosztásakor történik a szülők, tanu-
lók tájékoztatása. 

 A vizsgára jelentkezés a bizonyítvány benyújtásával történik. A vizsgabizottság kije-
lölése az igazgatóhelyettes feladata. A vizsgabizottság 3 tagú: 1.) a vizsgáztató ta-
nár, 2.) lehetőleg egy szakos pedagógus, 3.) a tantestület még egy tagja. Maguk kö-
zül elnököt és jegyzőkönyvvezetőt választanak, a jegyzőkönyvet mindhárman aláír-
ják. Az eredmény kihirdetése a bizonyítvány kiosztásával egyidejűleg történik. 

 Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és 
erkölcstan vonatkozó választását kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tan-
év május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy kép-
viselőjével. 

 
 

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei 
 

1. Iskolánk a beiskolázási körzetéből (mivel egyetlen iskola a faluban) minden jelentke-
ző tanköteles korú tanulót felvesz. 

 

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári év-
ben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

 

3. Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni:  
- a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványát; 
- a szülő (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványát; 
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, lakcímét igazoló hat. igazolványát; 
- az iskola igazgatója kérheti a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is. 
 

4. A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 
- a tanuló anyakönyvi kivonatát; 
- a szülő személyi igazolványát; 
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 
- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 
 

5. A 2-8. évfolyamba jelentkező tanulóknak - az iskola helyi tantervében meghatározott 
követelmények alapján összeállított - szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből 
és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában - a bizonyítvány bejegyzése 
alapján nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgy-(ak)ból a szintfelmérő 
vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból 
két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem 
megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfo-
lyamra beiratkozni.  

 

6. Ha más községből tanulási vagy magatartási problémák miatt áttanácsolnak, átirá-
nyítanak egy tanulót, az igazgató a tanuló felvételéről csak azután dönt, miután ki-
kérte az igazgatóhelyettes és a tantestület véleményét. 

 



 

 

101 

7. Idegen nyelv tanulásának értékelése alól első félévben felmentést kap a tanuló, ha 
előző iskolájában az adott nyelvet nem tanulta. 

 

8. Az első félévben szövegesen értékeljük a tanuló tanulmányi munkáját második ide-
gen nyelv (német) tanulása esetén. 

 

Rugalmas tankötelezettség iskolánkban 
 

1. Felkészítés a tankötelezettségre:  
A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettségét eléri, attól a naptári évtől 
válik tankötelessé, amelyben a 6. életévét augusztus 31-ig betölti. A szülő kérelmére 
a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a 6. életévét az adott év december 31. 
napjáig betölti. Az október 1. és december 31. között született gyermekek esetében 
azonban a gyermek fejlettségét a nevelési tanácsadó igazolja. A tankötelezettség 
beálltához tehát mind a két feltételnek teljesülni kell. A gyermek a 6. életéve betölté-
se után akkor maradhat az óvodában: 
- ha augusztus 31-e után tölti be a 6. életévét, vagy 
- ha nem érte el az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. 

 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséről az óvodának szakvéleményt kell 
kiállítania. Az óvoda, az óvodapedagógus ezt a szakvéleményt a gyermek egész óvodai 
élete és fejlődése alatt folyó folyamatos megfigyelésre alapozza, de igénybe vehet 
pszichológusok, pedagógusok által kidolgozott fejlettségmérő eszközöket. Ezekről az 
adott óvodában tájékozódhat a szülő. Ha a szakvéleménnyel nem ért egyet, kérheti a 
nevelési tanácsadó vizsgálatát is.  
 
2. Tankötelezettség teljesítésének formái: 

A tanköteles gyermeknek jár a szervezett nevelés, oktatás. A legtöbb gyermek 4-5 
éves korától óvodába, 6 éves korától általános iskolába jár. 16 vagy 18 éves koráig 
általános majd középiskolai nevelésben-oktatásban részesül. A szülő választása 
szerint, az egészségi állapot, életkor vagy egyéb okok miatt, a gyerek egyéni mun-
karendben is teljesítheti a továbbhaladás feltételeit, osztályozó vizsgát tehet.  

 
 

13. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelmé-
nyei és formái, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősí-
tésének követelményei, a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma 
értékelésének, minősítésének formái 
 
A beszámoltatás formája, rendje, szerepük az értékelésben, gyakorisága, korlátai 
 

 
A beszámol-
tatás módja 

 
Tantárgy 

A beszámol-
tatás formája, 

ideje 

Szerepe az ér-
tékelésben  

(súlya) 

Az érintettek 
köre  

(tanulók) 

Gyakorisága, 
korlátai 

 
 
 
 
 

 
Anyanyelv 
és irodalom 
 
Matematika 

 
Írásbeli felelet 
1 óra anyagá-
ból  
(10-15 perc) 

 
A rendszeres 
tanulás szá-
monkérése 1x 

 
Tanóránként 
2-3 tanuló 

 
Valamennyi 
tanóra 
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Í 
R 
Á 
S 
B 
A 
N 

