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1. A BAJAI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA 

 

„Ki a gyermek képzelőtehetségére hat, az egész valójának irányt ad.” 

(Eötvös József) 

Bevezetés 

 

Az iskola életére jellemző kell, hogy legyen a megújulás folyamata, az oktatás–nevelés tartalmi és 

módszertani korszerűsítésére folyamatosan figyelnünk kell. 

Iskolánk folyamatosan keresi a hagyományos emberi értékek közvetítésének új módszereit. Olyan 

iskolai légkör kialakítására törekszünk, amelyben a gyerekek és a nevelők egyaránt jól érzik magukat, 

számítunk együttműködő munkájukra, véleményükre. Ezt tartjuk az eredményes munka egyik felté-

telének. Az emberi kapcsolatok a kölcsönös bizalomra kell, hogy épüljenek, mindenkit a jobbító szán-

dék kell, hogy vezéreljen. 

Iskolánknak egyrészt meg kell felelnie a társadalmi értékeknek és a társadalom által támasztott igé-

nyeknek, másrészt meg kell felelnie az iskolát használók igényeinek. 

Pedagógiai programunkat a hagyományaink tiszteletben tartása mellett igyekeztünk úgy megfogal-

mazni, hogy megfeleljen környezetünk új kihívásainak, és eleget tegyen a törvényi előírásoknak. 

Hagyomány és megújulás, érték és lehetőség – ezt nyújtja iskolánk közössége. 

 

Az oktatási-nevelési tevékenység alapelvei, céljai: 

- korszerű, az életkornak megfelelő mennyiségű és mélységű szaktárgyi ismeretanyag elsajátítta-

tása a tanulókkal (irányadó dokumentumok: NAT, kerettanterv, helyi tantervek); 

- önálló munka- és életvitelre felkészített nemzedékek nevelése; 

- az alapkészségek és a kreativitás fejlesztése a tanulókban; 

- az alkalmazni képes tudás elsajátításához szükséges tanulási technikák megismertetése a diákok-

kal; 

- az erkölcsi értékek tiszteletének, a szociális és közösségi problémák iránti érzékenység fejlesz-

tése; 

- az érzelmi intelligencia megalapozása és fejlesztése; 

- reális önkép kialakítására, a türelemre és megértésre nevelés; 

- egészséges életmódra nevelés az egészségtudatos és erőszakmentes szemlélet kialakításával; 

- örökös ökoiskolaként a fenntartható fejlődés pedagógiai törekvéseinek megvalósítása; 

- felkészítés a magasabb iskolafokon való továbbtanulásra, helytállásra, kiegyensúlyozott életvi-

telre; 

- a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltésére való felkészítés intézményi mintaadással; 

 a tanulók művészettudatos gondolkodásmódjának sokoldalú fejlesztése; 

 az egyes művészeti ágak kínálta művészeti alkotásokkal való személyes találkozás lehetőségé-

nek megteremtése; 

 a beilleszkedési vagy tanulási problémákkal küzdő, illetve szociálisan hátrányos helyzetű tanu-

lók segítése, támogatása; 

 személyre szabott, erősségekre alapozott tehetséggondozás; 

 az intézmény hagyományainak tisztelete és őrzése; 

 távolmaradás a napi politikától. 
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2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

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

 Az iskola munkájával illeszkedjék a közoktatás rendszerébe! 

 Biztosítsuk, hogy a tanuló az iskola által szervezett és végzett nevelési folyamatban mint ak-

tuális, autonóm személyiség vehessen részt. 

 Az iskolában folyó munka megújítása fontos feladat, de ez nem történhet a meglévő állapot 

gondos elemzése, az értékek megtartásának biztosítása nélkül. 

 A korábbit meghaladó mértékű legyen a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása, a 

tehetséges tanulók gondozása! A tanítás-tanulás folyamatában az egyéni, önálló tanulás szer-

vezése erősítendő. A könyvtár, a számítógépes programok egyéni használata – tanórán is – a 

támogatott eljárások között szerepel. 

 Biztosítsuk az általános és az egyedi fejlesztés együttes jelenlétét az iskola által szervezett 

foglalkozásokon! Adjunk minden tanulónak minden területen lehetőséget a munkában való 

személyes tapasztalatszerzésre! Így a fejlesztés alapja az adott területen elért tanulói teljesít-

mény lesz. 

 Csökkentsük a gyerekek szociális-kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű fejlődéséből fa-

kadó hátrányokat! 

 Alakuljon ki helyes beállítódás a társadalmi, néprajzi, tárgyi és természeti környezettel szem-

ben tanítási órákon és iskolán kívüli színtereken is! 

 Alakítsuk ki a tanulókban az életen át tartó tanulás képességét! 

 Ruházza fel az intézmény alkalmazható tudással tanulóit! 

 Alakuljon ki a tanulókban az eredményes viselkedési minták elsajátításával a társas környe-

zetben való eligazodás! 

 A gyerekek legyenek tájékozottak az emberi kultúra lehető legszélesebb területén, amelyhez 

a korosztály belső feltételei adottak! A későbbi személyiségformáláshoz legyenek kedvezőek 

a feltételek! 

 A nevelés legalapvetőbb céljai között tartjuk nyilván az egyéni (családi) életre való felkészült-

ség biztosítását. Mellette szükséges, hogy a gyerekekben kialakuljon a közösséghez való aktív 

viszonyulás képessége. 

 Alakuljon ki bennük olyan erkölcsi fogalomrendszer, amely lehetővé teszi az egyén számára 

– változó társadalmi környezetben is – a biztonságot adó viszonyulást önmagához, társadalmi 

és természeti környezetéhez egyaránt! 

 Törekszünk a szociális és egészségi hátrányból eredő, a személyiségfejlődést gátló tényezők 

hatásának enyhítésére. 

 Nemzethez (nemzetiséghez) tartozásuk ismérveiről legyenek tájékozottak, ezek legyenek te-

vékenységre serkentők! 

 Teljesítsék a tanulók a továbbhaladás feltételeit; ismereteik, képességeik a következő iskola-

típusban legyenek továbbépíthetők! 

 Ismerjék a tanulás különböző módjait. Tudják kiválasztani az adott helyzetben a számukra 

leghasznosabb formát! 

 Igényeljék a testmozgás rendszerességét! Alakuljon ki bennük harmonikus és egészséges élet-

vitel! 

 A társadalmi, tárgyi, természeti környezet fenntartásáról legyenek naprakész ismereteik, s al-

kalmazzák azokat! 
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 Becsüljék a szépet! Keressék az alkalmat a művészeti alkotásokkal való személyes találko-

zásra! 

 A jelen korhoz, a lakóhelyhez és a néprajzhoz szoros kötődésük legyen, amely részletes is-

mereteikből táplálkozik. 

 Ápolják az intézmény meglévő hagyományait és kapcsolatait! Építsenek ki újakat! 

 Ismerjék kötelességeiket és jogaikat! Készüljenek fel annak törvényes gyakorlására! 

 Ismerjék, becsüljék meg múltunk néprajzi értékeit, ápolják hagyományainkat! 

Az Eötvös József Főiskola hallgatói képzésének gyakorlati helyszíneként látunk el olyan szakvezetői 

feladatokat, amelyek a fenti alapelveken, célkitűzéseken túl háromoldalú megállapodásban fogalmaz 

meg további irányokat és elvárásokat az oktató-nevelő munka területén. 

 

2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az alapelvekből következő kiemelt pedagógiai törekvés a személyiség fejlesztése. A gyermekköz-

pontú alapkoncepció és a követelmény-központú helyi tanterv felépítése az alapvető tanulói készsé-

gek, képességek és jártasságok fejlesztését szolgálják. Ennek elemeit alkotja az ismeretszerzési, is-

meretfeldolgozási képességek és készségek elsajátításán túl a tanulói önmegvalósítás segítése. 

A sokoldalú személyiségfejlesztéshez követelményrendszerünk és pedagógiai eszköztárunk is sokol-

dalú kell, hogy legyen. A személyes példamutatáson túl ezen a területen is feltétlenül szükség van a 

szülők egyetértésére és együttműködésére. Olyan tevékenységek szervezése, amelyek hozzájárulnak 

a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztéséhez, képessé teszik a tanulókat önálló döntésekre, és 

ezáltal segíti őket az egészséges öntudat, a reális énkép kialakításához. 

 

A személyiség fogalma 

Az iskola a személyiséget aktuális, autonóm egyénnek fogadja el, akinek saját akarata és érzelmei 

vannak, s aki rendelkezik különböző, fejleszthető adottságokkal és képességekkel. 

 

A személyiségfejlesztés fogalma 

A személyiségfejlesztés szándékos nevelés, amelynek révén a gyarapodó komponenskészletek kom-

ponensrendszerekké: személyiséggé válnak. 

A személyiség, annak egysége a következő kompetenciákból szerveződik: 

- személyes kompetencia (egészséges és kulturált életmódra nevelés) 

- kognitív kompetencia (az értelem kiművelése) 

- szociális kompetencia (segítő életmódra nevelés) 

- speciális kompetenciák (a szakmai képzés alapozása) 

 

A személyiségfejlesztés színterei 

A személyiségfejlesztés az iskola által végzett, illetve az iskola által irányított valamennyi tanulói 

foglalkoztatásra vonatkozik. 

 

A tanulási motívumok fejlesztése 

- A tanulási motívumok változatos módon való kialakításával a tanulási tevékenység és a sze-

mélyiségfejlesztés együttes elérésére kell törekedni. 

- A különböző tanulási módok (tájékozódó tanulás, ismeretszerző tanulás), élményalapúak, 

megismerési vágyból kiindulóak legyenek. 

- A problémahelyzet észlelésére következő felfedezési vágy motívumfejlesztő szerepű. 
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- A tananyag-feldolgozásban és a tanórán kívüli tevékenységben, a játékszeretet kialakítását, 

majd motivációs elemként való felhasználását kell célként elfogadni. 

- A tanulói kötelességtudat kialakulásának, fenntartásának segítésével kapcsolatban az iskola, 

a pedagógus feladata az, hogy olyan házi feladatokat tűzzön ki, amelyek reálisan elvégezhe-

tőek, továbbá, hogy azok teljesítését rendszeresen, következetesen értékelje.  

A kognitív képességek fejlesztése 

- A kognitív képességek központi fogalma az információ. 

- A kognitív rutinok az információkezelés alapjai. A kapcsolási, a felismerési, a kivitelező, az 

aktiváló és az előrejelző rutin részint öröklött, részint természetes módon kialakuló rutinok. 

Meglétük ellenőrizendő, hiány észlelése esetén pótolandó. 

- A kognitív rutinok tartalmának vizsgálata, a tanításban való felhasználhatóságuk a helyi 

szakmai tanácskozásokon szükséges. Ezek: összehasonlítás, azonosítás és besorolás, sor-

rendfelismerés és sorképzés, belátás (összefüggés-felismerés), elemi kombinálás, tapaszta-

lati következtetés, megismerés, megfigyelés, átkódolás, értékelés, értelmezés, bizonyítás. 

A kognitív kommunikáció 

- A további tantárgyakban külön figyelemmel kísérendő eljárások: ábraolvasás és ábrázolás, 

tapasztalati és értő nyelvtudás, beszéd és beszédértés, írás és olvasás, formalizált kommuni-

káció, gondolkodás, viszonyítás, általánosítás és osztályozás, problémamegoldás, tanulás, a 

tanulási módok optimalizálása, tapasztalati és értelmező tanulás, önálló és szociális tanulás. 

Szociális kompetenciák fejlesztése 

A szociális értékrendek megismerésének, a pozitív értékrend elfogadásának és az e szerinti viselke-

dés, magatartás elsajátításának, a szociális képességek kiépülésének, kreativitásuk növekedésének 

elősegítését jelenti. 

- A globális és a sajátos szociális értékrend egyidejű kialakítására kell törekednünk. 

- A szociális kompetencia fejlesztése során különösen gondolni kell az értékrend fejlődésére, 

a kreativitásra. 

- El kell érni, hogy a gyerekek megértsék a szabálytudat, a döntési szabadság és a felelősség 

szerepét, jelentőségét.  

Az egyéni szociális értékrend fejlesztése 

- A szociális kötődés olyan személyközi kapcsolat, amely a bizalomra épül, amelynek a ra-

gaszkodás az összetartó ereje és a szeretet az érzelmi alapja. 

A szociális képességrendszer fejlesztése 

- A szociális képességrendszer elemei a szociális kommunikáció, a segítés, az együttműködés, 

a vezetés és a versengés. 

- A szociális komponenskészletek gyarapodása a szociális szokások és minták, szociális kész-

ségek, szociális ismeretek révén biztosítható. 

- A szociális kommunikáció fejlesztése 

- A nevelés egyik legfontosabb eleme az iskolában az érzelmi kommunikáció megjele-

nése a nevelési folyamatban. A jó érzelmi légkörű osztály, iskola kialakítása közös 

felelősség.  

- A szóbeli szociális kommunikáció kialakulása - a spontán fejlesztési folyamatok léte 

mellett - szándékos fejlesztést is kíván. 

- A szociális érdekérvényesítés különböző célok (megosztás, osztozkodás, elosztás, 

megszerzés) mentén különböző érdekek (közérdek, közös érdek, eltérő érdek, érdek-

ütközés) által működésbe hozott képességek (segítés, együttműködés, vezetés, versen-

gés) révén valósul meg. 
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- A segítőkészség, az együttműködési képesség jelenléte támasza lehet az új szellemű 

tanulásszervezésnek is (pl. kooperatív tanulás). 

- A vezetés és versengés folyamatában is érvényesítendő a segítő- és együttműködési 

képesség. 

Egészséges és kulturált életmódra nevelés 

Az egészséges és kulturált életmódra nevelés a személyes kompetencia fejlesztését, eredményessé-

gének és igényességének növelését jelenti. Az iskola alapvető feladata a személyes kompetencia fej-

lődésének segítése. 

„A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat alap-

ján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgá-

rainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyaror-

szág kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesí-

tése az állam kiemelt felelőssége. 

A Kormány fenti határozata alapján a Lázár Ervin Program szociális helyzettől és lakóhelytől füg-

getlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri 

alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangver-

senyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét. 

A kiíró Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága meghatározta az egyes 

évfolyamok esetében a lehetséges 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 (Fővárosi Nagycirkusz)  

7. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben  

8. évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten - (kőszínház)”  

 

A személyes kompetencia szabályozói és komponenskészletei 

A személyes képességrendszer kialakításában foglalkozni kell a személyes világtudat, az én és az 

éntudat együttes kezelésével. 

A személyes motívumok fejlesztése 

Önkiszolgálási motívumok 

A biológiai szükségletek, a komfortszükséglet, a mozgásszükséglet, az élményszükséglet, az 

önvédelmi motívumok, az egészségvédő motívumok, az identitásvédő motívumok kialakítása 

és gondozása is az iskola feladata.  

A szuverenitás motívumai (önálló döntés, cselekvés) 

Az iskola segíti a szabadság-, az önállósulási és öntevékenységi vágy kialakulását, annak alkal-

mazását.  

Önértékelési motívumok 

Közös feladat az önbecsülés, a reális önbizalom és ambíció kialakítása. 

A személyes képességek fejlesztése 

Önkiszolgálási képességek 

A testi-, az önellátási-, befogadó- és önkifejezési képességek folyamatos kialakítása tanítási 

órákon és azokon túl is megoldandó feladat. 

Önvédelmi képességek 



9 

 

Az önvédelmi motívumok működtető hatásának érvényesítéséhez szükséges az egészségvédő- 

és az identitásvédő képesség kialakítása. 

Az egyéni tudat fejlődésének segítése 

Az egyéni tudat kialakulásához rendezett, bő elemszámú világtudat szükséges. Ennek megkülönböz-

tetett részei a természet- és társadalomtudat, a kognitív tudat és az éntudat.  

A reális önismeretek és önmotívumok gyarapodásuk közben rendszerré fejlődhetnek. A gyarapodás 

és a rendszer kezelése az iskola dolga. 

A szakmai képzés alapozása 

- Az alkotóképesség fejlesztése 

Az alkotóképesség fejlesztése során a reproduktív tevékenységtől az önálló alkotáshoz kell 

eljutni (vagy annak közelébe). 

- A tehetséges tanulók felismeréséről és gondozásáról az iskolának gondoskodnia kell. 

 

Fejlesztendő területek 

 

1. A tanulók erkölcsi nevelése 

Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. Vál-

jon ezek alkalmazása belső igénnyé; alakuljon ki a társasági alkalmazkodás lényege; legyenek tisz-

tában a következő fogalmakkal: kötelesség, lelkiismeret, szolidaritás, kitartás, igazmondás, barátság 

s nem utolsósorban a család jelentőségének felismerése. Közvetítendő további értékek: humaniz-

mus, tudás, kulturális érdeklődés, tolerancia, kulturált viselkedés, környezettudatos magatartás, 

testi-lelki egészség, kommunikációs kultúra, a jó-rossz, a helyes-helytelen felismerése. Udvarias, 

illedelmes viselkedési és magatartási módok kialakítása. 

 

2. A tanulók értelmi nevelése 

Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakí-

tása, fejlesztése. A növekvő információ-áramlatban való tájékozódás és a problémamegoldás képes-

ségének kialakítása. 

 

3. A tanulók érzelmi és akarati nevelése 

Feladat: A tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető 

érzelmek kialakítása. Az érzelmek alkotó jellegű feldolgozásának kialakítása, a „stressz-kezelés” 

megtanulása, legyen képes reális önismeretre, legyen önbecsülése, valamint a pozitív gondolkodási 

mód elsajátítása. Szeretet a család, a társak, a haza iránt. 

 

Az önismeret mellett a tanulók saját személyisének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresz-

tése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása; az akadályok, kudarcok 

leküzdése. A testi és lelki tulajdonságok, adottságok, erények és hibák ismerete, igényesség önmagá-

val, környezetével szemben. 

 

4. A tanulók állampolgári nevelése 

Feladat: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a 

társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai 

közéletben való részvételre. 

 

5. A tanulók esztétikai nevelése 
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Feladat: Megőrizni a kisgyerekek őszinte, ösztönös érzékenységét, fogékonyságát; alakuljon ki az 

igényesség, a „szépérzék” szűkebb, tágabb környezete iránt (munkája, alkotásai, iskolája, otthona, 

környezet és a természet iránt). 