 
Idegen nyelv 
 
Társadalom-
ismeret 
 
Természet-
ismeret 
 
Biológia 
 
Fizika 
 
Kémia 
 
Földrajz 

 
Röpdolgozat: 
írásbeli felelet: 
legalább 2-3 
óra anyagából. 
(Füzetben rög-
zített)  
15-30 perc 

 
A rendszeres 
tanulás szá-
monkérése, 
összefüggések 
felismerése 1x 

 
Valamennyi 
tanuló, vagy 
tanulók cso-
portja 

 
A tantárgyak 
heti óraszá-
mától függően 
(1-5 óra) leg-
feljebb heten-
te, kéthetente, 
havonta 

 
Témazáró 
dolgozat 
Tanmenetben 
tervezett idő-
pontokban 

 
Összefüggések 
felismerése, 
rendszerezési 
és alkalmazási 
képességének 
értékelése 2x 

 
Valamennyi 
tanuló 

 
Osztályonként 
naponta leg-
följebb 2 tan-
tárgyból az 
osztályfőnök 
koordinálásá-
val. 

  
Diagnosztikus 
mérések  
a program sze-
rint 

 
A pedagógiai 
munka haté-
konyságának 
vizsgálata (pl. 
az alapképes-
ségek fejlődé-
sének követése, 
előismeret mé-
rés) 
Nem értékeljük 

 
Valamennyi 
tanuló 

 
Év elején, 
félévkor, 
év végén, 
illetve 1-1 té-
makör tanulá-
sának meg-
kezdése előtt 

 
S 
Z 
Ó 
B 
A 
N 
 

 
Valamennyi 
tantárgy 
Kivétel: pl. 
testnevelés, 
informatika, 
technika 

 
Szóbeli felelet 
egy óra anya-
gából 

 
A rendszeres 
tanulás szá-
monkérése 
(A szóbeli kife-
jezőképesség 
fejlesztése ér-
dekében) 1x 

 
Valamennyi 
tanuló 

 
A tantárgyak 
heti óraszá-
mától függően 
(1-5 óra) lega-
lább kétheten-
te, háromhe-
tente, havonta 

 
 
 
 
 

 
GYAKOR-

LATI  
TEVÉKENY-

SÉGEK, 
 PRODUK-

TUMOK 

 
Testnevelés 
 
 
 
Technika 
 
 
Rajz 
 
 
Informatika 
 
 
Ének 
 

 
A tantervben/ 
tanmenetben 
előírt 
 
A befejezett 
munka 
 
Bemutatott 
produkció 
 
Az elkészült 
alkotás 
 
Bemutatott 
produkció 
 

 
Mozgás, ügyes-
ség, pontosság, 
gyakorlati, ma-
nuális képessé-
gek fejlődése, 
alkotó, problé-
mamegoldó ké-
pesség, algorit-
mizáló képes-
ség,  
folyamatszabá-
lyozás képes-
sége, éneklési 
kultúra, esztéti-
kai és ízlésfejlő-
dés 1x 

 
Valamennyi 
tanuló 

 
Havonként le-
galább egy ér-
tékelés 

 
NINCS  

ÉRTÉKELÉS 

 
Osztályfőn. 
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(A sajátos nevelésű tanulókat érintően /dislexia, disgrafia, discalculia stb/ a beszámolta-
tásnál, értékelésnél is érvényesíteni kell a sajátos pedagógiai eljárásokat.) 
 
Az iskola egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, fela-
datlapjainak értékelésekor az elért százalékos teljesítmény érdemjegyre történő 
átváltásának paraméterei: (általánosan javasolható paraméterei) 
 

Teljesítmény Érdemjegy Szöveges értékelés 

0 - 30% Elégtelen (1) Felzárkóztatásra szorul 

31 - 50% Elégséges (2) Felzárkóztatásra szorul 

51 - 75% Közepes (3) Megfelelően teljesített 

76 - 90% Jó (4) Jól teljesített 

91 - 100% Jeles (5) Kiválóan teljesített 

 
Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai 
 
Az iskola ellenőrzési és értékelési rendszerének alapelvei: 

 folyamatos, 

 objektív, megbízható, sokoldalú, változatos, 

 megfelel a szaktárgy jellegzetességeinek (írásbeli, szóbeli, gyakorlati tev.), 

 a tanulók teljesítményét tükrözi a helyi tanterv követelményeihez képest, 

 figyelembe veszi a tanulók képességeit, a fejlődési tendenciákat, 

 a tanév végi értékelés az egész évi munkát felöleli. 
A tanulói teljesítmény értékelése, minősítése: 
 
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben: 
 

 1-2. évfolyamon: szöveges értékeléssel, jelekkel, érdemjeggyel, 

 3-4. jelekkel, érdemjeggyel, 

 5-8. évfolyamon: érdemjeggyel értékeli. 
 