 

6. A tanulók munkára nevelése 

Feladat: Önmaguk kiszolgálása; az életkoruknak megfelelő feladatvállalás az iskolában és otthon. Az 

emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rend-

ben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

 

7. A tanulók testi nevelése 

Feladat: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egész-

séges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód, a 

tiszta környezet, testápolás, az egészséges életfeltételek iránti igény kialakítása. 
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2.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

2.3.1. Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

 

Az egészségnevelés fogalma 

Tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismerete-

ket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása 

érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség- és cselekvésorientált tevékenység. Egészségfej-

lesztés minden nem terápiás jellegű egészséget javító módszer lehet, magába foglalja a következőket: 

Korszerű egészségnevelés 

Primer prevenció 

Mentálhigiéné 

Egészségfejlesztő szervezetfejlesztés 

Önsegítés 

 

Az iskolai egészségfejlesztés célja képessé tani a tanulókat arra, hogy saját egészségi állapotukat is-

merjék, felügyeljék, ha kell, javítsák. 

A gyerekek, fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolában, ez idő alatt érdemi hatást lehet gyakorolni 

a személyiségfejlődésükre, fejlesztésükre. Az iskolában eltöltött idő módot ad az egészségesebb élet-

vitelhez tartozó készségek elsajátítására, begyakoroltatására. 

Egészségfejlesztő team tagjai az iskolában: 

 intézményvezető, 

 testnevelő, 

 gyógytestnevelő  

 iskolaegészségügyi szolgálat, iskolaorvos, iskolavédőnő, 

 ifjúságvédelmi felelős, 

 diákönkormányzatot segítő pedagógus, 

 osztályfőnökök, 

 szaktanárok, 

 napközis nevelők, 

 iskolapszichológus. 

 

Az iskolai egészségfejlesztés feladatai: 

Az iskolai élet, munka, tanulás az egészség színtere legyen. Minden rendelkezésre álló módszerrel 

segíteni kell a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését, az eredmé-

nyesebb tanulást. 

Az egészségfejlesztő iskola biztosítja az: 

 egészséges, biztonságos környezetet, 

 iskolai egészségnevelést, 

 iskola-egészségügyi szolgálat elérhetőségét. 

Együttműködik a helyi közösség szakembereivel, egészségfejlesztő programokat szervez, rendez, 

azokon részt vesz. 

Kiemelten kezeli az:  

 egészséges, kulturált étkezést, 

 rendszeres, mindennapos testmozgást, 

 szabadidős tevékenységek biztosítását, 
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 lelki egészség védelmét, fejlesztését, 

 tanácsadási lehetőséget biztosít. 

 

2.3.2. Iskolai egészségfejlesztés megvalósulásának színterei 

 

Iskolai programok, rendezvények 

Tanórai foglalkozások: minden tantárgyon belül meg kell találni a kapcsolódási pontokat adott egész-

ségnevelési témában. 

Tanórán kívüli foglalkozásokon: 

napközi, 

szakkörök, 

tanfolyamok, 

pályázatok, 

délutáni klubok, 

egészségnapok, 

hétvégi családi programok, túrák, kirándulások alkalmával. 

 

Az egészségnevelés iskolai területei: 

 Egészséges életmód, életszemlélet, magatartás 

 Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 Egészséges testtartás, mozgás fontossága 

 Emberi értékeink ismerete, tisztelete 

 Az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló hatásai 

 Betegségek kialakulása, gyógyulási folyamat 

 Barátság, párkapcsolatok, szexualitás szerepe életünkben 

 Személyes krízishelyzetek felismerése, kezelési stratégiák ismerete 

 Tanulás és tanulástechnikák ismerete alkalmazása 

 Gazdálkodás az idővel 

 Rizikómagatartások ismerete 

 Szenvedélybetegségek elkerülése 

 Biztonságos környezet 

 Természetvédelem, egészséges környezet 

 Családi életre nevelés  

 Elsősegélynyújtás ismeretek, gyógyszerhasználat 
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Az egészségfejlesztő team tagjain belül az iskola-egészségügyi szolgálat feladatai: 

Az iskolaorvos és védőnő együtteséből álló szolgálat munkáját meghatározott jogszabályok szerint 

végzi.  

Az iskolavédőnő minden tanévre az intézményvezetővel és az iskolaorvossal egyeztetett munkatervet 

készít, amely magában foglalja a kötelezően ellátandó feladatok listáját minden évfolyamra vagy hó-

napokra lebontva. 

Védőnői feladatok: 

- kötelező életkorhoz kötött szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása; 

- védőoltások szervezése; 

- egészségnevelésben való aktív részvétel; 

- fogadóórák tartása; 

- fogadóórán kívüli adminisztratív tevékenységek; 

- elsősegélynyújtás; 

- csecsemőgondozási és elsősegély-ismereti tanfolyamok tartása; 

- testnevelés besorolásban való részvétel; 

- tantestületi munkában való részvétel az iskola kérése szerint. 

Részletesen az éves védőnői munkatervben található. 

 

2.3.3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, biológia és 

testnevelésóra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg a védőnő közreműködésével össze-

állított tematika alapján. 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb céljai: 

- megismerkedni az alapvető elsősegély-nyújtási technikákkal, 

- célszerű alkalmazása enyhe balesetek alkalmával, 

- biztonság kialakítása az alkalmazási technikák megvalósításában. 

 

Célunk, hogy minden diák - majd felnőtt embertársunk - a tőle elvárható módon segítsen a bajba 

jutottakon. Kellő ismerettel rendelkezzen veszélyhelyzetek felismerésében, az első legfontosabb lé-

pések megtételében, segítséget tudjon hívni. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

- elsősegély szakkör keretében, 

- versenyeztetési helyzetek megteremtésével, 

- együttműködés más elsősegély-nyújtó csapatokkal, 

- együttműködés a mentőállomással. 

 

2.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A fejezet előírásai az alábbi közösségekre vonatkoznak: 

 

Tanulók közösségei: 

Iskolaközösség 

Osztályközösségek 

Egyéb iskolai csoportok (DÖK, szakkör, napközis csoportok, Gyaxi DSE, ideiglenesen működő 

közösségek stb.) 

 

Szülői közösségek: 
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Gyakorlós Egyesület és választmánya 

Iskolatanács 

Címzetes nevelők testülete   

 

Az iskolai dolgozók közösségei: 

Alkalmazotti közösség 

Nevelőtestület 

Területi munkaközösségek 

Vezetőtestület 

Vezetői tanács 

Szakmai közösségek 

 

A szerveződés és a működés általános alapkövetelményei: 

 

A közösségek céljai: 

- A közösség feladata, hogy a kapott vagy az általa meghatározott, a működését szükségessé 

tevő célt megvitassa, pontosan értelmezze. 

- Gondoskodik a célok megvalósításához szükséges feladatok összegyűjtéséről, értékeléséről, 

dönt a felhasználhatókról. A megvalósítás módjának meghatározása és a feladatok személy-

hez kötése a vezető felelősségi körébe tartozik. 

- A közösség érdekében végzett munka értékelése, annak megismertetése az érdekeltekkel 

egy-egy feladat elvégzésekor, vagy meghatározott időnként szükséges. 

 

A működés speciális követelményei: 

 

A tanulók közösségei: 

 

Iskolaközösség 

- Az iskolaközösséghez tartozás a beiratkozással jön létre és az itteni tanulói jogviszonnyal 

szűnik meg.  

- Az iskolaközösséghez tartozó gyerekek kiemelkedő eredményeit az iskolaközösség minden 

tagjával ismertetni kell közvetlenül vagy közvetve (ITV, Vonatkerti Napló) 

- Az iskolaközösség cél- és feladatismertető találkozója a tanévnyitó, munkaértékelő beszá-

molója a tanévzáró ünnepélyen van. 

- Az iskolaközösséghez való könnyebb csatlakozás érdekében az új tanulókkal egyénenkénti 

megbeszélésre kerül sor két alkalommal. 

- Az iskolaközösséghez tartozás kifejezésének formai követelményeit a Házirend tartalmazza. 

- Az iskolaközösséget a tanév során a diákönkormányzat vezetősége, a diáktanács képviseli. 

 

Osztályközösségek 

- Adott időbeni állapotát, a fejlesztés tartalmát, a közösségben elvégzendő munkát az osztály-

főnöki munkaterv tartalmazza, amelynek része az osztályfőnöki órák tanmenete is. 

- Az osztályozó értekezleteken az osztály munkájának értékelése az osztályközösség állapo-

tának ismertetésével indul. 

- Az osztály közösségének működéséhez az ellátandó feladatok által meghatározott felelősi 

rendszert alakít ki. A felelősök munkájának értékeléséről gondoskodik. 
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- Az osztályfőnök feladata osztályának tanórán kívüli alkalmakat is biztosítani a közösségi 

élet kialakításához. 

 

Egyéb iskolai közösségek 

- Az e körbe tartozó közösségek munkaformájuk kialakítása, tevékenységük végzése közben 

– sajátos feladatuk ellátásán túl – a szervezett közösségre jellemző előírások alapján élnek. 

- A közösségi formáról és működésről a csoportok működési szabályzatukban, illetve éves 

tervükben gondoskodnak. A közösség munkáját rendszeresen értékeli. 

 

Szülői közösségek 

- Az iskola a Gyakorlós Egyesülettel kötött megállapodásban kívánja rögzíteni, hogy a szülői 

közösségek legyenek tekintettel a jelen dokumentumban leírtakra. 

- A szülői közösségek e területen végzett munkájának támogatására az iskola lehetőséget biz-

tosít információ-átadó rendszerének használatára (újság, ITV, honlap stb.) 

- A különböző területeken dolgozó tanulói közösségek munkájának érdemi megismerésére 

látogatási lehetőségeket biztosít az iskola a szülői közösségek képviselői számára.  

- A szülői közösségek sajátos közösségépítő tevékenységét az iskola a meglévő feltételek biz-

tosításával is támogatja.  

-  

Az iskolai dolgozók közösségei: 

 

Alkalmazotti közösség 

- Működése során a közösséghez tartozók számára együttes megjelenést kívánó alkalmak 

száma kevés. A célértelmezés, feladat-meghatározás az alkalmazotti közösséget alkotó ki-

sebb közösségekben (nevelőtestület, technikai dolgozók) történik. A közösen elvégzett mun-

kák értékelésekor a megoldásban résztvevő teljes partneri kör tevékenységére is tekintettel 

kell lennie az értékelést elvégzőnek. 

Az iskola egyéb, felnőttekből álló közösségeinek formáiról, munkájáról, annak értékeléséről törvény, 

illetve a pedagógiai program más fejezetei intézkednek. 

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

megteremti. 

 

Iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei a következők: 

- a tanítási órák: osztályfőnöki órák és szakórák, 

- tanórán kívüli foglalkozások: napközi, tanulószoba, szakkörök, sportkörök, kulturális ren-

dezvények, osztálykirándulások, 

- diákönkormányzati munka, 

- szabadidős tevékenységek. 

Az iskolai élet e területei sajátos foglalkoztatási formát követelnek, abban azonban megegyeznek, 

hogy mindegyik hozzájárul 

- a tanulók közösségi magatartásának kialakításához, 

- véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlesztéséhez, 

- a közösségi szokások, normák (az etikai értékrend) elfogadásához, 

- a másság elfogadásához, 

- az együttérző magatartás kialakulásához, 

- a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 
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Közös sajátosság az is, hogy mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tevékenységek állandó vagy al-

kalmilag alakult közösségekben zajlanak, ezért minden esetben az a célunk, hogy ezen közösségek 

tagjait alkalmassá tegyük arra, hogy a közös cél érdekében elfogadják a közös értékrendet, és hajlan-

dóak legyenek ennek megfelelően viselkedni, munkálkodni. 

 

2.4.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok 

Fontos a tanulás támogatása, kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, a tanulmányi- és 

munkaerkölcs erősítésével 

- a tanulók kezdeményezéseinek támogatása, segítése 

- a közvetlen tapasztalatszerzés segítése 

- a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással, helyes cselek-

vések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével) 

- a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önigazgató képességének fejlesztése 

- a folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő évfolya-

mon a már elért eredményekre építés 

- olyan nevelőkollektíva kialakítása, megtartása, amely összehangolt követeléseivel és neve-

lési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja 

- különböző változatos munkaformákkal (homogén és differenciált csoportmunka, egyéni 

foglalkoztatás, kísérlet, verseny stb.) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzé-

sének erősítése. 

 

2.4.2. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai 

A tanórán kívüli foglalkozások kötetlenebb tevékenységi formái és a közösen átélt kirándulások, tú-

rák, napközis szabadfoglalkozások kiváló területei a közösségfejlesztésnek, amelyek során a követ-

kező feladatok megvalósítására törekszünk: 

- a tanulókat önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére neveljük, 

- átgondolt játéktervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítjuk, hogy azok 

megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez tarozás érzését, 

- megismertetjük a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, 

- a sokoldalú és változatos foglalkozások járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítésé-

hez, 

- a túrák, kirándulások mélyítsék el a természet iránti tiszteletet, a környezet iránti felelősség 

érzését. 

 

2.4.3. A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére és a tanulók érdekeinek képviseletére diák-

önkormányzatot hoztak létre. A diák-önkormányzati munka során a következő közösségfejlesztési 

feladatok megvalósítását tűzzük ki célul: 

- a diák-önkormányzati munka céljai az egyéni érdekeket ne sértsék, azokkal összhangban 

legyenek, 

- fejlessze a kialakított, hagyományokon alapuló közösségi munkálatokat, közösségépítő te-

vékenységet, 

- a régi tevékenységek mellett új hagyományokat teremtsen, 

- olyan tevékenységeket szervezzen, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a közös-

ség tagjaiban, és ezáltal fejlődik, erősödik maga a közösség, 

- fejlessze a közösség iránti felelősségérzetet, 
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- a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységeket szervezzen, 

- a saját sikereire büszke, de más közösségek eredményeit is elismerő, azt értékelő közössé-

geket alakítson ki. 

 

2.4.4. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai 

A szabadidős tevékenységek olyan örömet adó munkaformák köré szervezett foglalkozások, amelyek 

kötődnek a tanulók személyes életéhez, társadalmi és egyéni problémáihoz, és hatása nemcsak a cso-

porton belül érvényesül, hanem kihat az iskola más területeire is. A tevékenységeket élményre épülő, 

problémamegoldást fejlesztő módszerekre kell építeni. 

Feladata: 

- jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, valamint a tevékenységet segítő 

külső szakemberekkel, 

- olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem tevékenységük által 

elérhetővé és élővé teszik kulturális örökségünket, 

- a csoporton belüli kapcsolatok erősítése, 

- a csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem fejlesz-

tése, a társak és a foglalkozásvezető elfogadása, az együttműködés megalapozása, fejlesz-

tése, 

- olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú el-

mélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére, valamint hatással vannak a po-

zitív életmód kialakítására. 

 

2.5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A 

pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

 

- a tanítási órákra való felkészülés, 

- a tanulók dolgozatainak javítása, 

- a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

- érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

- a lemaradó tanulók felzárkóztatása, 

- kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

- a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

- tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

- felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

- iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

- osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

- az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

- szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

- részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

- részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

- a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

- tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

- iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

- részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 
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- tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű munkavég-

zés, 

- iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

- szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

- osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő 

rendszer elvét figyelembe véve. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

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

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

- Együttműködik az osztály diákönkormányzat képviselőivel, segíti a tanulóközösség kiala-

kulását. 

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

szülői választmány tagjaival.  

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

- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé ter-

jeszti. 

- Szülői értekezletet tart. 

- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

- Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

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

az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével. 

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására moz-

gósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 

- Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályában. 

 

2.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

2.6.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

A tehetség, képesség kibontakoztatása intézményünk nevelő-oktató munkájának kiemelkedő fel-

adata. Fontos, hogy minél előbb felismerjük a tehetségre utaló tulajdonságokat, attitűdöket (testi, fi-

zikai, intellektuális, érzelmi, stb. területen). Minden gyermeknek meg kell kapnia a lehetőséget és a 

segítséget, hogy képességének megfelelően teljesítsen. A tehetség, a képesség kibontakoztatását az 

alábbi tevékenységek segítik: 

- Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése differenciált foglalkoztatás-

sal, kooperatív technikák beépítésével, projektmódszerrel, prezentációs technikákkal, tevé-

kenységközpontú pedagógiák alkalmazásával. 

- A testnevelés kerettantervnél még változatosabb tartalmú testnevelésórák biztosítása évfo-

lyamonként legfeljebb egy osztályban 

- Emelt szintű angol nyelv oktatása.  

- Különböző szakkörök biztosítása. 

- Versenyek, vetélkedők, bemutatók szervezése, lebonyolítása és ezekre való felkészülés.  

- Pedagógusaink folyamatos továbbképzése, munkájuk segítése a tehetséggondozás területén. 
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- Együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálattal 

 

A kiemelkedően tehetséges tanulók külön foglalkozást, magasabb szintű feladatokat igényelnek. A 

szaktanár feladata, hogy észrevegye a tehetséget, és az iskola vezetésének közreműködésével lehető-

séget adjon annak fejlesztésére. 

Amennyiben egy tanuló valamilyen iskolán kívüli tevékenységben tehetséges és sikeres, alkalman-

ként haladékot kaphat iskolai tanulmányi munkájában. 

 

2.6.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

A tanulási kudarccal küszködő tanulók segítése kiterjed az általános iskola teljes képzési időszakára. 

Már az első évfolyamon megkezdődik a tanulók egyéni megfigyelése. Probléma észlelése esetén az 

osztályfőnök az iskolában dolgozó szakemberek segítségével (gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus) 

megfigyeli és szűri ezeket a gyermekeket (DIFER mérés), majd a szülővel egyeztetve kéri a további 

speciális vizsgálatukat, amelyeket szakorvos, mentálhigiénés gondozó, Nevelési Tanácsadó vagy in-

dokolt esetben a Szakértői Bizottság végez el. Ezen eljárás célja azoknak a részképesség-zavaroknak 

a feltárása, amelyek jelenléte nehezíti vagy akadályozza az olvasás, írás, számolás információt szerző 

és -közlő szerepének kialakulását. Tisztában kell lenni azonban azzal, hogy a tanulási nehézségek 

csak nagyon ritkán vezethetők vissza egyetlenegy okra. A probléma - az esetek többségében - általá-

ban igen összetett, ezért a korrigálás is igen idő- és energiaigényes. A vizsgálati eredmények, a ren-

delkezésre álló feltételek függvényében kerül meghatározásra a fejlesztő-terápia, ami lehet: 

- Tanítási óra keretében egyénre szabott, differenciált foglalkoztatás. 

- Tantárgyi csoportbontás a pedagógiai programban meghatározottak alapján. 

- Felzárkóztatást segítő tanórai, tanórán kívüli, napköziben és otthon megoldandó feladatok. 

- Fejlesztő foglalkozás szervezése szakértői vélemény alapján a sajátos nevelési igényű és a 

beilleszkedési, tanulási és magatartásbeli problémákkal rendelkező tanulók számára. 

- Egyéni haladási ütem, tantárgyak, tantárgyrészek alóli mentesség biztosítása az illető szak-

értői vélemények alapján. 

Intézményünk kiemelt figyelemmel foglalkozik a szakértői bizottság által sajátos nevelési igényűnek 

nyilvánított tanulókkal. A különös gondozási igényű tanulók egyéni, integrált - szükség esetén - rész-

legesen integrált formában történő fejlesztését, nevelését, oktatását biztosítjuk. 

Az érintett tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul 

venni. Ennek során a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva a követ-

kező elvek alkalmazandók: 

- A személyi és tárgyi feltételek (gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, fejlesztő szoba, tárgyi 

eszközök). 

- Rehabilitációs órakeret biztosítása. 

- A feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése. 

- Sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények kialakítása és teljesítése. 

- Differenciált, egyéni segítségnyújtás, önmagukhoz viszonyított fejlődésük értékelése. 

Ennek megfelelően a fejlesztés a szakértői bizottságok által meghatározott területeken, adaptált prog-

ramok, egyéni fejlesztési terv alapján történik. 

 

2.6.3. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése 

Pedagógiai munkánk első lépése, hogy korán felismerjük a már kialakult zavarokat és megkeressük 

ezek kiváltó okát, amelyek általában személyiségfejlődési zavarokat okozhatnak. Kiemelkedő fon-
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tosságúnak tartjuk a megfelelő magatartásmódok kialakításában, illetve a magatartási problémák ke-

zelésében a pedagógusok személyes hatását, személyiségük közvetlen befolyását és azt a viszonyt, 

amelyet a tanulókkal kialakítanak. A családdal, a szülőkkel való személyes és rendszeres beszélgeté-

seket is nagyon lényegesnek tartjuk. A gyermekek családi körülményeiről szerzett tapasztalatok na-

gyon sok esetben eredményesek a problémák feltárásában és megoldásában.  

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel kapcsolatos pedagógiai feladatok: 

- Beiratkozásnál az iskola megismeri az óvodában kiállított iskolaérettségi véleményt. 

- Az okok feltárása: a család megismerése, a tanuló helye a családban, környezettanulmány. 

- Az osztályban tanító pedagógusok bevonása a nevelési gondok megoldásába. 

- A szülők bevonása a nevelési problémák megoldásába. 

- A tanulóval való egyéni bánásmód, beszélgetések, személyre szabott, nevelőszándékú fel-

adatok adása egyéni fejlesztési terv alapján. 

Amennyiben a probléma iskolai szinten nem kezelhető, az osztályfőnök, külső segítséget kénytelen 

igénybe venni (Nevelési Tanácsadó, pszichológus). 

Azon tanulók, akik már rendelkeznek szakértői- vagy szakvéleménnyel, amely beilleszkedési, tanu-

lási vagy magatartási problémát diagnosztizált náluk, és számukra fejlesztő foglalkozást javasolt, in-

tézményünkben biztosítjuk ezen foglalkozásokat, ha arra a szülő igényt tart. 

 

2.6.4. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

A köznevelési törvény 69. §-a szerint a nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a gyermek- és if-

júságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. 

Az iskolának feladata felderíteni a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezőket, és pedagógiai esz-

közökkel a káros hatásokat megelőzni, illetve korrigálni. 

A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak ezzel kapcsolatos munkáját. 

A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős feladatai: 

- Tájékoztatja a tanulókat, szülőket, pedagógusokat, hogy milyen problémával, hol és milyen 

időpontban fordulhatnak hozzá. 

- Milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó, iskolán kívüli intézményt kereshetnek fel. 

- A felé érkező jelzések alapján a probléma függvényében felveszi a kapcsolatot a szükséges 

személyekkel, szervezetekkel. 

- Nyilvántartást vezet az iskolában lévő veszélyeztetett illetve hátrányos helyzetű tanulókról. 

 

2.6.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Iskolánk nagy figyelmet fordít arra, hogy a gyermekek esetleges szociális hátrányai ne korlátozzák 

iskolai előmenetelüket. 

Tanulóink a város egészéből, ill. a környező településekről érkeznek. A családok szerkezete, helyzete 

tanulóink nagyobb részénél rendezett. A rászoruló családoknál a hátrányos szociális helyezet megse-

gítését a következő program szerint végezzük: 

- Igénybe vesszük a törvény adta támogatásokat: 

- étkeztetési támogatás, 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

- Fokozottan figyelünk a vidéken lakó és bejáró tanulókra. 

- Anyagi támogatást nyújtunk a szabadidős programokon való részvételre. 

- A szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknál szorgalmazzuk a napközi otthonban való rész-

vételt, egyéni megsegítést. 

- Tájékoztatjuk a szülőket a segítő szolgáltatások lehetőségeiről. 
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- Különös az odafigyelés a Gyermekjóléti Szolgálat gondozásában lévő tanulókra. 

- Különös odafigyelés a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra. 

- Tanévenként több alkalommal szakemberek mentálhigiénés foglalkozást tartanak. 

- Szükség esetén a gyermekvédelmi felelős az osztályfőnökkel, indokolt esetben védőnővel 

együtt családlátogatást végez. 

 

2.7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek a képviseletére diákönkormány-

zatot hozhatnak létre.  

A diákönkormányzat működésének alapvető kritériuma a tanulóifjúság jogainak és kötelességeinek 

együttes érvényesítése, a demokratikus életre való felkészítés, a diákok érdekeinek objektív védelme 

és képviselete. A diákönkormányzat döntési jogkörét csak a nevelőtestület véleményének kikérésével 

gyakorolhatja. 

A diákönkormányzat joga, hogy döntsön: 

- saját működéséről, 

- a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

- hatáskörei gyakorlásáról, 

- egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

- a diákönkormányzati tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint 

a tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanuló vezetőjének, munkatársainak megbízásáról. 

A diákönkormányzat - a fentieken - túl dönthet: 

- munkatervének elfogadásáról, 

- tisztségviselőinek megválasztásáról, 

- külső segítők felkéréséről, 

- szövetségekhez való csatlakozásról. 

További jogok és kötelességek, a működés elvei a diákönkormányzati SZMSZ-ben részletezve. 

 

2.8. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

2.8.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

- Tanórák, osztályfőnöki órák 

- Diákönkormányzati ülések 

- Eseti hirdetmények 

 

2.8.2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

- Szülői értekezletek 

Szeptemberi – évfolyamonkénti, osztályonkénti – állandó témái: 

évi célkitűzések ismertetése, 

a választmányi tagok megválasztása, 

a napközis tanulók szülei részére tájékoztatás a napközis élettel kapcsolatban. 

Félévi: - osztályonkénti – állandó témái: 

az I. félév nevelési és tanulmányi eredményeinek elemzése, értékelése, 

a II. félév faladatai. 

Aktuális szülői értekezlet (pl. táborozás szervezése, erdei iskola, 8. évfolyam pályaválasztása, 

a leendő 1. évfolyamos szülők tájékoztatása. 

- Személyes kapcsolatok 

- Fogadóórák 
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Fogadóórák: a nevelőtestület a mindenkori tanév rendjében meghatározott időben fogadóórát 

tart. 

- Családlátogatás 

- Nyílt tanítási napok 

Nyílt tanítási nap: alsó és felső tagozatos osztályokban nyílt tanítási napot, szakköri napot szer-

vezhet az iskola. 

A leendő 1. évfolyamosok szüleinek nyílt tanítási napokat szervezünk. 

A kapcsolatok írásos formái: tájékoztató füzetek, dokumentumok, iskolaújság, az iskola honlapja, a 

gyermekek írásbeli munkái. 

Személyes találkozásra adnak lehetőséget a rendezvények, kirándulások és egyéb szabadidős tevé-

kenységek. Ezeket és időpontjukat az éves munkatervek határozzák meg. 

 

2.8.3. Az iskolai környezet további partnereivel kapcsolatos együttműködési formák 

Az iskola hivatalosnak és kötelezőnek tekinti kapcsolatát Baja város önkormányzatával, és a Bajai 

Tankerületi Központtal, mint fenntartóval. 

A polgármesteri hivatal által szervezett tanácskozásokon – érdekeltség esetén – képviselője révén 

vesz részt. Más hivatal, szervezet hasonló eseményeit látogatja. Az iskola a város közéletében – szán-

déka szerint – rendszeresen részt vesz. A polgármesteri hivatal valamennyi gyermekre tekintettel lévő 

szociális jellegű tevékenységét igényli és segíti.  

Megkülönböztetett kapcsolatot tart fenn a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal: 

- Bajai Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 

- Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

- Bajai Szent Rókus Kórház Gyermek és Ifjúsági Mentálhygiénés Gondozó 

- Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 

 

Az iskola tanulói és nevelői a különböző sport- és kulturális eseményeken részt vesznek. A nevelők 

a helyi szakmai tanácskozásokon vállalják a közös munkát. 

Az általános iskolákkal részint a vezetők munkaközösségén, a nevelők szakmai munkaközösségein, 

részint a gyerekek számára szervezett eseményeken keresztül valósul meg a kapcsolat. A gyerekek 

délelőtti programokon való részvételét az iskola csak indokolt esetben biztosítja. 

A város középiskoláival kialakított jó kapcsolatot a pályaválasztási felelős munkáján keresztül lehet 

megőrizni.  

A város közművelődési és egyéb intézményei számára biztosítjuk az iskolának is fontos információk 

továbbítását. 

A kapcsolattartás rendjét az iskola Szervezeti és működési szabályzatának a 4. fejezete részletesen 

tárgyalja. 
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2.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján) 64-75.§-a szabályozza 
 

2.9.1. Osztályozó vizsgára vonatkozó szabályok 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti 

vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák 

együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szü-

lőt folyamatosan tájékoztatni kell.  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

- előzetes írásbeli kérelem alapján az intézményvezető engedélyezi, hogy egy vagy több tan-

tárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen 

eleget, 

- nevelőtestület engedélyező döntése alapján, ha a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

időnél többet mulasztott. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vo-

natkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

Az osztályozó vizsga követelményeinek minden esetben meg kell egyeznie az adott évfolyam szá-

mára készült kerettanterv ismeretanyagával, de a tanuló értékelése során figyelembe kell venni a ta-

nuló sajátos képességrendszerét, szorgalmát is. 

 

2.9.2. Különbözeti vizsgára vonatkozó szabályok 

Különbözeti vizsgát a tanuló akkor tehet, ha más iskolából érkezik és az intézményünket kijelölő 

szakértői bizottság arra szóban vagy írásban javaslatot tett.  

Különbözeti vizsgát a szülő/nagykorú tanuló írásbeli kérelmére a kérelem beérkezését követő 15. és 

45. nap között lehet szervezni, a különbözeti vizsga megkezdésének engedélyezését és a vizsga ered-

ményét az intézményvezető határozatban rögzíti. 

 

2.9.3. Pótló vizsgára vonatkozó szabályok 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem 

róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetke-

zése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az intézményvezető 

hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszer-

vezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. 

A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

 

2.9.4. Javítóvizsgára vonatkozó szabályok 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

- a tanév végén legfeljebb 3 elégtelen osztályzatot kapott, 

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

vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-től 

augusztus 31-ig terjedő időszakban tehet.  
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2.9.5. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

A magasabb évfolyamba lépés feltétele a tantervi követelmények legalább elégséges szintű teljesí-

tése.  

A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi 

követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. A kö-

vetelményeket a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve szöveges értékelés alapján 

bírálják el.  

Az 1. évfolyamon automatikus a továbbhaladás, a 2-8. évfolyamon elégséges év végi osztályzatot 

kell megszerezni a továbbhaladáshoz. Ha a tanuló a tantervi követelményeket a tanév végére nem 

teljesítette, első évfolyamra felvett tanulót a megfelelő törvényi előírásoknak figyelembevételével az 

intézményvezető mentesítheti az értékelés és minősítés alól és ekkor a többi tanulóval azonos osz-

tályban, de előkészítő évfolyamként fejezi be az évet.  

A felsőbb évfolyamon tanuló javítóvizsgát köteles tenni. Ha a tanuló háromnál több tárgyból nem 

teljesítette a tantervi követelményeket, akkor a tanuló évet ismétel. A tantestület ezen döntéséről a 

szülőt írásban kell értesíteni.  

A magántanulók az SZMSZ-ben rögzített módon osztályozóvizsgát tesznek. A nevelőtestületnek joga 

ezt a vizsgát más esetekben is előírni. 

Tanulmányi követelmények nem teljesítése  

- A tanuló 2-8. évfolyamon a nevelőtestület jóváhagyásával, javítóvizsgát tehet, ha a tanév 

végén legfeljebb három tárgyból elégtelen osztályzatot kapott.  

- Az első évfolyam ismétlését a szülő írásban kérheti. 

- Ha a tanuló az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztása miatt a tanítási év végén 

nem volt osztályozható és a nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét az igazolatlan 

mulasztások száma miatt nem engedélyezte, ill. a vizsgán igazolatlanul nem jelent meg, 

vagy engedély nélkül távozott, nem léphet a következő évfolyamba. 

Egyéni továbbhaladás esetén szakértői vélemény alapján az engedélyben meg kell határozni, melyik 

tárgyból, melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak utolérnie a többieket. Az egyéni 

továbbhaladás – valamennyi vagy egyes tantárgyakból – különböző évfolyamokig, de legkésőbb a 

negyedik évfolyam végéig tarthat. 

A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is, ha egyéb-

ként felsőbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő 

kérésére az intézményvezető dönt. 

Az iskola magasabb évfolyamába a tanulót nem kell beíratni. 

A tanuló az intézményvezető engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanul-

mányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti. 

A 2-8. évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításá-

hoz a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

- az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

- az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi köve-

telményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;  

- az adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-ról hiányzott, illetve ha a tanuló igazolt és iga-

zolatlan mulasztása meghaladta a 250 órát, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év 

közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, 

ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 
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A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasz-

tásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a meghatározott érte-

sítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait 

évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére megha-

ladja a meghatározott mérteket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie. 

Ha a tanuló sikertelen osztályozó vizsgát tett, javítóvizsgára jelentkezhet. 

 

2.9.6. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

A vizsgatárgyak vizsgarészei és követelményei megfelelnek az alkalmazott kerettanterv adott évfo-

lyam teljesítésére vonatkozó előírásoknak. A Házirend tartalmazza az osztályozó vizsga tantárgyan-

kénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó 

vizsgára jelentkezés módját és határidejét. 

 

2.10. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

A tanuló az iskolával a beiratkozás napjától tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel 

vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy 

átvételről az intézményvezető dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói 

jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.  

A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon teszi közzé az intézmény. 

Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról az intézmény vezetője dönt. 

 

2.11. A felvételi eljárás különös szabályai 

Az intézménybe külön felvételi nincs, a jelentkező tanulók a létszámhatárok figyelembevételével fel-

vételre kerülnek. Az intézménynek nincs kötelezettsége a körzetes beiskolázásra. 

 

3. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 

3.1. A választott kerettanterv feletti óraszám kifutó rendszerben 

 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam  

(2018 szeptemberétől a 2. évfolyamtól kifutó rendszerben) 

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

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

Idegennyelvek      +1 2+1 

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

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

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

(2018 szeptemberétől a 6. évfolyamtól kifutó rendszerben) 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegennyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampol-

gári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2+1 2+1     

Természettudományi gyakorlatok     

Fizika     2 1+1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1+1 

Földrajz     1+1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret 1 +1     

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika +1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 3 + 2 3 + 2 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

2020. szeptemberétől a 2. évfolyamtól kifutó rendszerben 

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

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+0,5 6+0,5 6+1 

Idegennyelv - angol +0,5 +1  +2 (2) 2+1 (3) 

Matematika 4+0,5 4+0,5 4+0,5 4+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Nem kötelezően választott „emelt” angol szak-

köri óra 
0,5 1 1 1 

 

Az 1-4. évfolyamos szabadon tervezhető órakeretet + jellel jelöltük. Az alapkészségek fejlesztésére szánt ma-

tematika és magyar órák mellett angol nyelvi plusz órákon való részvételre van lehetőség. Az alsó tagozaton 

minden tanulónak ugyanazt az órakeretet biztosítjuk, lehetőséget adva képességei kibontakoztatására. A köte-

lező óraszámon felüli Nem kötelezően választott „emelt” tartalmú angol nyelvi szakköri órán való részvételt 
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azoknak ajánljuk, akik az alsó tagozat végén szintfelmérésen szeretnének részt venni. Az ott elért eredmény 

alapján ajánlást kaphatnak egyes tanulók az emelt óraszámú angol nyelv tanulására a felső tagozaton. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

2020 szeptemberétől a 6. évfolyamtól kifutó rendszerben 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Magyar nyelv és irodalom - gyakorló +0,5 +0,5+0,5 +0,5+0,5  

Idegennyelvek - angol 3+1 (4) 3+2 (5) 3+2 (5) 3+2 (5) 

Matematika 4 +0,5+3+0,5 3 3 

Matematika - gyakorló  +1 +1 +1+1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 2 2 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
  +0,5+0,5  

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Természetismeret - gyakorló +0,5 +0,5   

Biológia-egészségtan   2 1 

Biológia-egészségtan - gyakorló    +1 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Földrajz - gyakorló   +1  

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon- és népismeret* 1    

Informatika +1+1 1 1 1 

Informatika - gyakorló  +0,5  +1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 3+2 3+2 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Nem kötelezően választott „emelt” an-

gol szakköri óra 
1    

Nem kötelezően választott angol nyelv-

vizsgára felkészítő szakköri óra 
 1 1 1 

Az 5-8. évfolyamos szabadon tervezhető órakeretet + jellel jelöltük (kivéve testnevelés). A felső tagozaton 

kétféle „választható” órakeretet biztosítunk, amelyeket zöld és piros színnel jelöltük. A piros szín az emelt 

óraszámú angol nyelvi csoportot jelöli. Ennek választása csak az iskola ajánlása alapján lehetséges, amely a 

negyedik évfolyam végén szintfelmérőt követően alakul ki. A zölddel jelölt óraszámok pedig az angol nyelvet 

nem emelt óraszámban tanulók részére kötelező érvényű. Hetedik évfolyam végén nem hivatalos alapfokú 

nyelvvizsga szintű mérésen vesznek részt az angol nyelvet emelt óraszámban tanulók. 