Félévkor 3-8. évfolyamon, év végén 2-8. évfolyamon osztályzattal minősítünk. 
 
Az értékelés formája 
 
Szöveges értékelés: 
 
Funkciói: 
A szöveges értékelés kifejezi a tanulói teljesítménnyel kapcsolatos véleményt, tartalma 
hozzájárul a személyiség épüléséhez; irányt, távlatot mutat a tanulónak a továbblépés-
hez és megerősíti benne azt, amit jól csinált. A szöveges értékelés a tanulóról szól, fej-
lődését szolgálja és nem a személyét minősíti. Ösztönzést ad a teljesítmény javításá-
hoz, tehát belülről motiválja a gyereket, s beavatja a szülőt is a folyamatba. Támponto-
kat ad a szülőnek a gyerekkel való foglalkozáshoz, figyelmét lényeges és konkrét dol-
gokra irányítja. Ilyen módon az értékelést nem mint kudarcot és büntetést éli meg, mert 
a gyermekét segítő, jó tanácsokat olvassa ki belőle.  
 
Osztályzat: Szöveges értékelés: 
- összehasonlít - egyéni adottságokra figyel 
- külső motiváció - belső motiváció 
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- minősít, szelektál - személyiségfejlesztő 
- elfedi a részleteket - regisztrálja a fejlődés irányát, mértékét 
- szembefordít - javítja a pedagógus - szülő kapcsolatát 
- hibás énkép - differenciált képet ad, a figyelmet az ismeretről a fejlesz-

tésre irányítja 
 
A szöveges értékelés formái: 
 

- Az 1. évfolyamon - félévkor és év végén, továbbá 2. évfolyamon félévkor - szö-
veges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően 
teljesített, ill. felzárkóztatásra szorul. 

- A 2013/14-es tanévben belépő etika/hit-és erkölcstan és szlovák népismeret tan-
tárgyat is szövegesen értékeljük. 

- Német nyelvből -4. osztályban és belépő tantárgyként a felsőbb évfolyamokon- 
az I. félévben szövegesen értékeljük tanulóink tanulmányi előmenetelét. 

- A DFHT módszerét alkalmazó foglalkozás- és óra részben csak szöveges érté-
kelés történhet. 

 
* Kiválóan teljesített:   

 a tőle telhető legtöbbet megteszi a tananyag elsajátításáért. A házi fela- 
 data készen van. Felszerelése mindig hiánytalanul jelen van. Szemlélte- 
 tő tananyagot hoz, szorgalmit ír, problémákat vet fel stb. 

* Jól teljesített:  
 kritériumai a fentiekkel megegyeznek, de csak az optimális követelmé- 
 nyek elsajátítására törekszik. 

* Megfelelően teljesített:  
 előfordul a hiányos felszerelés, a házi feladat elmarad. 

* Felzárkóztatásra szorul:  
 nem él a felkínált segítséggel, rendszeresen előfordul a házi feladat 

 és a felszerelés otthon felejtése. 
 
A "felzárkóztatásra szorul" minősítést elért tanulót a szülő bevonásával értékelje az is-
kola. 
Célja: 

 akadályozó tényezők megtalálása (hátrányos helyzet; beilleszkedési, magatartási 
problémák; tanulási nehézségek; sajátos nevelési igényű…), 

 intézkedések meghatározása a sikeres továbbhaladás érdekében. 
 
 
Kiemelkedő tanulmányi eredmény esetén tanulóink tantárgyi dicséretben része-
sülhetnek. Ekkor a „jeles” bejegyzés helyett „kitűnő” kerül a dokumentumokba. 
Öt vagy annál több tantárgyi dicséret esetén a tanulók általános dicséretet kap-
hatnak. 
 
Az iskola kötelessége: 

 a szülő folyamatos tájékoztatása, bevonása a munkába, 

 a tanuló személyre szóló minősítése negyedévenként, 

 külön felkészítés biztosítása a tanuló részére az egyéni foglalkozások időkereté-
nek megemelésével. 
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"Felzárkóztatásra szorul" minősítés 1. évfolyamon az évfolyamismétlésre történő utasí-
tás: 

 szülő kezdeményezésére, kérelmére történhet, 

 a tanítási órákról való távollét miatt. 
 
Az évfolyamismétlésre az engedély megadásáról a szülő kérésére az iskola igazgatója 
dönt.  
 
Az értékelés időpontjai: írásbeli szöveges értékelést negyed, fél, háromnegyed és éves 
viszonylatban adunk. A magatartás és szorgalom havonta számszerűen, negyed, fél, 
háromnegyed és év végén szövegesen történik. Indokolt esetben (dicséret, elmaraszta-
lás) szövegesen, írásban is tájékoztatást adunk. 
A havi minősítés - a szaktanárokat is meghallgatva - az osztályfőnök feladata. A dicsé-
ret 1 jegyet emelhet, a büntetés 1 jegyet ronthat a tárgyhó érdemjegyén. Vitás esetben, 
az osztályban tanítók többségi véleménye a döntő. 
 