A kötelező „közös” óraszámon felüli plusz órák esetében nem jelölünk ki többlet tananyagot, ezek ismét-

lésre, gyakorlásra fordított órák. A kerettantervi órákon felüli óraszámot a készségfejlesztésre, gyakorlásra 

használjuk az alkalmazható tudás kialakítása érdekében. Ezt szolgálják a témakörönként elhelyezett GYA-

KORLÓ, rendszerező, összefoglaló órák.  
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3.2. A választott kerettanterv feletti óraszám a 2020-ban bevezetett Nat szerint 

 

Óraterv a kerettantervekhez - 1-4. évfolyam 

2020. szeptember 1-től az 1. évfolyamtól felmenő rendszerben 

  Tantárgyak         

  

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+0,5 5+1,5 5+1,5 

Első idegen nyelv - angol +0,5 +1 0 2 

Matematika 4+0,5 4+0,5 4+0,5 4+0,5 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 0 0 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Digitális kultúra 0 0 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Rendelkezésre álló 

órakeret 

Kötelező óraszám 22 22 22 23 

Szabadon tervezhető órák száma +2 +2 +2 +2 

ÖSSZESEN 24 24 24 25 

  

Nem kötelezően választott/vállalt 

"emelt" angol szakköri óra 
0,5 1 2 2 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez - 5-8. évfolyam 

2020. szeptember 1-től az 5. évfolyamtól felmenő rendszerben 

  Tantárgyak         

  

Magyar nyelv és irodalom 4+0,5 4+0,5 3+0,5 3+0,5 

Első idegen nyelv - angol 3+2 3+2 3+2 3+2 

Matematika 4 4+0,5 3+0,5 3+0,5 

Történelem 2 2 2 2 

Hon- és népismeret   1     

Állampolgári ismeretek      1  

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természettudomány 2+0,5 2     

Biológia-egészségtan     2 1 

Fizika     1 2 

Kémia     1 2 

Földrajz     2 1 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és színház      1  

Technika és tervezés 1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre 

álló órakeret 

Kötelező óraszám 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető órák száma +1 +2 +2 +2 

Emelt szintű oktatás(szakmai alapdok.) +2 +2 +2 +2 

ÖSSZESEN 28+2 28+2 28+2 28+2 
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Az intézményünkbe iratkozó tanulók vállalják az óratervben szereplő angol szakköri órákon való 

részvételt.  

 

3.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

A tankönyv, a tanulmányi segédlet 

- maradéktalanul tartalmazza a tantervek minimum követelményeinek eléréséhez szükséges 

tartalmakat, 

- feleljen meg: intézményünk célrendszerének, ennek érdekében tartalmazza a képesség- és 

kompetencia-fejlesztés sokoldalú lehetőségeit, 

- tegyen eleget az önálló tanulást segítő és az életen át tartó tanulás kialakításához szükséges 

didaktikai alapelveknek: szerkezete legyen világos, egyszerű, motiváljon, keltse fel a gyere-

kek érdeklődését, szövege az életkornak megfelelő fogalmazású legyen, kerülje az idegen 

szavakat, kifejezéseket, ábrái, betűméretei, szerkesztése segítse az önálló ismeretszerzést, ösz-

tönözzön ismétlésre, rendszerezésre, adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre, az 

önálló tudásszerzés képességének kialakítására, illetve az önálló feladatmegoldásokra, 

- méretében legyen kézbe vehető, borítója érdeklődést keltő, színes és tartós, 

- legyen több évig használható, és az ára elérhető, 

- egy tankönyvcsaládhoz azonos elvek alapján készüljenek mérőlapok. 

A tankönyv kiválasztását szaktárgyi munkacsoport végzi. 

 

Iskolánk minden tanulója részére a 2017/2018-as tanévtől kezdődően térítésmentesen biztosítjuk a 

tankönyvellátást. 

Szükség esetén a szülők vállalják az emelt szintű angol nyelvi oktatáshoz alkalmazott taneszközök 

beszerzését. 

 

3.4. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

1-2. évfolyam 

Alapelvek: 

A tanulók egyéni fejlődésbeli különbségének pedagógiai kezelése. 

Tanulási módszerek, iskolai figyelem, fegyelem, kötelességérzet kialakítása.  

 

Az iskolába lépő gyermek eltérő szociokulturális fejlettségéből adódóan a nevelési-oktatási folyamat 

során különös tekintettel kell lennünk az egyéni fejlesztésre. Ez kiemelten fontos, hiszen későbbi 

fejlődése szempontjából meghatározó jelentőségű. Az óvodából érkező tanuló érzelmi biztonságának 

megléte biztos alapja a kommunikációs és kooperációs képességek fejlődésének. A nevelés és oktatás 

középpontjában a teljes személyiség áll, amelynek fejlődéséhez tevékenységközpontú, élményalapon 

nyugvó tanulási helyzeteket biztosítunk. A tanulás egyik fontos tényezője a figyelem, amelynek fej-

lesztését kiemelt területként kezeljük. Az életkori sajátosságoknak megfelelően olyan attitűdöket ala-

kítunk ki, amelyek lehetővé teszik a kötelességtudat megalapozását és folyamatos fejlesztését. A ki-

tartó és eredményes feladatvégzés feltételeként a fegyelmezett munkavégzésnek nagy figyelmet szá-

nunk azért, hogy a mindennapi élethelyzetben alkalmazni képes tudás szerezzenek a gyermekek. 

 

3-4. évfolyam 

Kulcsfogalmak – folyamatok:  
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Iskolai teljesítmény-elvárások, tanítási-tanulási módszerek és folyamatok, motiválási- és tanulásszer-

vezési folyamatok 

Az iskolai teljesítmény-elvárások teljesítése érdekében intézményünkben a pedagógiai tevékenysé-

gének központjában a kulcskompetenciák fejlesztése áll. A tanulási-tanítási folyamatban olyan mód-

szereket alkalmazunk, amelyek lehetőséget biztosítanak a 3-4. évfolyamon is már az egyéni tanulási 

módszer megalapozásának, az egyéni tanulási ütem figyelembe vételének. A különböző tanulássze-

rezési eljárások alkalmazásával szilárd alapkészségeket szereznek gyermekeink, valamint szociális 

képességei is folyamatosan, az elvárásoknak megfelelőn fejlődnek.  

 

5-6. évfolyam 

A felső tagozaton való nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 

eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapo-

zásának folytatása, a tanulók személyiségének fejlesztése, elérni, hogy igényük legyen az önálló is-

meretszerzésre. 

- Megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit, szokásait; 

- felébresszük a tanulási kedvet; 

- segítsük az egészséges életvitel kialakítását, a mozgásigény kielégítését, fejlesszük a mozgás-

kultúrát; 

- tudatosítsuk az alapvető erkölcsi értékeket, a kulturált magatartás szabályainak fontosságát; 

- tudatosítsuk, hogy kitartással, szorgalommal elérhetjük reális céljainkat; 

- érjük el, hogy kialakuljon az igényük a közösségi életben való részvételre, a szabadidő hasz-

nos eltöltésére. 

- A „Technika és tervezés”, valamint a „Digitális kultúra” tantárgyakban kiemelten foglalko-

zunk a robotika, a 3D nyomtatás, a programozás és az elektronika témakörrel az erre a célra 

létrehozott Eötvös Alkotóműhelyben. 

 

 

7-8. évfolyam 

A felső tagozat 7-8. évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és egyre összetet-

tebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bő-

vítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a 

pályaválasztásra, pályaorientációra  

- mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

- a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hal-

lás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

- az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk 

hozzájárulni, 

- a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figyelembe 

vétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemuta-

tása, 

- fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 



31 

 

3.5. A mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § (11) 

bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg, a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonat-

kozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással. 

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében iskolánk a mindennapos testnevelést az 1. és 5. 

évfolyamon a 2012/2013-as oktatási évtől szervezte meg, amellyel a mozgásélmény és a mozgásta-

pasztalat megszerzésére helyeztük a hangsúlyt. 

Azokon az évfolyamokon, ahol nincs lehetőség a heti 5 testnevelésóra megszervezésére, ott a 3 + 2-

es változatot biztosítjuk és követeljük meg a tanulóktól. 

 

A 3+2 változat törvényi háttere: 

• Nkt. 27.§ (11): „(…) amelyből legfeljebb heti két óra 

  a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatás-

szervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

  b) iskolai sportkörben való sportolással, 

  c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes verseny-

engedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szer-

vezett edzéssel váltható ki.” 

• EMMI rendelet 141.§ (2): 

„Amennyiben heti legfeljebb két testnevelésórát az iskolai sportkörben vagy az iskolában működő 

diáksport-egyesületben történő sportolással biztosít az iskola, akkor az iskolai sportkör és az iskolá-

ban működő diáksport-egyesület e feladatának ellátása kapcsán tagdíjat, egyesületi tagdíjat nem szed-

het.” 

a) Az iskola nem a testnevelés tantárgyra a kerettantervben előírt tananyagot tanítja, hanem más 

műveltségterületi oktatást folytat. 

Ez a lehetőség az iskola számára jelent lehetőséget. A NAT I.2.1 pontja részletezi:  

„A heti öt órából legfeljebb heti két óra a NAT Testnevelés és sport műveltségterületében jelzett 

sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, természet-

járás, kirándulás), vagy az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően különféle más 

sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és ügyességi 

játékok, csapatjátékok).” 

b) Iskolai sportkörben végzett tevékenység 

- A sportkör szervezését a 2013. augusztus 31-ig a Kt. 52.§ (9), utána az Nkt. 27.§ (13) írja elő. 

- Ez a tanuló számára jelent lehetőséget, tehát nem az iskola, a tanuló válthatja ki ezzel az órát. 

A sportkör nem tehető kötelezővé. 

- Ugyanakkor elvileg elképzelhető, hogy egy népszerű sportkör óraösszevonást tegyen lehe-

tővé. 

- Ingyenesség! 

b) Versenysportot folytató tanuló igazolt egyesületi tagsággal. Ez a tanuló számára jelent lehe-

tőséget. 

Gyógytestnevelés: Az EMMI rendelet 142.§ (3) bekezdése szerint: „Amennyiben a tanuló szakorvosi 

javaslat alapján a testnevelésórán is részt vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos test-

nevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvé-

telnek együttesen kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára a szakorvos tesz javaslatot.” 
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Tehát a mindennapos testnevelés részben vagy akár teljes egészében gyógytestneveléssel is teljesít-

hető. A tanuló a tanítási időszakon kívüli 2 óráról igazolást köteles leadni a testnevelőjének. 

Az emelt szintű testnevelés programmal működő osztályokban a 2007/2008-as tanévtől működik a 

heti 5 órás testnevelés tanórai keretek között. 

Jelenleg kimenő rendszerben a 4., 5., 6., évfolyamon valósul meg. Várhatóan a 2019/2020-as tanév-

ben fejeződik be az emelt szintű testneveléssel működő osztályok programja. 

 

3.6. A választható tantárgyak, foglalkozások és pedagógusválasztás szabályai 

A kerettantervre épülő helyi tanterv, figyelembe véve tanulóink terhelhetőségét is, szabadon választ-

ható tantárgyak választását nem teszi lehetővé. 

Lehetőség nyílik azonban a szakkörökön és egyéb szabadidős tevékenységeken való részvételre. A 

választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy a foglalkozá-

sokat egész tanév során látogatni kötelesek. A kötelező és tanórán kívüli foglalkozásokon pedagógus 

választására nincs lehetőség. 

 

3.7. Projektoktatás 

A projektoktatás során egy összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma kerül 

feldolgozásra. A projektmódszer egy sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában egy prob-

léma áll. A feladat a probléma megválasztásán és megoldásán túl a lehető legtöbb vonatkozásnak és 

összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához kapcsolódnak. 

A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való hozzájárulás sokféleségét. 

Minden külön módszertani erőfeszítés nélkül lehetővé teszi, hogy a résztvevők a korábbi élményeik, 

tapasztalataik, tehetségük és ambícióik szerint válasszanak részfeladatot.  

A projektmódszer átlép a hagyományos oktatáson, az iskola hagyományos időkeretein, falain, élet 

közeli problémákból indít, és minden résztvevő mindenféle tapasztalataira épít. 

A projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényli. A tervezés két fő szinten törté-

nik: az első az egész folyamatra vonatkozik, amely során meghatározott ismeretekhez és képességek-

hez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. A másik szint az egyes projektek megtervezését jelenti, amelyhez 

a tanári motiváció és segítség tudatos jelenléte szükséges.  

A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való hozzájárulás sokféleségét. A 

feladatválasztás történhet osztályközösségi szinten, munkaközösségi szinten, több tanulócsoport be-

vonásával. A témaválasztás lehet tanulói, vagy pedagógus kezdeményezésére. A projekt időtartama 

1-6 hétre tervezendő. Az adott tanév utolsó hete, projekthét a mellékletben található részletes prog-

ramleírás szerint valósul meg. A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület döntés alapján plusz pro-

jekthét építhető be a tanév rendjébe. 

Iskolánkban leggyakrabban alkalmazott tanítási projektek  

- Technika – rajzprojekt (technikai folyamat megvalósítása, kipróbálás, elméleti ismeretek). 

Célja tárgyi produktum megalkotása. 

- Művészeti projekt – előadás, kiállítás, összetett alkotások. Nyári alkotótábor. 

- Környezeti projekt – ökoiskolai programok, erdei iskola. 

- Egészségnevelés projekt – egészségnapok, gyümölcsnapok, teaház, erdei iskola. 

- „EFOP 3.2.6-16-2016-00001 A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a közneve-

lési intézményekben 

A projekt keretében, a Magyar Képzőművészeti Egyetem partnerintézményeként, a partner egyetem 

által biztosított tananyagok és módszertani támogató dokumentumok ismeretében az intézményünk 

által kiválasztott szakmai programok tananyagát, módszertanát a helyi tantervünknek megfelelően 
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felhasználjuk, alkalmazzuk a tanórai tevékenységekben (beleértve a fakultációkat, a projekt alapú 

vagy az epochális tanulásszervezési formákat is), valamint a tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató mun-

kában, a helyi tantervi és tantárgyi programoknak megfelelően a szakkörökben, a szabadidős tevé-

kenységek során, nyári táborokban. 

- EFOP-3.2.3-17-2017-00036 azonosító számú, „Digitális környezet fejlesztése a köznevelés-

ben (DFT a mellékletben). 

A nemzeti Alaptantervben kulcskompetenciaként jelenik meg a digitális kompetencia fejlesztése. A 

pályázat lehetőséget nyújt az interaktív tananyag beillesztésére az interaktív tábla tanulói használa-

tára, a kooperatív tanulásszervezési eljárások alkalmazására és a folyamatos módszertani fejlődésre. 

Kiemelt területei a matematikai kompetencia és a szövegértés fejlesztése. 

- Lehetőség szerint intézményünk 7. évfolyamos tanulói számára a Határtalanul pályázat kere-

tében biztosítjuk a határon túli magyarok földrajzi, gazdasági, kulturális és történelmi megis-

merését. Ezzel erősítjük a nemzeti összetartozást. 

 

Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák mód-

szertani megalapozása az EFOP-3.3.5-17-2017-00045 pályázat keretein belül. 
 

Az EFOP-3.3.5-17 kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósított tematikus nem formális és in-

formális napközis és bentlakásos jellegű programok kísérleti rendszerben történő sikeres megvalósí-

tása, hozzájárulva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt konstrukcióban kifejlesztett oktatási, képzési 

tartalmak, valamint az élményalapú tanulást segítő új módszertan teszteléséhez és ezen fejlesztés ok-

tatás-nevelési munkában történő alkalmazásához. 

 

ÁTFOGÓ CÉL 

 Az élményalapú tanulás módszertani megalapozása 

 A tanulás közösségi élménnyé formálása 

 Az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentése 

 Az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása  

 Az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése 

 A köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése 

 Tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók 

tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlő-

déséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az 

oktatás színtere nemcsak az iskola lehet 

RÉSZCÉLOK 

 Szociális (és egyéb) kompetencia fejlesztése tematikus programokkal 

 Kidolgozott modellprogram tesztelése, az informális és non-formális tanulási lehetőségekhez 

való hozzáférés javítása 

 A kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek 

és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelése 

 A kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó pedagógus- és animátorfelkészítések 

és pedagógus továbbképzések eredményességméréséhez történő hozzájárulás 

 Az aktív, fejlődést biztosító szabadidő eltöltése és a készségfejlesztő tevékenységek végzése 

 Informális és non-formális tanulási alkalmak szervezése 

 Oktatás területi egyenlőtlenségeinek tompítása 

 Kompetenciafejlesztést szolgáló tanulás szervezési eljárások alkalmazása 

 Kooperatív pedagógiai kultúra megerősítése 

 Inkluzív nevelés támogatása 

 Tanulói közösségépítés 
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AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKE, 

CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

A tanulók ismeretei, készségei, képességei, attitűdjei tapasztalati tanuláson alapulnak. 

A tanulók személyisége minél teljesebben bontakozzon ki a nem formális/informális tanulási környe-

zet és alkalmak adta lehetőségek tudatos pedagógiai kihasználásával. 