Évközi értékeléskor minden pedagógus a módszertani szabadság jegyében szabadon 
alkalmazhat értékelő szimbólumokat. Ezt azonban kollégáival tudatnia kell. Így, amikor 
a szülő érdeklődik gyermeke előmeneteléről, ne okozzon gondot az osztályfőnöknek az 
érdemleges tájékoztatás, tájékozódás.  
 
Tantestületünk az értékelés rendszerességét előtérbe helyezve szabályozza a minimá-
lis osztályzatok számát. Minden tanulónak a félévi és tanév végi értékeléskor rendel-
keznie kell havonta valamennyi tantárgyból legalább annyi osztályzattal, mint a tantárgy 
heti óraszámának 50%-a (kivéve az egy órás tantárgyakat, ahol legalább havi egy osz-
tályzattal kell rendelkezni). 
 
Az iskolai beszámoltatás, számonkérés követelményei és formái 
 
Az írásbeli beszámoltatás rendje: 
 
Egy-egy tananyagegység lezárásakor témazáró felmérést írnak a tanulók.  
Minden tanulónak minden témazárót meg kell írnia. 
A tanév elején és végén a tanulók felmérő dolgozatot írnak. Az év eleji felmérés csak 
tájékoztató jellegű. 
Írásbeli beszámoltatásra alkalmazhatóak a házi dolgozatok és a kis dolgozatok. Ezek 
gyakoriságát a tanulócsoport képességeinek figyelembevételével a szaktanár határozza 
meg. 
 
Az írásbeli beszámoltatás formái: 

 Kézírással, ill. technikai eszközzel készülők és a rajzok 

 Leíró jellegűek, tesztek, elemzések, feladatmegoldások, fordítás 
 
Az írásbeli beszámoltatás korlátai, szabályai: 
 
Manuális tevékenységet és fizikai erőnlétet igénylő tárgyakból (technika testnevelés) 
nem lehet írásbeli a számonkérés. 
Mentességet kaphat a szakértői bizottság által felmentett tanuló. Kis dolgozatból egyéni 
elbírálás alapján az írásban rendszeresen gyengén teljesítő tanuló.  
A felmérések és témazáró dolgozatok megíratásának idejét a tanmenetekben rögzíteni 
kell. 
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Az értékelés szempontjait a tanulókkal ismertetni kell, a kapott érdemjegyek bekerülnek 
a naplóba. 
Indokolt esetben a szaktanár döntése alapján, a korrepetálásokon javítási lehetőség 
adható. 
Az iskola vezetői az írásbeli felméréseket alkalmanként ellenőrizhetik és a pedagógiai 
munka értékelése során felhasználhatják. 
 
Minden évben november végéig és április végéig értesítjük a szülőket, mely tantárgyból 
szorul gyermekük felzárkóztatásra. 
 
 
Belső mérési, értékelési rendszerünk 
 
A belső mérések, vizsgák idejét, formáját az érintett területet, tantárgyat az éves mun-
katervünkben rögzítjük. 
 
Mivel iskolánk szlovák nemzetiségi nyelvoktató általános iskola, ezért kiemelt figyelmet 
fordítunk a nemzetiségi nyelvi mérésekre. 
 
KER szerinti A1-es szint alapján 5. év elején felmérjük tanulóink szlovák nyelvi tudását. 
 
A mérés célja: 
●a tanulási folyamat hatékonyságának fejlesztése, 
●a rendszerezési képesség fejlesztése, 
●a vizsgára tanulás technikájának megismerése, 
●a vizsgahelyzet megismerése, 
●a szóbeli kifejezésmód fejlesztése. 
 
Hallás után értse meg az addig tanult alapkifejezéseket, amelyek a családjára, közvet-
len környezetére vonatkoznak. 
Olvasáskor értse meg az addig tanult neveket, szavakat, egyszerű mondatokat, infor-
mációkat. 
Képes legyen egyszerű módon általános témában társalogni, egyszerű kérdéseket fel-
tenni; valamint azokra alapszinten válaszolni. 
Folyamatos beszéddel képes legyen bemutatni egyszerű mondatok, kifejezések segít-
ségével lakhelyét, családját, iskoláját bemutatni 
Írás: képeslapot, nyaralási üdvözletet, rövid köszöntő szöveget képes legyen megírni, 
személyes adataival egyszerű nyomtatványt ki tudjon tölteni. 
 
Fő témakörök:  

 Bemutatkozás 

 Család 

 Iskola 

 Lakóhely 

 Otthonunk-Ház 

 Vásárlás 

 Évszakok, időjárás 
 
KER szerinti B1-es szint alapján 8. év végén kimeneti mérést végzünk. 
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Hallás után megérti a lényeget az érthető, mindennapi beszéd során, amikor jól ismert, 
munkahelyen, iskolában, szabadidőben gyakran felvetődő témákról esik szó. Megérti a 
lényeget sok olyan rádió- és tévéműsorban, ahol aránylag lassan és érthetően beszél-
nek az aktuális hírekről, személyes vagy szakmai témákról. 
Olvasáskor megérti azokat a szövegeket, amelyek a gyakrabban előforduló hétköznapi 
vagy szaknyelvi elemekből épülnek fel. Megérti, mikor magánlevelekben eseményekről, 
érzésekről vagy kívánságokról írnak. 
Társalgás során elboldogul a legtöbb olyan társalgási szituációban, amely a nyelvterüle-
ten való utazgatás során felmerülhet. Felkészülés nélkül képes bekapcsolódni társalgá-
sokba, amelyek valamely ismert vagy számára érdekes témáról szólnak, illetve kapcso-
lódnak a mindennapi élethez (pl. család, hobbi, munka, utazás, aktuális események). 
Írás során rövid, egyszerűen összekapcsolt elemekből álló szöveget tud írni az ismert 
vagy számára érdekesnek tartott témákról. Élményekről, benyomásokról szóló magán-
levelet is meg tud fogalmazni. 
Folyamatos beszédben egyszerű módon képes összekapcsolni a mondatokat, hogy az 
élményeiről, bizonyos eseményekről, az álmairól, a reményeiről és a terveiről beszá-
moljon. Röviden indokolni és magyarázni is tudja a véleményét, a terveit. El tud mesélni 
egy történetet, egy könyv vagy film cselekményét, továbbá le tudja írni, rá hogyan hatott 
a mű. 
 
Fő témakörök:  

 Bemutatkozás 

 Család 

 Iskola 

 Lakóhely 

 Otthonunk-Ház 

 Vásárlás 

 Évszakok, időjárás 

 Szórakozás, szabadidő eltöltése 
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1-4. osztály 
 

 
DIFER 

(Bemeneti mérés) 

Matematikai ele-
mi készségek 

vizsgálata 

Matematikai 
alapműveletek 

végzésének 
mérése 

Matematikai alap-
készségek színvo-
nalának a megál-

lapítása 

Olvasástech-
nika mérése 

(hangos olva-
sás) 

Szövegértés, helyes-
írás mérése 

(Kimeneti mérés) 

Célja A tanuló alapkés-
zségeinek, képes-
ségeinek megis-
merése, felméré-
se. 

A tanuló alapmű-
veletek végzésé-
ben való tudásá-
nak felmérése. 

 

A tanuló alap-
műveletek vég-
zésében való 
tudásának fel-
mérése. 

A tanuló alapmű-
veletek végzésében 
való tudásának fel-
mérése. 

Olvasástechni-
kai nehézsé-
gek felismeré-
se. 

A tanulás, az értelmi 
fejlődés szempontjá-
ból alapvető jelentő-
ségű készségek- és 
képességek diagnosz-
tikus felmérése. 

Feladata Fejlesztendő terü-
letek feltárása. 

 

Fejlesztendő terü-
letek feltárása. 

Fejlesztendő te-
rületek feltárá-
sa. 

Fejlesztendő terüle-
tek feltárása. 

A 
szóolvasókész
ség fejlődésé-
nek vizsgálata. 

Fejlesztendő területek 
feltárása. 

Évfolyam, 
időpont 

1.osztály  

szeptember 

 

2.osztály  

szeptember, június 

3.osztály  

szeptember, jú-
nius 

4.osztály  

szeptember, június 

2.osztály szep-
tember 

3.osztály szep-
tember 

4.osztály szep-
tember 

4.osztály május 

Az értéke-
lés tárgya 

Kognitív, affektív 
területek. 

Kognitív területek, 
matematikai műve-
letvégző képesség 
felmérése. 

Kognitív terüle-
tek, matematikai 
műveletvégző 
képesség felmé-
rése. 

Kognitív területek, 
matematikai műve-
letvégző képesség 
felmérése. 

Kognitív terüle-
tek. 

Kognitív területek. 
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5-8. osztály 
 

 
Tanulási stílus 

mérése 

Próbamérések: 

matematika, 

szövegértés 

Kompetenciamérések 
Idegen nyelvi 

mérések 
NETFIT mérés 

Szlovák nyelvi 

mérések 

Anyanyelvi ismeretek 

felmérése 

(Kimeneti mérés) 

Célja A tanulók tanulás-

módszereinek feltá-

rása. 

A tanulók mate-

matikai és szö-

vegértési kompe-

tenciájának felmé-

rése. 

A tanulók matematikai 

és szövegértési kom-

petenciájának felméré-

se. 

 

A tanulók idegen 

nyelvi kompeten-

ciájának felméré-

se. 

A tanulók fizikai 

állapotának felmé-

rése. 

Nemzetiségi nyelvi 

kompetenciák fel-

mérése. Tudásszint 

mérése. 