A nem formális-tanórán, tantermen kívüli-tanulási alkalmak változatos módszertannal valósuljanak 

meg, melyekben döntő szerepe van a saját élményeken, tapasztalatokon alapuló aktív tanulásnak, a 

saját tanulási folyamataiért felelős tanulói magatartásnak és a pedagógus szerepváltásának. 

Élmény-, kaland- és játékpedagógiai módszerek tudatos, tervszerű használata a tanítási- tanulási fo-

lyamatban. 

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 

Elsősorban játék- és drámapedagógiai módszerek használata mind osztálytermi, mind nem formális 

tanulási környezetben, az informális tanulás sajátosságainak, lehetőségeinek folyamatos figyelembe-

vételével (pedagógus mintaadás, spontán tanulási alkalmak tudatosítása). 

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 

A tanulók a tanulást közösségi élményként élik meg, azaz tanulási folyamatuk páros, csoportos mun-

kavégzésben is megvalósul. 

Megértik, hogy a munka világába, tágabban a társadalomba való beilleszkedésük mértéke attól függ, 

hogy mennyire képesek a közösségért tenni, annak tagjaként dolgozni, és társaik támogatásával a 

közösség erejét, hatékonyságát növelni. 

Az intézmény koncepciózusan használja a nem formális tanulási környezet-osztálykirándulások, di-

áknapok, diákönkormányzati működés, önkéntes munka, nyári táborok- mint a közösségfejlődésének 

lehetőségei. 

A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA 

TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 

Kiemelt figyelem irányul mind a tanulási környezetre, mind a tanulási formákra, amelyekkel a sze-

mélyiség-és közösségfejlesztést lehet előmozdítani. 

Az osztályfőnökök tudatosan használnak olyan tanulási környezetet, amelyek a tanterem falain kí-

vülre viszik a tanulókat-táborok, kirándulóhelyek, művelődési- és sportintézmények, egészségneve-

lési intézmények-, és olyan módszereket alkalmaznak, amelyek tevékenykedtetve fejlesztik a szemé-

lyes és társas kompetenciákat: csoportépítő gyakorlatok, önismereti foglalkozások, szociometria, sze-

repjátékok, stb.  

A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN VAGY GYAKORLAT-

BAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA 

Kiemelt szerepet játszik a fejlesztő értékelés, a reflektív pedagógia, amelynek során a tanulók folya-

matos részletes visszajelzést kapnak előrehaladásukról, továbbá segítséget ahhoz, hogy meg tudják 

határozni feladataikat továbbfejlődésük érdekében. 

A pedagógusok a csoportos feladatmegoldásokhoz-mint a nem formális tanulás jellemző munkafor-

májához- kapcsolódó értékelés módszertanának kidolgozásában és használatában aktívan közremű-

ködnek. 

A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, A TANULÓ MAGATARTÁSÁNAK, SZOR-

GALMÁNAK ÉRTÉKELKÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK 

Kiemelt figyelem irányul a nem formális tanulási alkalmakon kiválóan teljesítő tanulókra, akik olyan 

képességeket és ezekhez kapcsolódó eredményeket mutattak fel, amelyek a személyiség-és közös-

ségfejlődés példájává váltak. 

AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS 

TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

Előnyben részesülnek az aktív tanulási formákat preferáló kiadványok, amelyek az élményszerű ta-

nulást támogatják, és középpontjukban a készség- és képességfejlesztés áll. 

A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

Az alapelv a tanulói közösségek fejlődésének támogatása, az egyéni képességek kibontakozásának 

segítése a nem formális tanulási alkalmak keretében is. 
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A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

Az intézmény preferálja azokat nem formális tanulási alkalmakat- táborok, osztálykirándulások, kre-

ativitást, ügyességet, mozgást fejlesztő foglalkozásokat-, amelyek elősegítik, hogy minden tanulónak 

lehetősége legyen saját, egyedülálló- nem csak kognitív- képességeit megmutatni és azok mentén 

sikereket elérni. 

TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

A tanterem falain túl kiemelt figyelem fordul a nem formális tanulási környezetre-sportlétesítmények, 

természet, prevenciós tevékenységet folytató egészségügyi létesítmények- , ahol a tanulók egészség-

védelme és egészségtudatos életvitelének kialakítása célzottan történik.  

KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 

A színterek jellemzően áthelyeződnek az osztálytermen kívülre, a tanulók saját élményű tapasztalat-

szerzését helyezve a fókuszba. 

A formális tanuláson túl kiemelt jelentősége van a projekteknek, tematikus napoknak/heteknek, a 

környezetvédelmi tevékenységeknek. 

 

3.8. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Hitvallásunk a rászoruló tanulók megkülönböztetett segítése, fejlesztése. Ezért feladatunk a szolgál-

tatásainkhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása, az esélyteremtés, a hátrányos helyzetű gye-

rekek hátrányainak kompenzálása, az esélyegyenlőség előmozdítása nevelő-oktató munka minden 

területén: 

- a beiratkozásnál,  

- a tanításban, ismeretközvetítésben, 

- a gyerekek egyéni fejlesztésében, 

- tanulói előmenetelben, 

- a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, 

- a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, 

- a pályaorientációban, a pályaválasztásban, 

- a humánerőforrás-fejlesztésben, 

- a partnerség-építésben és kapcsolattartásban (szülőkkel, segítőkkel, szakmai és társadalmi 

környezettel). 

 

Folyamatos feladataink: 

- A kiemelt figyelmet igénylő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók pontos nyil-

vántartásának vezetése. 

- Pedagógusaink differenciált képzés és értékelés révén biztosítják, hogy minden tanuló egyéni 

képességei szerint haladhasson. 

- A lemaradókat, nehézségekkel küszködőket tanulószobával, korrepetálással, egyéni képessé-

geik szerinti fejlesztéssel segítjük. 

- A lemorzsolódás minimális szintre való csökkentése érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk 

a szülőkkel, a tanulókkal, a családsegítő szolgálattal és egyéb partnerekkel. 

- A gyermekek érdekében meghatározó feladatunknak tekintjük a drogprevenciót, a bűnözés 

elleni küzdelmet, a bűnmegelőzést. Ennek érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a 

rendőrséggel és kompetens szakemberekkel. 

- Tanulóink számára a szabadidő eltöltésének olyan értelmes és hasznos formáit biztosítjuk, 

amelyekhez családi hátterük, hátrányos helyzetük miatt egyébként nem juthatnának hozzá. 

- Minden rászoruló gyermek számára biztosítjuk a napközis és tanulószobai ellátást. 

- Rendszeresen figyeljük azokat a pályázatokat, amelyek tanulóink esélyegyenlőségének javí-

tását szolgálják, és lehetőség szerint részt veszünk azokon. 
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Felelősségek: 

- Az intézmény vezetője, az iskolavezetés felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, 

tanulója, a szülők és a társadalmi partnerek számára ismert legyen az iskola esélyegyenlőségi 

terve, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelősségük annak biztosítása is, hogy 

az iskola dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a program 

végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben a szükséges lépések megtételé-

ért. 

- Az intézményvezető felelős a közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program megvalósí-

tásának koordinálásáért, végrehajtásának nyomon követéséért, és az esélyegyenlőség sérülé-

sére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. 

- A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, 

nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az esély-

egyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A tan-

testület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje a programban foglaltakat és köz-

reműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a 

felettesének, illetve az illetékes munkatársának. 

- Minden az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, 

hogy ismerje az intézmény esélyegyenlőségi programját és magára nézve is kötelezőként kö-

vesse azt. 

 

3.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

3.9.1. Írásbeli feladatok értékelése 

 

Az írásbeli beszámoltatás szerepe: 

- a tanulók tudásának, önálló feladatmegoldásának mérése, 

- a hiányosságok felmérése, pótlásuk megszervezése, 

- típushibák feltárása, a tapasztaltak felhasználása a tanulási folyamatban. 

Az írásbeli beszámoltatások eredménye nem lehet a tanuló félévi és év végi minősítésének (osztály-

zatának) egyedüli meghatározója, lehetőséget kell adni szóbeli feleletre is, és minősítéskor figye-

lembe kell venni a tanuló egész éves munkáját. 

 

Formái: Tartalma: Megíratás módja, rendje, korlátai, 

súlya: 

Év eleji felmérés Aktuális tudásszint felmérése, a 

továbbhaladáshoz szükséges tu-

dásszint ellenőrzése 

Ha nem előzi meg ismétlés, akkor 

csak a tájékozódást szolgálja. Ilyen-

kor nem osztályozunk. 

Rövid írásbeli számon-

kérés 

Egy adott témában való tájéko-

zottságot, az órára való felkészü-

lést ellenőrzi 

15-25 perces, bármikor megíratható, 

súlya a szóbeli felelettel egyenér-

tékű. 

Témazáró dolgozat A tananyag egy nagyobb témakö-

rének alkalmazás képes tudását 

méri 

Terjedelme 45 perc, esetenként 2*45 

perc. Egy napon legfeljebb két téma-

záró dolgozat íratható. A témazáró 

dolgozatot összefoglalásnak kell 

megelőzni és a megíratás időpontját, 



37 

 

témaköreit a diákokkal előre tudatni 

kell. 

A félévi és év végi osztályzatoknál 

meghatározó súllyal szerepel, de ki 

kell egészítse szóbeli felelet. 

Év végi felmérés A tanév tananyagának alapköve-

telményeit méri 

Több órás ismétlésnek kell megelőz-

nie, előre be kell jelenteni. Súlya a 

témazáró dolgozattal egyenértékű. 

 

Az írásbeli dolgozatokat a pedagógusnak két héten belül ki kell javítania, és az eredményeket a diá-

kokkal ismertetnie kell. (További szabályozások a házirendünk „Tanulók jogai részben találhatók.”) 

 

3.9.2. Szóbeli beszámoltatás 

A szóbeli beszámoltatás felelet útján történik. A szóbeli feleletet, igazodva tanulóink sajátosságaihoz, 

általában algoritmusok segítik. A beszámoltatás kerete: iskolai tanóra, szakkör, tanulmányi kirándu-

lás. A beszámoltatás formája: a tantárgyi tudást ellenőrző felelet, szóbeli beszámoló, kiselőadás. 

 

3.9.3. Gyakorlati beszámoltatás 

A gyakorlati beszámoltatás kerete: tanóra, különösen informatika, technika, testnevelés, rajz, fizika, 

kémia. Formája: tantárgyaktól függően változó. Pl. munkadarab, rajz, makett, kísérlet stb. 

 

3.9.4. Ellenőrzés, értékelés 

Az értékelést végzők, az értékeltek és az értékelés tárgya 

Az iskola vezetője ellenőrzi, értékeli az intézmény működését az egyes részterületek számbavételé-

vel. Az iskola vezetői (intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők) el-

lenőrzik, értékelik a hozzájuk tartozó személyek, szervezeti egységek munkájának eredményességét. 

Nevezetesen: 

- a munkaköri leírásban szereplő feladatok elvégzését, 

- a tanulókkal való bánásmódot, kapcsolatot, 

- a tanítók, tanárok szakmai felkészültségét, annak folyamatos fejlesztését, 

- a tanítás eredményességét (tanulók, tanítójelöltek), 

- kollégákkal, szülőkkel való kapcsolatát, 

- az iskola dokumentumainak ismeretét, azokhoz való alkalmazkodást, 

- részvételüket az iskolai rendezvények megszervezésében, lebonyolításában. 

 

A pedagógusok ellenőrzik, értékelik: 

- tanítványaik tanulmányi, magatartási, viselkedési megnyilvánulásait, szorgalmát, 

- az intézmény vezetését, a vezetési szintek figyelembe vételével, 

- véleményt nyilváníthatnak a szülők nevelési eljárásairól (szülői értekezleteken, fogadó-

órákon, egyéni beszélgetéseken), 

- a főiskolai hallgatók munkáját. 

A tanulók ellenőrzik, értékelik: 

- saját tevékenységüket, 

- a tanulócsoport és tagjainak munkáját, 

A szülők a Gyakorlós Egyesület Választmányán keresztül nyilvánítanak véleményt, és javaslatot tesz-

nek az iskola tevékenységével kapcsolatban. 
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A tanulók ellenőrzése, értékelése 

Az értékelés funkciói: 

Diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós 

- fontos információkat ad a pedagógusnak a helyzetfelméréshez, a csoport és az egyén tanulási 

folyamatának terezéséhez – szükség szerinti gyakorisággal. 

Formatív, fejlesztő, szabályozó 

- a tanulás folyamatához, annak korrekciójához ad segítséget a pedagógusnak, szülőnek, diáknak 

– tanulási hibák és nehézségek feltárása a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. 

Szummatív – megerősítés, visszacsatolás, szelekció 

- egy-egy tanítási-tanulási periódus végén regisztrálja az eredményeket, a pedagógusnak, szülő-

nek, tanulónak információkat ad - tanulási témák, félévek befejezésekor. 

Külső értékelés: arra ad választ, hogy minek kell megfelelni a tanítás-tanulás következményeként. 

- a továbbtanulás, beiskolázás sikeressége, 

- a középiskolai teljesítményekről kapott rendszeres (minden tanévben) visszajelzés, 

- a tanulmányi, sport-, és művészeti versenyek. 

 

Alapelvek 

- A követelményrendszer érthetően meghatározott legyen! 

- A pedagógus tisztában legyen az általa használt értékelés céljával! 

- Az értékelés alapján meghatározható legyen az egyén fejlesztésének stratégiája! 

- A tanulói személyiségfejlesztés érdekében pozitív legyen! 

- Támaszkodjon a gyermek önértékelésre való képességére! 

- A pedagógus az értékelés sokféleségére törekedjen (megfigyelés, szóbeliség, írásbeliség, 

együttműködési készség, egyéni személyiségvonások, domináns tanulási stratégia)! 

- Az értékelés alapjául szolgáló mérések legyenek megbízhatóak, érvényesek (tartalmilag, fogal-

milag, prognosztikusan)! 

- A tanulási folyamatban vele együtt működőket (tanuló, szülő) egyenrangú félként, a közös ta-

nulás érdekében működő szövetségesként kezelje a nevelő! 

 

Célok: 

- Segítse a tanulót a fejlődésben egyéni adottságait figyelembe véve! 

- Tanulja meg kiaknázni saját lehetőségeit, és elfogadni korlátait! 

- Alakuljon ki a tanulóban a reális önértékelés! 

- Adjon differenciált képet a tanulóról, mutassa meg a fejlődés irányát! 

- Rendszeresen tájékoztassa a szülőt a tanuló tanulmányi teljesítményéről, a közösségben elfog-

lalt helyéről és készségei, képességei változásáról! 

 

3.9.5. A tanulói teljesítmények értékelése 

Az értékelés szempontsorát az egyes tantárgyak követelményrendszere tartalmazza. 

Az értékelés módja (Nkt. 54 § (2)-(3). bekezdése) 

- Az 1. évfolyamon félévkor és év végén szövegesen értékelünk és lezáró szöveges minősítést 

adunk. 

- A második évfolyamon félévkor lezáró szöveges minősítést adunk. 

- Az élő idegen nyelvet az 1. évfolyamon félévkor és év végén részt vett/nem vett részt megjegy-

zéssel zárjuk. 
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- A második év második féléve során, és a 3-8. évfolyamon a tanév során osztályzattal értékeljük 

a tanulókat és tanév végén érdemjeggyel minősítjük. 

 

A tanulói teljesítmények értékelése tanév közben 

- az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam első félévében: 

 heti 1-2 órás tantárgy esetén félévenként 2-3 alkalommal, 

 heti 3-4 órás tantárgy esetén félévenként 3-4 alkalommal,  

 heti 5 -8 órás tantárgy esetén félévenként 4-5 alkalommal szöveges értékelést, 

- a 2. évfolyam második félévétől a 8. évfolyam végéig 

- heti 1-2 órás tantárgy esetén félévenként 3-4 érdemjegyet, 

- heti 3-4 órás tantárgy esetén félévenként 4-5 érdemjegyet 

- heti 5 -8 órás tantárgy esetén félévenként 6-8 érdemjegyet ad a tárgyat tanító pedagó-

gus. 

Az osztályfőnök és napközis csoportvezető folyamatosan (fogadóóra, szülői értekezlet, egyéni be-

szélgetés alkalmával) ad szóbeli tájékoztatást a tanuló személyiségfejlődéséről, közösségben elfoglalt 

helyzetéről. 

Magatartás, szorgalom értékelése  

Magatartás  Szorgalom 

példás (5)  példás (5) 

jó (4)  jó (4) 

változó (3)  változó (3) 

rossz (2)  hanyag (2) 

Az osztályfőnök az osztályban tanítókkal és a napközis csoportvezetővel egyeztetve havonta értékel 

a kidolgozott szempontok alapján. 

 

A külalak, füzetvezetés értékelése: 

 rendezett 

 rendezetlen 

 

A szöveges értékelés fokozatai lezáró-minősítő értékelés esetén: 

 kiválóan teljesített 

 jól teljesített 

 megfelelően teljesített 

 felzárkóztatásra szorul 

 

Osztályzattal történő értékelés esetén: 

 jeles (5) 

 jó (4) 

 közepes (3) 

 elégséges (2) 

 elégtelen (1) 

 

A sajátos nevelésű igényű tanulók értékelését befolyásolja a tanulási képességet vizsgáló szakértői 

bizottság által készített határozat. Az egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése, minősítése alóli 

felmentést az intézményvezető adhat. 
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A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54§ (2)-(3) bekezdésének megfelelően 

történik. Az iskola tanügyi dokumentumaiban az „Erkölcstan/Hit- és erkölcstan” megnevezés szere-

pel. 

 

A testnevelés és sport tantárgy értékelési szempontjai:  

1. Tantervi követelmény 

2. Tanórai aktivitás, hozzáállás az adott tananyaghoz. Törekvés a képességek szerinti legjobb 

végrehajtásra. 

3. A tanuló önmagához mért fejlődése. 

4. A tanuló szociális kompetenciái alapján a közösségben mutatott együttműködő képessége, 

a tanáraival tanúsított attitűdje, a fair-play szellemének betartása. 

5. A tanuló egészségmegőrzéshez kapcsolódó magatartás mintája, szokások megjelenése. / 

higiénia, baleset megelőzés, táplálkozás / 

6. Tanórán kívüli sportolási szokások, aktivitás, versenyzés. 

7. A tanuló elméleti ismerete /sportági szabályok, sporttörténet, élettani, biológiai ismeretek/ 

Az adott szempontok megjelenhetnek a részosztályzatok, illetve értékelések során, de a lezáró 

/félévi, év végi/ minősítéseknél is. 

 

 

3.10. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása  

- A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakor-

lás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdí-

tása, 

- Az 1-8. évfolyamon a tanulók hétvégére és tanítási szünetek idejére – szokásos (egyik óráról a 

másikra esedékes) feladaton túl – nem kaphatnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. 

- A szóbeli és írásbeli házi feladatok, mennyiségének meghatározásánál figyelembe kell venni az 

életkori sajátosságokat. A fokozatosság elvét kell alkalmazni. 

- A tanulók a napközis foglalkozás és az otthoni felkészülés ideje alatt teljesíthető, kellőképpen 

előkészített feladatot kapjanak. 

- Lehetőség szerint a délelőtti tanítás és a délutáni foglalkozás váltásakor a tanító, illetve a szakta-

nár szóbeli kiegészítéssel segítse a házi feladat elkészítését. 

- A szóbeli és írásbeli házi feladatokat a tanulók képességeinek megfelelően differenciáltan kell 

feladni. 

- A tanulók kommunikációs, narratív és problémamegoldó képességének fejlesztése érdekében a 

szóbeli és írásbeli feladatok helyes aránya a szóbeliség dominanciáját erősítse. 

- Az órarend elkészítése, ill. változása után munkaközösségi foglalkozáson át kell tekinteni a ta-

nulók napi terhelését, és ezt figyelembe véve meg kell állapodni az írásbeli és szóbeli házi fel-

adatok mennyiségében. 

 

3.11. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet és az informatikát. Célunk ezzel, hogy az 

ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és a tanulók tudá-

sának megalapozására. Felső tagozaton az emelt idegennyelv-oktatás csoportbontása szintfelmérés 

alapján történik. 

Lehetőséget biztosítunk továbbá az erkölcstan és hit- és erkölcstan tanulására. 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, 

a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező 

tanórai foglalkozás lenne. 
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A testnevelés tantárgy keretén belül is lehetőség van a csoportbontásra, abban az esetben, ha a tanulás-

hoz szükséges feltételek nem adottak a magasabb létszámú oktatáshoz / pl. lovaglás /. 

 

3.12. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

Alsó tagozat: 

A méréseket évente egy alkalommal a tavaszi időszakban végezzük. 

Alsó tagozatban megtartottuk a Hungarofit 4+1 fittségi mérést 

 

- Aerob állóképesség mérése: Cooper-teszt (12’-es futás). Indokolt esetben (pl. asztmatikus 

problémák) kiváltható Cooper úszással is – 3. évfolyamtól. 

- Alsó végtag dinamikus erejének mérése: helyből távolugrás – 2. évfolyamtól. 

- Csípőhajlító és hasizomerő állóképességének mérésére: hanyattfekvésből felülés (térdérintés-

sel) – 3. évfolyamtól. 

- A hátizomerő állóképességének mérésére: hasonfekvésből törzsemelés – 3. évfolyamtól. 

- A vállöv és a kar erejének, erő-állóképességének mérésére: fekvőtámaszban karhajlítás 

- 4. évfolyamtól kezdődően. A NETFIT programját a tanmenetünkbe is bevettük.  

 

Felső tagozat: 

A Magyar Közlönyben 2014. október 27-én megjelent a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet módosí-

tása, amely szabályozza és nevesíti a NETFIT® rendszerrel történő tanulói fittségi állapot mérések 

tartalmi keretét. Ezen túl, minden érintett iskolában a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszttel 

szükséges felmérést végezni az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott mé-

rési időszakban 

A NETFIT® komplex pedagógiai célú eszközön túl egy informatikai alapú diagnosztikus értékelő 

rendszer is egyben. A NETFIT® informatikai rendszerében a tanulók és intézmények adatainak rög-

zítése központilag, az Oktatási Hivatal közreműködésével a KIR rendszeren keresztül történik. A 

tanulók személyes adatainak védelmét figyelembe véve, az eredmények rögzítése mérési azonosítók 

alapján valósul meg a kompetencia-mérésekhez generált azonosítók segítségével. A jogszabály értel-

mében a fittségmérési eredményeket a kötelező mérési időszak utolsó napjáig szükséges rögzíteni. 

A NETFIT® újszerűsége többek között az alábbi területeken érhető tetten: 

 a tudományos megalapozottságban; 

 a tanulók minősítésének kritériumorientált módszerében; 

 a személyre szabott visszajelentő és értékelő modulban; 

 az egészségközpontúságban; 

 a motoros tesztek ízület- és gerincvédelmet biztosító végrehajtásában; 

 pedagógiai alkalmazhatóságában; 

 online adatkezelő rendszerében. 

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely profilok-

hoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 

Testösszetétel és tápláltsági profil: 

Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) Mérése a védő segítségével történik 

Testmagasság mérése - a védőnő segítségével történik 

Testzsír-százalék mérése – Mérése a védőnő segítségével történik 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil: 
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Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

Hajlékonysági profil: 

Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

Az egészségközpontú fittség teszt elemeivel a fittségi állapot három lényeges összetevőjét lehet 

mérni, amely összefüggésben áll az általános egészségi állapottal. Ez a három fő komponens: 

 a kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás), aerob fittségi (állóképességi) profil 

 a vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság), vázizomzat fittségi 

profil és hajlékonysági profil 

 a testösszetétel (testzsír-százalék, testtömeg index), testösszetétel profil 

 

A NETFIT® az egészséges fittségi teljesítményértékek mellett (egészségzóna) – teszttől függően – 

további egy, illetve két zónát (tartományt) tartalmaz (“fejlesztés szükséges” és „fokozott fejlesztés 

szükséges” zóna). 

 

A megújult mérési módszerhez és tartalmakhoz természetesen szükséges, hogy a vizsgálatokat támo-

gató eszközök is a pedagógusok rendelkezésére álljanak. 

A Magyar Diáksport Szövetség projektjében ezért összeállítja, és ingyenesen az iskolák rendelkezé-

sére bocsátja azt az eszközcsomagot, amelynek tartalma az alábbiak szerint foglalható össze: 

 mérési útmutató, 

 hanganyag az ingafutás, hasprés- és fekvőtámasz gyakorlatokhoz, 

 oktató DVD 

 tesztek lebonyolításhoz szükséges eszközök (mérleg, testmagasságmérő, hajlékonyságmérő 

eszköz, kézi szorítőerő-mérő, mérőcsík, 20 m-es szalag, bioimpedencia-analizátor) 

A NETFIT® a következő tesztelési lehetőségeket biztosítja: 

 kötelező, intézményszintű fittségi tesztelés, 

 öntesztelés és önértékelés, 

 egyéni tesztelés, 

 az egyéni legjobb teljesítményt célzó tesztelés. 

 A NETFIT® folyamatos alkalmazása lehetőséget teremt az eredmények portfóliószerű gyűj-

tésére és speciális szempontok szerinti összeállítására, amely kiváló tanulást támogató esz-

közzé formálja azt. 

A fittséghez, fittségi állapot fejlesztéséhez kapcsolódó ismeretek, a tesztek pontos végrehajtási mód-

jainak ismerete, a hibák felismerése, a saját eredmények értelmezése az öntesztelés és önértékelés 

módja, az önálló edzésprogramok tervei, a társaknak nyújtott megfelelő segítség mind-mind képez-

hetik a szummatív értékelés alapját. 

Adatszolgáltatási kötelezettség az 5.,6.,7.,8. évfolyamokat érinti. 

 

3.13. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

3.13.1. Az iskola egészségnevelési elvei, programja 

Helyzetleírás 

Az iskola tantestülete 1-8. évfolyamon gondoskodik az iskola tanulóiról. A nevelő-oktató munka op-

timális körülményeinek megteremtését a nem pedagógus munkakörben dolgozók is segítik. 
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A nevelési-oktatási folyamatban kiemelt feladatként jelentkezik az egészséges életvitel készségeinek, 

magatartásmintáinak kialakítása és begyakorlása. 

Az iskolai környezet segíti az egészség megőrzését. A gyerekek rendezett, tiszta és biztonságos kör-

nyezetben tanulhatnak. Ha a tanulók nagyobb szerepet vállalnának az iskolai környezet alakításában, 

talán kisebb mértékűvé válna a szándékos rongálás, károkozás és környezetszennyezés. 

A termek berendezése megfelel az egészségügyi szempontoknak. 

A testnevelésórák megtartására 1 tornaszoba, 1 sportcsarnok és 2 sportpálya van az iskolában. A dr. 

Pósta Sándor Sportcsarnokot is igénybe vesszük. A testnevelést tanítók munkaközössége 8 testneve-

lés szakos kollégából szerveződött.  

Az óraközi szünetekben (kivétel a tízórai szünet), napközis szabadidőben jó idő esetén a tanulók az 

iskola udvarán tartózkodnak.  

A vizesblokk állapota megfelelő. Nagyobb figyelmet igényel a tanulók körében ezek rendeltetésszerű 

használatának betartása.  

A tanulók higiénikus körülmények között az iskola ebédlőjében, illetve a Bajai SZC Bányai Júlia 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában fogyasztják el az ebéd-

jüket.  

A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleménye alapján az iskola a sajátos 

nevelési igényű tanulókat integrált nevelésben részesíti. 

Az iskola mentálhigiénés képzettségű pedagógusok segítségével törekszik a tanulók társas-kommu-

nikációs készségének fejlesztésére. 

 

Az iskolaorvosi szolgálat egészségügyi felügyeletet lát el: szeptember első felében krónikus betegség 

esetén – zárójelentés, 

- szakorvosi dokumentumok alapján – történik az iskolai testnevelés alól felmentettek 

besorolása 

- a 2-4-6-8. évfolyamon általános szűrővizsgálatot végez, 

- a korosztályonkénti védőoltásokat rendezi, fogászati szűrővizsgálatot szervez. 

Az iskolavédőnői szolgálat jelenléte az iskolában segíti az egészségnevelési program megvalósulását. 

Az iskola minden tanuló számára lehetőséget biztosít a tanórán kívüli tevékenységekben való rész-

vételre.  

A Gyaxi DSE olyan programokat is szervez, amelyeknek célja az, hogy a szülőket, családokat is 

bevonják egészség-megőrzési és egészségfejlesztési tevékenységükbe. 

Alapelvek: 

- Segítse elő a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az 

eredményes tanulást! 

- Alakítson ki együttműködést a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, 

a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen! 

- Biztosítson egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgál-

tatásokat! 

- Működjön együtt a helyi közösség szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az is-

kola személyzetét célzó egészségfejlesztési programokkal! 

- Tulajdonítson kiemelt jelentőséget az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő 

hasznos eltöltésének! 

- Adjon teret a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak! 
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- Folytasson olyan oktatási-nevelési gyakorlatot, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a 

tanulók jólétét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erő-

feszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást! 

- Törekedjen arra, hogy segítse diákjainak, az iskola dolgozóinak, a családoknak egészségük 

megőrzését! 

Célok: 

- Az iskolával együtt élők képesek legyenek objektíven felmérni saját egészségi állapotukat! 

- Ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok veszélyeit! 

- El kell érni, hogy saját és környezetük egészségéért szándékuk tettekben nyilvánuljon meg. 

- A mindennapi életben alkalmazzák a megtanultakat. 

 

Az egészségnevelés iskolai területei 

Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást 

szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő 

és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel össze-

függő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét 

tevékenységekben alapozódhassanak meg. 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területek:  

Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

Az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

Az értékek ismerete  

Az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

A betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

A barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

A személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

A tanulás és a tanulás technikái 

Az idővel való gazdálkodás szerepe 

A rizikóvállalás és határai 

A szenvedélybetegségek elkerülése 

A tanulási környezet alakítása 

A természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

 

Egészségnevelés az erdei iskolában 

Az erdei iskolák helyszínét a civilizáció vívmányaitól, zajtól, szennyeződéstől távol választjuk. 

A nyugodt, tiszta környezet, a sajátos tanulásszervezési mód kiegyensúlyozottabb légkört, vidám, 

oldott hangulatot eredményez. Mindezek hozzájárulnak a tanulók pszichés állapotának javításához. 

Csökken a belső feszültségük, türelmesebbek, tapintatosabbak egymáshoz.  

Az erdei iskola egyben életmód-reform is. Megélik a szabadban tanulás, munkálkodás örömét. Az 

egészségmegőrző szokások kialakulásához hozzájárulnak a szabadban végzett mozgásos sport- és 

gyermekjátékok. Az erdei iskola célkitűzéseinek leginkább a túrázás felel meg. A szabadidő hasznos 

eltöltéséhez, az igényes szórakozás kialakításához adott minták élményt adó, egyensúlyteremtő sze-

repűek a programokban. A tanulók idő- és munkabeosztását a rendszeresség jellemzi, így az erdei 

iskola életvitele minta és szabálykövető lehet a helyes napirend kialakításához.  

Fontos nevelési tényező a tisztaság és a rend biztosítása, a kulturált étkezés megvalósítása, mivel 

ezekben a feladatokban elsődlegesen a tanulók cselekvő, tevékeny részvételére számítunk. Tudatosul 

bennük, hogy személyes higiéniájuknak a közösségi elfogadottságban nagy szerepe van.  
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Az erdei iskola alkalmas a természet egyszerűbb, életszerűbb segítségének felismertetésére. Az 

egészségvédelem-gyógyítás kapcsolata a gyógynövények felkutatásával valósítható meg.  

 

Diáksport, tömegsport, DSE 

A tömegsportórák keretéből lehetőség van alsó tagozatban: 

- játékos ügyességi feladatok 

- torna (lányok részére) 

- labdarúgás (fiúk) 

- kosárlabda (fiúknak és lányoknak) 

- judo 

- atlétika heti 1 órában 

 

A felső tagozatosok számára: 

- labdarúgás (5-6., 7-8., lánycsapat) számára 

- kosárlabda a nem versenyszerűen kosárlabdázóknak 

- képességfejlesztés (7-8. évfolyam) 

- kézilabda 

 

A Gyaxi DSE keretén belül zajlik a különböző szabadidős programok szervezése. Az iskolán kívüli 

szabadidő tartalmas eltöltésére kínál programokat. Sikerét az egyre növekvő létszám és az iskolán 

kívüli érdeklődés is jelzi. 

A természetben űzhető sportok megismerésére, megszerettetésére hagyományos téli, illetve nyári tá-

borokat, sportolási alkalmakat szervez az iskola. 

Télen: sítábor, korcsolyázás 

Nyáron: sporttáborok 

 

A DSE a szabadidős programok mellett részt vesz a különböző házi (iskolai) versenyek megrendezé-

sében is: tornabajnokság, alsó tagozatos foci bajnokság (ősszel és tavasszal). 
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Iskolai étkeztetés - táplálkozási program 

Az iskolánkban tanuló diákok életkora 6-14 év közötti. Ez az időszak az egészséges fejlődésük szem-

pontjából igen fontos. Az egészséges táplálkozásra való törekvésünkkel az egészséges fejlődés fel-

tételeit szeretnénk megteremteni. 

A táplálkozás minősége befolyásolja az élettartamot, az életkorhoz kapcsolódó betegségek kialaku-

lását és az egészséget. 

A táplálkozási szokásainkat befolyásoló tényezők 

- anyagi helyzet 

- táplálkozási kultúra 

- ízlés 

- családi hagyományok 

- saját választásunk 

A helyes táplálkozásnál négy fő csoportba sorolhatók a fogyasztandó étkek. Ezek a fehérjék, szén-

hidrátok, zsírok, vitaminok, ásványi anyagok. Az ételek mellett a víznek is nagy szerepe van, naponta 

2-3 liter folyadék elfogyasztása ajánlott. 

Az egészséges táplálkozás fontos feltételei az étkezés körülményei. A terített asztal, a szépen tálalt 

étel, a nyugodt, barátságos hangulat. 

Az étkezések száma is fontos követelmény. A napi ötszöri étkezés javasolt. 

 

Étrendi javaslatok 

- Az étrend legyen változatos! Az ételek készüljenek többféle élelmiszerből, és többféle ételké-

szítési móddal! Ne ragaszkodjunk a megszokott ételekhez és ízekhez! 

- Gyakran fogyasszunk vizet, szénsavmentes ásványvizet, természetes gyümölcs- és zöldségle-

vet! 

- Rendszeresen fogyasszunk gyümölcsöt, zöldségfélét! Ez utóbbiakat nyersen is! 

- Naponta fogyasszunk tejet, tejterméket! A tejtermékek közül az alacsony zsírtartalmúakat. 

- Olyan étrend legyen, amely kevés kalóriát, de sokféle tápanyagot tartalmaz! 

- Kerüljük azokat az ételeket, melyek üres kalóriákat adnak, amelyekre a szervezetnek nincs 

szüksége! Pl.: Coca-Cola, olajban sült „rágcsálnivalók”. 

- A zsíros sertés- és marhahús helyett inkább sovány baromfi- és halhúst fogyasszunk! 

- Együnk gazdag fehérjetartalmú hüvelyes növényeket: babot, borsot, lencsét! Készítsünk szó-

jababból is ételeket! 

- Fogyasszunk mindennap teljes értékű gabonát, mert a gabonaszem tartalmazza a csírát és a 

korpát is! A rostanyagok a gabona neműekben is megtalálhatók. 

- Kerüljük a fűszeres ételeket! 

Nevelési feladatok 

- A gyerekek a reggelit otthon fogyasszák el! 

- A tízórai megválasztásánál az egészséges táplálkozás követelményeit tartsák szem előtt! A 

tízórait az alsó tagozatosok a tanító felügyelete mellett, a felső tagozatosok a tanteremben 

fogyasszák el! 

- Étkezések előtt a tanulók mossanak kezet! 

- Törekedjünk az élelmezésvezetővel együttműködve, az egészséges táplálkozást szem előtt 

tartva, az ebédek változatosságának a megteremtésére. 