A grammatikai tudás 

felmérése, a leíró 

nyelvtani ismeretek 

(mondatszerkesztési 

szabályok) alkalmazá-

sa a szöveg megérté-

sében, szöveg alkotá-

sában 

Feladata Tanulás tanítása. 

Önálló tanulási ké-

pesség kialakításá-

nak képessége. 

A gondolkodási 

műveletek és logi-

kai munka-formák 

alkalmazásában a 

jártasságok fej-

lesztése. 

Szövegértelmezés 

fejlesztése. 

Korrekció, vissza-

csatolás. 

A gondolkodási műve-

letek és logikai munka-

formák alkalmazásá-

ban a jártasságok fej-

lesztése. 

Szövegértelmezés fej-

lesztése. 

Korrekció, visszacsato-

lás. 

Szövegértelmezés 

fejlesztése. 

Korrekció, vissza-

csatolás. 

A sport egés-

zségmegőrző ha-

tásának növelése. 

Korrekció, vissza-

csatolás. 

Anyanyelvi kommuni-

káció, a nyelv helyes 

használatának felmé-

rése. 

Évfolyam, 

időpont 

5.osztály szeptember 5.osztály novem-

ber 

7.osztály novem-

ber 

6.osztály május 

8.osztály május 

6.osztály május 

8.osztály május 

5-8.osztály janu-

ár-április 

5.o. szeptember 

8.o. május 

8. o. félév 

Az érté-

kelés tár-

gya 

Affektív területek. Kognitív területek. Kognitív területek. Kognitív területek. Fittségmérés. Kognitív területek. Kognitív területek. 

Szövegértés, szöveg-

alkotás 
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Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok elvei, alkalmazási 
korlátjai  
 
A házi feladatok meghatározásának elvei és korlátai 
A tananyag feldolgozásának, az ismeretek gyarapításának, a készségek alakításának 
és megerősítésének alapvetően két terepe van: a tanórai és az otthoni munka. 
 
A házi feladat fogalma 
A tananyag feldolgozásának menetében minden olyan feladat, amelyet tanítási időn kí-
vül - otthon, tanulószobán - egyéni munkával végeznek el a tanulók. 
 
A házi feladat célja 
A házi feladat célja a tanórai ismeretek megszilárdítása, emlékezetbe vésése, valamint 
további gyakoroltatása, önálló feldolgozás, a következő tananyag előkészítése. 
 
 
A házi feladat típusai: 
 
Szóbeli házi feladat: a.) tartalmi összefüggések elsajátítása 
 b.) szabályok, fogalmak bevésése 
 c.) házi olvasmányok 
 d.) memoriterek 
Írásbeli házi feladat: a.) tankönyvi, feladatgyűjteményi feladatok megoldása 
 b.) tesztek 
 c.) házi dolgozatok 
 d.) másolási feladatok 
 e.) illusztráció készítése 
 f.) kiselőadásra történő felkészülés 
Gyűjtőmunka: könyvtári, szemléltető eszközök, természetes anyagok stb. 
Kísérlet: fizikai, kémiai, biológiai változások vizsgálata 
 
Elvek és korlátok 
 
A házi feladat: 
1. Tartalmilag legyen összhangban az órán feldolgozott tananyaggal 
2. Mennyisége legyen arányos: 

- az ellenőrzésre fordítható idővel, 
- a tanulók terhelhetőségével. 

3. A házi feladat kijelölésében a tanulók érdeklődésében, felkészültségében megmu-
tatkozó egyéni különbségekhez való alkalmazkodás - differenciálás - érvényesüljön.  

4. A pedagógus által kiadott házi feladat megfelelően előkészített legyen. 
5. A házi feladat mennyiségénél és minőségénél fokozottan figyelni kell az otthoni 

munka kiegészítő, ismereteket továbbfejlesztő jellegére. 
6. Az otthoni felkészülésre fordított idő ne haladja meg alsó tagozatban az átlagos 1,5 

ill. felső tagozatban a 2,5 órát. 
7. Az ellenőrzés terjedjen ki a házi feladat tényére és tartalmára egyaránt. 
8. A házi feladatot a pedagógus egyéni megítélése szerint értékelje. 
9. Alsó tagozatban pénteki napokon nem kapnak tanulóink házi feladatot. 
10. A DFHT módszert alkalmazott tanórákon nem kapnak a tanulók házi feladatot. 
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A magatartás és szorgalom értékelése 
 

Havonta egyszer az osztályfőnöki órák keretében történik. Az osztály tanulói az osztály-
főnök vezetésével vitatják meg az érdemjegyeket, amelyeket az osztályfőnök az osztá-
lyozó értekezleten a szaktanárok elé terjeszt és megvitatják. A tanulók magatartását és 
szorgalmát a bizonyítványban osztályzattal minősítjük. Az érdemjegyek és osztályzatok 
a következők: 
 
Magatartás: példás (5) 
 jó (4) 
 változó (3) 
 rossz (2) 
 

Szorgalom: példás (5) 
 jó (4) 
 változó (3) 
 hanyag (2) 
 
A magatartás és szorgalom értékelésének szempontjai 
 
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a követke-
zők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 
- a házirendet betartja; 
- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 
- kötelességtudó, feladatait teljesíti; 
- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 
- tisztelettudó; 
- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segí-

tőkészen viselkedik; 
- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 
- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 
- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. 
 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 
- a házirendet betartja; 
- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 
- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 
- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 
- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra 

vesz részt; 
- nincs írásbeli intője vagy megrovása. 
 

c) Változó (3) az a tanuló, aki. 
- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 
- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 
- feladatait nem minden esetben teljesíti; 
- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 
- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 
- igazolatlanul mulasztott; 
- osztályfőnöki intője van. 
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d) Rossz (2) az a tanuló, aki: 

- a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 
- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 
- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 
- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselke-

dik; 
- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 
- több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 
- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása 

vagy ennél magasabb fokozatú büntetése. 
 
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a fel-
sorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) 
szükséges. 
 
Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a követke-
zők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 
- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 
- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 
- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 
- munkavégzése pontos, megbízható; 
- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 
- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 
- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt 

nyújt; 
- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 
- a tanórákon többnyire aktív; 
- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvé-

telt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 
- taneszközei tiszták, rendezettek. 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek: 
- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 
- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem min-

dig teljesíti; 
- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 
- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 
- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 
d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 
- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 
- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 
- feladatait többnyire nem végzi el; 
- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 
- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak 

ellenszegül; 
- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 
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A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a fel-
sorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) 
szükséges. 
 
 
Egyéb értékelési módok 
 

Azt a tanulót, aki képességihez mérten  
- példamutató magatartást tanúsít,  
- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  
- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 
- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 
- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez  
az iskola jutalomban részesítheti. 
 

Az iskolai jutalmazás formái: 
 

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 
- szaktanári dicséret, 
- napközis nevelői dicséret, 
- osztályfőnöki dicséret, 
- igazgatói dicséret, 
- nevelőtestületi dicséret. 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát vég-
zett tanulók a tanév végén 
- szaktárgyi teljesítményért, 
- példamutató magatartásért, 
- kiemelkedő szorgalomért, 
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesít-

hetők. 
c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók 

oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola kö-
zössége előtt vehetnek át. 

d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást ta-
núsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
 
Azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  
- vagy a házirend előírásait megszegi,  
- vagy igazolatlanul mulaszt,  
- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

 
 



 

 

114 

 
Az iskolai büntetések formái: 

- szaktanári figyelmeztetés; 
- napközis nevelői figyelmeztetés; 
- osztályfőnöki figyelmeztetés; 
- osztályfőnöki intés; 
- osztályfőnöki megrovás; 
- igazgatói figyelmeztetés; 
- igazgatói intés; 
- igazgatói megrovás; 
- tantestületi figyelmeztetés; 
- tantestületi intés; 
- tantestületi megrovás. 

 
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban 
indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell te-
kinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell ré-
szesíteni. 
 
Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 
- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása; 
- a szándékos károkozás; 
- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 
- ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 
 
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A 
tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthe-
tő. 
 
 

14.  A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 
 
1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 
 
2. Ennek alapján 

- az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt 
testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi 
módok valamelyikével teljesíthet: 
 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatá-

rozott tanórán való részvétellel, 
 iskolai sportkörben való sportolással, 
 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alap-

ján kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei kö-
zött szervezett edzéseken való sportolással. 
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15.  A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 
 
A fizikai képességek felmérésének eszközei (Hungarofit): 
1. Aerob, vagy alap állóképesség mérése 
2. Az alsó végtag dinamikus erejének mérése 
3. A kar-, törzs-, és a lábizmok együttes dinamikus erejének mérése 
4. A vállövi-és a karizmok erő állóképességének mérése 
5. A csípőhajlító és a hasizom erő állóképességének mérése 
6. A hátizmok erő állóképességének mérése 
A felméréseket évente kétszer (ősszel és tavasszal) végezzük el. 
 

Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek méréséhez: 
o Aerob kapacitás: 

ismert hosszúságú sík terülten kimért futópálya, az értékelés megkönnyítését segítő 
jelzésekkel. Stopperóra.  

o Az általános testi erő, erő-állóképesség: 
mérőszalag (20 vagy 50 méteres); öntapadós szigetelőszalag, kréta, olajfesték, 2. 
ill. 3 kg-os tömött labda; tornaszőnyeg, filc, vékony szivacs. 

 

Az optimális testtömeg megállapításához: 
o orvosi személymérleg, (szükség esetén bármilyen mérleg, amellyel 0.5 kg-os pon-

tossággal lehet mérni) 
o magasságmérő,(ill. falra vagy ajtófélfára felrajzolt cm-skála). 