- A helyes étrend kialakításában a gyerekek szemléletének megfelelő irányba terelését – tantár-

gyi keretben (osztályfőnöki óra, egészségtan) és személyes példamutatás révén érjük el! 
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Az egészséges életmódra nevelés, a drogprevenció kiindulási pontja: feltételezzük minden gyermek-

ről azt, hogy egészséges. Ez a fogalom a testi és lelki egészséget egyaránt magába foglalja. Így tehát 

feladatunk az, hogy az egészség megőrzéséhez ötletet, programot vagy megvalósításukhoz lehetősé-

get biztosítsunk. Tudjuk, hogy vannak egyedi, eltérő esetek, de ott a szülőnek az egészségügyi ellátást 

javasoljuk vagy a már folyamatban lévőknél az ottani javaslatokhoz alkalmazkodunk. 

Javasolt programok: 

- A Gyaxi DSE által szervezett tömegsport próbasorozaton való részvétel. 

- Városi sportversenyeken, alkalmanként kiírt tornákon való eredményes szereplés és az erre 

való felkészítés (atlétika, duatlon, úszás, torna, labdarúgás, kosárlabda, játékos sportvetél-

kedő). 

- Házi versenyek, bajnokságok (torna) szervezése. 

- A prevenció fontos része a szakszerű felvilágosítás. Ennek érdekében a védőnői szolgálattal 

és a rendőrség D.A.D.A. programjának előadóival felvilágosító előadások szervezése, e témák 

beépítése biológia, etika, testnevelés, osztályfői, erkölcstan, egészségtan órák anyagába. 

- A városban működő kortárs oktatók fogadása. Az általuk szervezett nyári táborokban való 

részvétel. 

- A szülők felvilágosítása, számukra program szervezése. 

- A Vöröskereszt által kiírt versenyeken az eddigi tradíciók szerinti részvétel. 

 

A gyógytestnevelés helyzete és feladatai 

Gyógytestnevelésen való részvételre csak a szakorvos és az iskolaorvos javasolhatja a tanulót. A 

szakvélemények alapján az iskolaorvos dönt a tanuló kategóriába való sorolásáról. 

Az I. kategóriába azok a tanulók kapnak besorolást, akik részére a testnevelési órán vagy különóra 

keretében könnyített testnevelés szükséges, hosszabb betegség utáni gyenge fizikai állapot, az átlagtól 

feltűnően diszharmonikus testi adottságok, illetve mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozások mi-

att. A könnyített testnevelés az iskolák alapfeladata, a testnevelő tanárok végzik, a testnevelésórán 

differenciált foglalkoztatás keretében. 

A II. kategóriába azok a tanulók kapnak besorolást, akiknek nagyobb mértékű egészségi (funkcioná-

lis) állapotváltozásuk van, vagy a testnevelés mellett speciális gyógytestnevelésre tartanak igényt. 

A II/a. kategóriába sorolandók azok, akik az orvos útmutatása szerint testnevelésórán is részt vehet-

nek. Elváltozásuk megengedi a gyógytestnevelési foglalkozások mellett a testnevelésórai munkában 

való részvételt is. (A káros mozgásanyag kivételével.) A testnevelésórák és a gyógytestnevelés órák 

arányáról az iskolaorvos dönt. 

 

A II/b. kategóriába sorolandók azok, akik testnevelésórán elváltozásaik miatt nem vehetnek részt, 

csak gyógytestnevelésben. 

 

A III. kategóriába azok a tanulók tartoznak, akik egészségi állapotváltozásuk miatt az egészségügyi 

intézményrendszerben történő ellátásra (gyógytorna stb.) szorulnak, így az iskolai testnevelés alól 

átmenetileg vagy végleg felmentendők. 

 

A gyógytestnevelővel a pedagógiai szakszolgálaton keresztül havi rendszerességgel történik a kap-

csolattartás. A tanulók hiányzásáról, értékeléséről elektronikus úton ad tájékoztatást. 

 

A lelki egészség védelme – személyiségfejlődés 

A társadalomban egyre nagyobb számban megjelennek az alternatív örömszerzési formák. A dohány-

zás, alkohol- és drogfogyasztásból adódó problémák mindannak a következményei, hogy a teljes 
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egészségi állapothoz oly fontos mentális egészségre, ennek fejlődésére nagyobb hangsúlyt kell fek-

tetni a jövőben. 

Az egészségfejlesztési terv részévé kell, hogy váljon a mentálhigiénés szemlélet, s annak megjelenési 

formái. El kell érni, hogy a tanulók az egészségükért tegyenek valamit, alkalmazzák a megtanultakat. 

Ezt legjobban akkor tudják elsajátítani, ha erre a tanórán alkalmazott alternatív módszerek alkalma-

zására, vagy az azon kívüli programok keretében lehetőséget kapnak. 

Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, amely 

egyaránt irányul a pedagógusok és a tanulók egészségismereteinek bővítésére, korszerűsítésére, a fi-

zikai és pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének erősítésére, az oktató-nevelői tevé-

kenységben a személyközpontú megközelítésre a tanulók személyiségfejlesztése érdekében. 

Feladataink: 

A nevelők folyamatos képzése, a továbbképzési programokon való részvétel biztosítása. 

A szülők felvilágosítása. 

Programok szervezése a szabadidő hasznos eltöltésére. 

 Gyaxi DSE – rendszeres sportolási lehetőséget biztosít. 

Szülők és családok bevonása a programokba 

Céljaink: 

- a társas környezet szerepének kiemelése  

- különböző családi szokások, hagyományok megismerése  

- családi kötelékek értékének preferálása  

- eltérő normarendszerrel élő családok közötti szorosabb kapcsolat kialakítása  

- a családok szocializációs szerepkörének megerősítése 

Várható eredmények: 

- a különböző közösségi programok minőségi szabadidő eltöltést biztosítanak (közös kirándu-

lás, múzeumlátogatás, játszóházi foglalkozások) 

- a hagyományos családi értékek megerősítést nyernek (szülő, nagyszülő, gyermek szerepe a 

családban)  

- eltérő családi szokások megismerése, a közösséghez tartozás élményének megerősödése (kü-

lönböző ünnepekre készülődés)  

- a családok közötti barátságok elmélyülnek, a társas környezet szerepe felértékelődik  

- új értékes kapcsolatok alakulnak ki gyermekek és felnőttek között. 

Fenntartása hozzájárul az iskolai pedagógiai program célkitűzéseihez, hiszen nevelési jelleggel is bír, 

amellyel elősegíti a gyermekek egészséges lelki fejlődését. 

 

Segítő kapcsolatok 

A segítő kapcsolatok intézményen belüli lehetőségét az iskola vezetése, az iskolaorvos, a védőnő, 

iskolapszichológus, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint az osztályfőnökök, a szaktanárok 

és nem utolsó sorban a diákok együttműködése jelenti. 

A külső kapcsolatok lehetőséget biztosítanak az egészségfejlesztési munka kiszélesítésére, valamint 

a különböző szakemberek, szakértők bevonására. 

- sportegyesületekkel való kapcsolattartás 
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3.13.2. Segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok 

Szülők (család) 

A család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők megfelelő tájékoztatás 

és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az iskola egészségfejlesztési prog-

ramjait, közülük jó néhányan szakértelműkkel is jelentősen növelhetik az iskolai munka hatékonysá-

gát. 

 

Gyakorlós Egyesület 

Az iskolai egészségfejlesztő program kialakításába be kell vonni a szülői szervezeteket, és szükséges 

megnyerni támogatásukat is. Ez a „szövetség” garancia lehet arra, hogy a szülők lehetőségükhöz ké-

pest minden területen segítsék az iskolai program megvalósulását. 

 

Iskolaorvos, védőnő, pszichológus 

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának legyen kijelölt or-

vosa, és védőnője, valamint a tanulók fogászati ellátását (szűrés és ellátás) végző kijelölt fogorvosa, 

akik a jogszabályban foglalt feladatokat az önkormányzattal és az Országos Egészségbiztosító Pénz-

tárral kötött szerződés értelmében látják el. Az iskolaegészségügyi feladatokat az orvos és a védőnő 

közösen látja el. 

Feladataik a következőképpen csoportosíthatók: (Ez a felsorolás minden tekintetben összhangban van 

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, 38. § (1) és (2) bekezdésével). 

A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és intellektuális fejlő-

dés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok a fejlődés köve-

tésén kívül a krónikus betegségek és kóros elváltozások korai felismerésére is irányulnak (szekunder 

prevenció) 

Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése 

Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás egészségügyi és 

balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve 

Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. 

Az iskolaorvos, és különösen a védőnő hagyományos feladatai közé tartozik az egészségnevelésben 

való részvétel. 

 

Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők  

A gyermekvédelmi munkában, valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak segítséget nyúj-

tani a gyermekjóléti szolgálatok és a települési önkormányzatok más intézményeiben dolgozó segítő 

foglalkozású szakemberek. 

A hivatalos, jogszabályokhoz kötött kapcsolatok részleteit a különböző dokumentumok rögzítik, de 

a kooperációnak ezen túlmutató szakmai szerepe van. 

 

Az ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakemberei és más egészségügyi intézmények, 

szervezetek  

Egészségügyi szakellátást igénylő esetekben a területileg illetékes kórházak és intézmények jelentik 

a segítő kapcsolatok színterét. 

Az egészségügyi intézmények és az ÁNTSZ területileg illetékes intézetei, azon belül is különösen az 

egészségfejlesztési munkatársak, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet szakemberei konkrét se-

gítséget jelenthetnek az iskolai egészségnevelési munkába. 

Rendvédelmi szervek  
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A rendőrkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési programok közös kimunkálá-

sában, a tanári továbbképzéseken jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, rendészeti, közlekedési témájú 

előadások tartásával tudnak segítséget nyújtani az iskolának. 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum-ok (KEF) szerepe 

A kábítószerügyi egyeztető fórumok az iskolai egészségfejlesztési program megvalósításában fontos 

szerepet játszanak. Az iskolás korosztály veszélyeztetett a kábítószer-fogyasztás tekintetében, ezért 

fontos a kapcsolattartás kialakítása, kontaktszemély kijelölése. 

 

3.13.3. Az iskolai környezeti nevelés elvei, programja 

Helyzetelemzés 

Helyzetkép 

Épület: Az épületek állapota összességükben jónak mondható, a fiatalabb épületek tágasak, vilá-

gosak, a bentlakók munkájától szép, barátságos folyosók, termek fogadják az érkezőt.  

Környezet: az iskola környezete rendezett, parkosított, példát mutat.  

A főépület a vasútállomás közelében fekszik, a környezeti ártalmakat ellensúlyozza platánfá-

ival az iskola melletti Vonatkert.  

Működés: a tanulók többsége városlakó, kis százalékban járnak be a környező falvakból. Diákja-

ink nem szakadtak el a természettől, ez az otthoni indíttatáson túl az iskola munkájának, évek 

óta működő programjainak köszönhető.  

Helyi értékek  

A Gemenc közelsége, a természetes élőhelyek sokfélesége, városunk kultúrtörténeti múltja, a sok 

nemzetiség.  

Iskolánk eddig is kiemelt figyelmet fordított a környezeti nevelésre. Erdei iskolai programszol-

gáltatást végzünk, szakmai műhelyeket szervezünk. Eredményes pályázatírással segítjük az erdei 

iskolai programok megvalósulását.  

 

Erőforrások:  

Humán erőforrások  

A fenntartó támogató a program megvalósításában.  

Az iskolavezetőség részt vesz az egyes programokban. A minőségi munka részeként értékeli a 

környezeti nevelési tevékenységet.  

A pedagógusok nagy százalékban azonosulnak a feladatokkal, részt vesznek a programok szerve-

zésében, lebonyolításában, kidolgozzák, és tantárgyba beépítve tanítják a környezeti nevelési tar-

talmakat.  

A diákok – célcsoportként vesznek részt a programokban, ezek tevékeny résztvevői. Szemléletük 

az interaktív módszerek megvalósulása során formálódik. 

A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak takarékossággal, a környezetbarát működés le-

hetőségének kihasználásával, karbantartással, tisztasággal, a programok tárgyi feltételek biztosí-

tásával, szelektív hulladékgyűjtés megvalósításával, az iskola környékének rendezésével segítik 

az iskolai környezeti nevelési programját.  

A szülők együttműködése az iskolával – célokkal való azonosulásban azok támogatásában, anyagi 

segítségnyújtásban, külső erőforrások felkutatásban – ölt formát.  

Külső segítők: Gemenc Rt., múzeum, nemzeti park (KNP, DDNP), művészeti iskolák, IVK, 

ÁNTSZ, kommunális vállalat, környezetvédelmi főfelügyelőség, Erdei Iskolai Egyesület, orszá-

gos KN szervezetek, média.  

Anyagi erőforrások 
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A Bajai Tankerületi Központ, mint fenntartó fedezi a működtetés és felújítás kiadásait. 

A Gyakorlós Egyesület rászorultsági alapon támogatja a tanulók erdei iskolában, táborban, vala-

mint tanulmányi kirándulásokon való részvételét.  

A szülők a személyi kiadások – szállás, útiköltség, étkezés befizetésével az erdei iskola, a tanul-

mányi kirándulás és a táborozás alkalmával biztosítják a tanulók részvételét a fent megnevezett 

programokon.  

Pályázatok. 

Jövőkép 

Szeretnénk elérni, hogy iskolánk tanulói felelősséget érezzenek a helyi és globális problémákkal 

szemben, lássák a veszélyeket, ismerjék a feladatokat és tevékeny részt vállaljanak környezetük 

megóvásában.  

Alapelvek:  

- Az egyetemes természetnek, mint létező értéknek tisztelete és megőrzése, beleértve az összes 

élettelen és élő létezőt.  

- Harmóniára törekvés a természeti környezettel, a fenntartható fejlődés biztosítása.  

- A biológiai és társadalmi sokféleség megőrzése.  

- Ökológiai lábnyom figyelembe vétele.  

Célok:  

Hosszú távú célok:  

- környezettudatos magatartás és életvitel 

- környezetkímélő érték-, szokásrendszer kialakítása 

- ökológiai gondolkodás fejlesztése 

- természeti és épített környezet szeretete, védelme 

- rendszerszemléletre nevelés 

- globális összefüggések megértése 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése: 

- ökológiai szemlélet, alternatív problémamegoldó gondolkodás  

- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia 

- konfliktuskezelés és -megoldás 

- állampolgári részvétel és cselekvés 

- kreativitás 

- vitakészség 

- problémaérzékenység, integrált megközelítés 

- kommunikáció 

 

Konkrét célok és feladatok:  

Tanórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre. 

A környezeti nevelés beépítése a természettudományokon kívüli tantárgyakba, ezek összehango-

lása. 

Hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon. 

A valóságos természeti és humán környezet megtapasztalását biztosító programok: erdei iskola, 

témahét, akciók, jeles napok, táborok – megtartása, erősítése. 

Lakóhely megismerése (értékek, gondok, a megoldás módjai). 

Hagyományok védelme, ápolása. 

Helyi értékek és problémák feltérképezése. 

Helyi célok megfogalmazása: tisztaság javítása, értékmegóvás, iskola zöldítése,  
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Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése, madárvédelem, energia- és anyagtakarékosság. 

Odafigyelés a tanulók problémáira, előrehaladásukra, együttműködésen alapuló differenciált fej-

lesztéssel.  

Az erőszakmentes magatartás és attitűd megtartása. 

Az egészségtudatos életmód kialakítása és megtartása tanulóink szemléletében és magatartásá-

ban. 

Példaadás és értékközvetítés a környezettudatosság és fenntarthatóság érdekében. 

 

3.14. Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

Már gyermekkorban a vészhelyzetbe került emberek megsegítését és a számukra nyújtott elsőse-

gélyt magától értetődővé kell tenni! Ezért fontos, hogy a gyerekek már iskolás korban megismerjék 

az elsősegélynyújtás fogalmát, célját, feladatait életkoruknak megfelelő szinten. 

Alsó és felső tagozaton is a legfontosabb, hogy baj esetén minden esetben a lehető leggyorsabban 

felnőtt segítségét kérjék! Erről a környezetismeret és biológia tantárgy keretében, illetve osztály-

főnöktől, testnevelő tanároktól, technika, fizika, kémia szaktanároktól balesetmegelőző és baleset-

védelmi órákon kapnak tájékoztatást. 

Felső tagozaton a tanulók tanórákon és szakköri keretben már a legalapvetőbb elsősegélynyújtási 

ismeretek elméleti és gyakorlati alapjaival is megismerkednek. 

 

Az elsősegélynyújtás célja: 

· az élet megmentése 

· a további egészségkárosodás megakadályozása 

· a gyógyulás elősegítése 

Az elsősegélynyújtás célja a segítség adása addig, amíg a szakszerű segítség meg nem érkezik. 

A laikus elsősegélynyújtónak nem gyógyítania kell, hanem csökkentenie kell a baleset vagy 

rosszullét következményeit, lehetőleg megelőzni a további állapotromlást. Laikus elsősegély-

nyújtónak az tekinthető, aki rendelkezik az ilyen irányú végzettséggel, jogosítvánnyal. 

 

Az elsősegélynyújtónak tudnia kell: 

 a légút biztosítását 

 a nem lélegző sérült újraélesztését 

 a vérzéscsillapítást 

 a megfelelő fektetési mód alkalmazását 

 a törött testrész mozdulatlanságának biztosítását 

 a mérgezés ellátását 

 a sebek ellátását 

 Szükség esetén hívni kell a mentőt! 

 mesterséges lélegeztetés  

 a stabil oldalfekvés helyes alkalmazása  

 

Rövid távú célok: minden tanuló érezze kötelességének a bajba jutott ember segítését, szakszerű 

segítségkérést! 

Hosszú távú cél: A tanulók váljanak képessé arra, hogy csökkentsék a baleset vagy rosszullét 

következményeit, lehetőségekhez képest előzzék meg a további állapotromlást! 
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RÖVID TÁVÚ CÉLOK, FELADATOK SIKERKRITÉRIUMOK 

CÉL FELADAT SIKERKRITÉRIUM 

A környezeti nevelés az okta-

tás, nevelés minden területén 

jelenjen meg.  

A helyi tantervben műveltségi 

területenként és a tanmenetek-

ben konkrétan jelölve a felada-

tokat, és az alkalmazni kívánt 

módszereket. 