Cél: 
Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmeg-
őrző szerepének népszerűsítése, és tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében. 

 Minőségellenőrzés 
Az általános fizikai teherbíró-képesség egységes mérése, értékelése és minősí-
tése. 

 Minőségbiztosítás 
Minden fiatal –képesség szerinti differenciált terheléssel, szükség esetén felzár-
kóztató program biztosításával– úgy jusson el a felnőtté válásig, hogy az egés-
zséges létezéséhez szükséges fizikai fitness szint "megkívántság", vagy "kell" ér-
tékét elérje és megtartsa. 

 Az oktatásban eltöltött évek alatt a rendszeres testedzés egészség-megtartó, 
egészségjavító szerepének tudatosítása. 

 

A fizikai fittség méréséhez, önálló tudatos alkalmazásához szükséges edzéselméleti, 
humánbiológiai és sportági elméleti ismeretek folyamatos népszerűsítése, készség 
szintjéig gyakoroltatása. 
 

A tanulók minősítése az elért összes pontszám alapján: 
 

Elért összes  
pontszám 

Minősítés 

0 – 20,5 igen gyenge 

21 – 40,5 gyenge 

41 – 60,5 kifogásolható 

61 – 80,5 közepes 

81– 100,5 jó 

101 – 120,5 kiváló 

121 - 140 extra 
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C.) A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁ-
VAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 
 
 
1. A pedagógiai program érvényességi ideje 
 
 A pedagógiai programban található helyi tanterv 2020. szeptember 1. napjától az el-

ső és az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben került beveze-
tésre. 

 Ennek a pedagógiai programnak érvényességi ideje 2020. szeptember 1. napjától 
2024. augusztus 31. napjáig szól. 

 
 
2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 
 
 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a ne-

velőtestület folyamatosan vizsgálja.  
- A nevelők szakmai munkaközösségei, a szaktanárok minden tanév végén értékelik 
a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények meg-
valósulását. 

 A 2023-2024. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai prog-
ram teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség 
esetén ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai 
programot kell kidolgoznia. 

 
 
3. A pedagógiai program módosítása 
 
 A pedagógiai program módosítására: 

- az iskola igazgatója, 
- a nevelőtestület bármely tagja, 
- a nevelők szakmai munkaközösségei, 
- a szülői közösség, 
- az iskola fenntartója  
tehet javaslatot. 

 A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül a szülői, illetve 
diákönkormányzati képviselők útján javasolhatják. 

 A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóvá-
hagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni a 
Szülői Közösség véleményét. 

 A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 
fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség 
hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését. 

 A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első 
napjától az első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezet-
ni. 
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4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 
 
 Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthe-

tő. 
 A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézmé-

nyeknél tekinthető meg: 
- az iskola fenntartójánál, 
- az iskola irattárában, 
- az iskola nevelői szobájában, 
- az iskola igazgatójánál, 
- az iskola igazgatóhelyettesénél. 
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D.)  A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 
 
 
1. A módosított pedagógiai programot a Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Álta-

lános Szülői Közösség iskolai vezetősége 2020. augusztus 27. napján tartott 
ülésén véleményezte és elfogadásra javasolja. 

 
(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképes-
ség megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szava-
zók száma és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 
 
 
Dunaegyháza, 2020. augusztus 27. 
 
 
  Sparing Edina 
  Szülői Közösség elnöke 
 
 
 
2. A módosított pedagógiai programot a Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Álta-

lános Iskola Intézményi Tanácsa 2020. augusztus 27. napján tartott ülésén vé-
leményezte és elfogadásra javasolja. 

 
(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképes-
ség megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szava-
zók száma és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 
 
 
Dunaegyháza, 2020. augusztus 27. 
 
 
  Kollárné Kara Éva 
 Intézményi Tanács elnöke 
 
 
 
3. A módosított pedagógiai programot a Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Álta-

lános Iskola diákönkormányzata 2020. augusztus 27. napján tartott ülésén vé-
leményezte és elfogadásra javasolja. 

 
(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképes-
ség megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szava-
zók száma és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 
 
 
Dunaegyháza, 2020. augusztus 27. 
 
 
 Deák Zsanett Orsolya 
 DÖK elnöke 
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4. A módosított pedagógiai programot a Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Álta-

lános Iskola nevelőtestülete a 2020. augusztus 31. napján tartott ülésén véle-
ményezte és elfogadta. 

 
(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképes-
ség megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szava-
zók száma és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 
 
 
Dunaegyháza, 2020. augusztus 31. 
 
 
  Szűcsné Takács Zsuzsanna 
  intézményvezető 
 
 
 
3. A Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programját a 

mai napon jóváhagytam. 
 
 
Dunaegyháza, 2020. augusztus 31. 
 
 
  Szűcsné Takács Zsuzsanna 
  intézményvezető 
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E.)  M EL L É K LE TEK  
 
Jegyzőkönyvek 
 