Sikerkritérium átdolgozott tan-

menet, több környezeti nevelési 

tartalom az órán. 

Pedagógusok, felnőtt dolgozók, 

szülők személyes példája. 

Témához kapcsolódó tovább-

képzések, szülői értekezlet. 

Ismeretszerzés, környezettuda-

tosság alakítása, programon 

való részvétel, programterve-

zés. 

Az iskola tisztaságának javí-

tása, szemét mennyiségének 

csökkentése, állagmegóvás. 

Tisztasági őrjárat szervezése 

(DÖK), szelektív hulladékgyűj-

tés (PET-palack, papír, elem 

stb. 

Javul az osztálytermek tiszta-

sága, rendje, csökken a szemét 

mennyisége.  

Takarékoskodás az energiával.  Ellenőrzés, mérés, tapasztala-

tok közlése az iskolatévében.  

Csökken a számlák összege. 

A tanulók ismerjék meg szű-

kebb környezetüket. Lássák az 

értékeket és a problémákat. 

Életkoruknak megfelelően bő-

víteni látókörüket. Vizsgálódás, 

kutatómunka. 

Ismeri környezetét, jobban sze-

reti, óvja, érdeklődővé válik.  

 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

Tanóra 

Hagyományos tanórai oktatásszervezésben tanítunk. A természettudományi és a technika-

életvitel tartárgyaknál a környezetvédelmi vonatkozásokat hozzárendeljük az adott témákhoz. 

Az egyszerű vizsgálati módszerek megtanítására szaktantermeinkben adott a lehetőség. A 

környezeti nevelést, tantárgyközi kapcsolatokat keresve be kell építeni a tantárgyak tantervei 

kereteibe.  

Nem hagyományos tanórai keret 

A tanév során az 5. évfolyamos tanulók 1 hetet erdei iskolában töltenek. Az itt folyó munka a 

tanév szerves része. 

Tanórán kívüli színterek, programok  

A napközis foglalkozásokon megvalósul a környezeti nevelés és közvetlenül fejleszthető az 

életviteli kultúra, emellett helyet kell, hogy kapjon a környezetmegőrzés programja.  

A tehetséggondozás terén versenyekre, vetélkedőkre, pályázatok írására felkészítjük az érdek-

lődő tanulókat.  

Az iskolát átfogó programok: tanyaprogram, hétpróba, táborok, jeles napok, túrák, akciók, 

papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés, helyismereti vetélkedő, kiállítás, DÖK-nap.  

Módszerek 

A környezeti nevelésnek különösen azok a módszerek kedveznek, amelyek aktivizálják, cselek-

vésre késztetik a tanulókat.  

Jól alkalmazható együttműködő tanulási módszerek:  

játékok: érzékelést fejlesztő, kapcsolatteremtést segítő, ráhangolást segítő, bizalomerősítő  

modellezés: előrejelzés, modellkészítés 
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riport módszer: kérdőíves felmérés, fotóriport, direkt riport 

projektmódszer 

terepgyakorlati módszer: térképkészítés, megfigyelés, mérések 

aktív, kreatív munka: természetvédelmi feladat, madárvédelem, tisztasági verseny, szelektív 

hulladékgyűjtés 

közösségépítés 

művészi kifejezés 

Taneszközök 

Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek a kör-

nyezeti nevelési munkához szükségesek. Az elhasználódott vegyszereket, eszközöket folyamatosan 

kell pótolni, valamint lépést tartva a fejlődéssel új eszközöket kell beszerezni. A táborok és az erdei 

iskolai programok számára biztosítani kell a vizsgálatokhoz, megfigyelésekhez, vizuális és kézmű-

ves munkákhoz szükséges eszközöket, anyagokat. A környezeti nevelési program végrehajtásához 

szükséges, hogy bekerüljön a taneszköz jegyzékbe a környezeti nevelés speciális eszközigénye is.  

Kommunikáció 

A környezeti nevelésben nélkülözhetetlen a kommunikáció. A tanulóknak el kell sajátítaniuk a fel-

lépés, szereplés, előadás módját. Végzett munkájukról számot kell adni szóban, rajzban, írásban.  

Iskolán belüli kommunikáció formái: DÖK, iskolarádió, iskolatévé, faliújság, iskolaújság, egyéni 

beszélgetés, értekezletek.  

Iskolán kívüli kommunikáció formái: Helyi tv, rádió, sajtó, erdei iskolai mintaprogram, konferen-

ciafüzetek. 

Minőségfejlesztés 

A környezeti nevelés pedagógiai céljai, feladatai, előírt követelményei határozzák meg azokat a tar-

talmakat, amelyeket értékelni kell. Nevelő tevékenységünk során az értékmegőrzés, az értékteremtés 

és értékátadás a feladatunk, a gyermekek teljes személyiségét fejlesztjük.  

A pedagógusok értékelése: 

ismeret, szakmai tudás 

együttműködésre törekvés 

tevékenységek szervezése, koordinálása 

alkalmazott módszerek 

differenciált foglalkoztatás 

rendszerszemléletű oktatás 

ellenőrző-értékelő tevékenység 

 

A tanulók értékelése 

A környezeti nevelés nem mérhető olyan egzakt módon, mint a többi tantárgyi tudás. A tanulók 

neveltségi szintje és beállítódásának értékelése a magatartás és a szorgalom minősítéseként je-

lenjen meg.  

Ellenőrző-értékelő tevékenység szempontjai: 

- az elért tudásszint megismerésére irányuljon 

- lényegre törő, tárgyilagos, egyértelmű információ nyújtása 

- tükrözze a fejlődés irányát és fokát 

- adjon instrukciót a továbblépésre 

- segítse az összefüggések megláttatását 

Eredményvizsgálat módszerei:  

- folyamatkövető és célzott megfigyelés  
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- helyzetfelmérés (szociometria) 

- tevékenységelemzés 

- egyéni és csoportos beszélgetés 

Pedagógus továbbképzés 

Célja a szakmai módszertani ismeretek fejlesztése  

Belső: nevelési értekezletek, tanfolyamok 

Külső: akkreditált környezeti nevelési továbbképzéseken, konferenciákon, konzultációkon, 

szakmai programokon való részvétel. 

 

3.15. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 

3.15.1. A magatartás értékelésének elvei 

A magatartás kifejezése az erkölcsi vonások állandóságára utal, és nem viselkedés csupán. Minősítése 

az életkorhoz mérten a tanuló iskolai és iskolán kívüli fegyelmezettségét, viselkedését társaihoz, a 

felnőttekhez, saját és mások iránt érzett felelősségérzetét értékeli. A havi értékeléseket az osztályfő-

nök, az osztályban tanító nevelők, napközis csoportvezető és az osztályközösség véleménye alapján 

végzi. A félévi és az év végi lezáró minősítésről a tagozaton tanító nevelők, napközis csoportvezetők 

együttesen döntenek az osztályfőnök előterjesztése alapján. 

 

3.15.2. A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

A szorgalom a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való viszonyát, munka-

végzését és kötelességtudatát jelenti. 

 

Szorgalom példás jó változó hanyag 

Tanulmányi 

munkája 

céltudatosan tö-

rekvő, igényes 

figyelmes, tö-

rekvő, képessé-

geit nem maxi-

málisan haszno-

sítja 

ingadozó lassító, felületes 

Magatartás példás jó változó rossz 

Fegyelmezettsége 

fegyelmezettsége 

állandó, másokra 

pozitívan kiható 

megfelelő, 

még nem tel-

jesen a sajátja 

másokat zavaró, 

kifogásolható, 

ingadozó 

erősen kifogásol-

ható, másokat 

erősen zavaró, 

negatív 

Viselkedéskultúrája, 

hangneme 

kifogástalan, pél-

daértékű, tisztelet-

tudó, udvarias 

megfelelő, de 

nem példaér-

tékű 

udvariatlan, 

nyegle, hangos-

kodó 

durva, romboló, 

közönséges 

Hatása a közösségre, 

társas emberi kap-

csolatai 

pozitív, aktív, se-

gítőkész, jóindu-

latú, élen jár, kez-

deményező 

részt vesz, de 

befolyást nem 

gyakorol, jó-

indulatú 

ingadozó, kö-

zömbös, vona-

kodó 

negatív, go-

romba, ártó, 

megfélemlítő 

Házirend betartása 
betartja, arra ösz-

tönöz 
néha hibázik részben tartja be sokat vét ellene 

Felelősségérzete 
felelősségérzet tu-

data kialakult 

időnként fele-

dékeny 
ingadozó 

felelőtlen, meg-

bízhatatlan 
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Munkavégzése 

kitartó, pontos, 

megbízható, ön-

álló, rendszeres 

rendszeres, több-

nyire önálló 

rendszertelen, 

hullámzó, önál-

lótlan 

lusta, megbízha-

tatlan, gondatlan 

Kötelességtu-

data 

kifogástalan, pre-

cíz 

megfelelő, néha 

ösztökélni kell 

felszerelése gyak-

ran hiányos 

szinte nincs fel-

szerelése, több-

nyire hiányos 

Tanórákon kí-

vüli informá-

ciók felhaszná-

lása, többlet-

munkája 

érdeklődő, aktív 
erős ösztönzésre 

dolgozik 
nem vállalkozik egyáltalán nem 

 

3.15.3. A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

A jutalmazás és fegyelmezés különböző formáinak alkalmazása során a fokozatosság elvét kell al-

kalmazni. Törekedünk arra, hogy jutalmazás mindig a közösség előtt, nevelő célzattal is történjen, 

míg a fegyelmezés során a nyilvánosság, mint eszköz nem feltétlenül alkalmazandó. 

A jutalmazás és fegyelmezés fokozatait, az egyes fokozatokra jogosult személyek megjelölését, va-

lamint az ahhoz kapcsolódó kiváltó magatartásformák pontos szabályozását a Házirend tartalmazza. 

 

A tanulók jutalmazásának lehetőségei 

A fokozatok megállapítása a kiváltó ok jelentőségétől függően mérlegelés kérdése. Egy fokozat egy 

tanévi háromszori előfordulása automatikusan a következő fokozat kiadását vonja maga után. 

Írásbeli elismerések: 

- szaktanári dicséret (a tájékoztató füzetbe) 

- osztályfőnöki, napközis csoportvezetői dicséret (a tájékoztató füzetbe) 

- igazgatói dicséret (a tájékoztató füzetbe az iskola nyilvánossága előtt) 

Rendkívüli teljesítmények esetén egy-egy fokozat kihagyható. 

- Az iskola versenyeken 1-3. helyezést elért tanulók a tantárgyat tanító nevelőtől dicséretet 

kapnak. 

- A városi és területi versenyeken 1. helyezett tanulók igazgatói dicséretet kaphatnak. 

- A megyei 1-3., országos versenyeken 1-10. helyezést elért tanulóink igazgatói dicséret-

ben részesülnek. 

 

Tanulói elismerések   

o Félévkor és év végén a tanuló - kiemelkedő teljesítmény esetén - tantárgyi dicséretet kap ki-

tűnő (5d) bejegyzéssel. 

o A tanév végén az az alsó tagozatos tanuló kaphat nevelőtestületi dicséretet, akinek minden 

tantárgyból jeles osztályzata, illetve kiválóan teljesített minősítése van, és legalább 3 tantárgyi 

dicséretet kapott, magatartása, szorgalma példás, írásbeli munkájának külalakja rendezett. 

o A tanév végén az a felső tagozatos tanuló kaphat nevelőtestületi dicséretet, akinek legfeljebb 

egy tantárgyból jó osztályzata, a többi tantárgyból jeles osztályzata van, és legalább 3 tantár-

gyi dicséretet kapott, és magatartása, szorgalma példás.  

 Ezt be kell vezetni az anyakönyvbe és a bizonyítványba. 

o A tanév végén a minden tárgyból jeles, illetve kiválóan teljesített minősítésű, magatartásból 

és szorgalomból példás eredményt és rendezett külalak minősítést kapott alsó tagozatos tanu-

lók a tanévzáró ünnepélyen az iskola igazgatójától oklevelet vehetnek át. 
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o A tanév végén a minden tantárgyból jeles, illetve kiválóan teljesített minősítésű, magatartás-

ból és szorgalomból példás eredményt kapott felső tagozatos tanulók a tanévzáró ünnepélyen 

az iskola igazgatójától oklevelet vehetnek át. 

o A tanév végén díszoklevél jár annak a tanulónak, aki az iskolában eltöltött évei alatt valam-

ennyi tantárgyból jeles osztályzatot, illetve kiválóan teljesített minősítést kapott. 

o „Jó tanuló, jó sportoló” címen vándorserleget kaphat az a tanuló, 

- akinek nincs négyesnél rosszabb osztályzata, illetve legalább jól teljesített minősítése van; 

- aki rendszeresen sportol; 

- aki megyei versenyen 1-3. helyezést ért el, országos versenyen 1-10. helyezést ért el; 

- aki az iskola sportéletében aktív szerepet vállalt. 

 

Az évenkénti odaítélésről – külön fiúknak, külön lányoknak – a testnevelést tanítók munka-

közösségének javaslata alapján az év végi osztályozó értekezleten a nevelők döntenek. 

 

A hónap napközise címet kaphat az a tanuló, 

- aki példás magatartású, szorgalmú; 

- kiemelkedő közösségi munkát végez; 

- társaihoz, a felnőttekhez való viszonya példamutató; 

- szabadidős foglalkozásokon aktívan vesz részt. 

 

- „Az év napközise” oklevelet kaphat az a hónap napközise, aki a tanév folyamán a legtöbb 

„hónap napközise” címet kapta. 

- Közösségi munkáért a tanulóknak vagy tanulócsoportoknak, osztályoknak oklevél adható a 

tanév végén. 

- Eötvös érdemrend arany fokozatát kaphatja az a tanuló, aki általános iskolai tanulmányai alatt 

8 igazgatói dicséretben részesült. 

- Eötvös érdemrend platina fokozatát kaphatja az a tanuló, aki általános iskolai tanulmányai 

alatt 15 igazgatói dicséretben részesült. 

- Eötvös érdemrend gyémánt fokozatát kaphatja az a tanuló, aki általános iskolai tanulmányai 

alatt 20 igazgatói dicséretben részesült. 

 

A tanulók fegyelmezési eljárásai  

- Azzal a tanulóval szemben, aki az iskolai rendszabályokat (Házirend) megszegi, vagyis az 

iskolai közösség normáit sértő magatartást tanúsít, fegyelmező intézkedés alkalmazandó. 

- A fokozat megállapítása a kiváltó ok jelentőségétől függően mérlegelés kérdése.  

- Egy fokozat egy tanévi háromszori előfordulása automatikusan maga után vonja a következő 

fokozat kiadását. 

 

Írásbeli elmarasztalás 

- szaktanári figyelmeztetés (a tájékoztató füzetbe); 

- osztályfőnöki, napközis csoportvezetői figyelmeztetés (a tájékoztató füzetbe); 

- igazgatói figyelmeztetés (a tájékoztató füzetbe) 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal 

fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló 

maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 

Fegyelmi büntetés fokozatai: a Kntv. 58. § (3) bekezdés és (4) bekezdés a-f pontja. 

Rendkívüli fegyelmi vétség esetén bizonyos fokozatok kihagyhatók, ha az intézményvezető a nevelő-

testület véleményének kikérése alapján és a diákönkormányzat javaslata alapján ezt a döntést hozza. 
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Valamennyi elismerés, elmarasztalás írásban történik, amelynek nyilvántartásáért az osztályfőnök a 

felelős. 

3.16. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiségek kul-

túrájának megismerését szolgáló tevékenység  

Iskolánk az alábbi értékeket tartja fontosnak és értékesnek:  

 a befogadó, szegregációmentes, nem szelektáló iskola  

 kulturális  sokszínűség reprezentálása tanórán és tanórán kívül (színház, zene, tánc,  

művészet bemutatása,  

 tolerancia, előítélet-mentesség, a sztereotipizálás elkerülése, közös identitás kialakítása a 

kisebbségi csoportokba tartozó személyekkel  

 a gyermekek otthonról hozott kultúrájának és a környező települések kultúrájának (hagyo-

mányok, szokások, hiedelmek stb.) értékként való kezelése  

 a saját anyanyelv ismeretének és ápolásának megbecsülése, elismerése  

Cél:   

a tanulók megtanulják kezelni azt a sokszínűséget és különbözőséget, mellyel a közösségekben 

találkoznak olyan készségek kifejlesztése, melyek a különféle kultúrákkal és kulturális cso-

portokkal való együttműködést megalapozzák.   

Feladat: 

 a tananyag tekintetében a tartalmi integrációra kell törekedni.  

 elfogadó kulturális és szociális légkör létrehozása. 

 egységes kultúra érzékeny szemlélet formálása  

 etnikai hátterű, eltérő nyelvet beszélő gyermekek sajátos és közös szükségleteire és  

igényeire való odafigyelés.  

Színterei:  

Multikulturális tanterv- és tananyagfejlesztés, taneszközök:  

 multikulturális tartalmak beépítése az iskolai tantervbe, az egyes tantárgyak anyagába  

 a kisebbségi kultúrát megjelenítő könyvek, gyűjteményes kötetek, kiadványok, ismeret-

terjesztő anyagok, filmek  

 az osztályteremben megjelenő különböző tanulási stílusokra való reflektálás a tananyag-

ban  

 a diákok megtanítása a kritikai gondolkodásra  

 múzeum és színházlátogatások  

 osztálykirándulások  

 projekthetek   

alkalmasak a tágabb világ kultúráinak bemutatására,- más népek, szokásai, ünnepei, vallásai, kul-

túra értelmezései, hagyományai. 
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4. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
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Záradék 
 
 
 
 

Jelen Pedagógiai programot az intézményvezető előterjesztése után a szülői választmány, az 

Intézményi Tanács és a Diákönkormányzat véleményezte, a nevelőtestület elfogadta.  

Ezen Pedagógiai program a fenntartó, működtető egyetértésével válik érvényessé. 

 

 

A Bajai Eötvös József Általános Iskola Pedagógia programját a Bajai Tankerületi Központ 

képviselője a mai napon jóváhagyta. 

 

Kelt:…………………………… 

 

……………………………… 

Sárosi Magdolna 

tankerületi igazgató 
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MELLÉKLET 

 

 - INTÉZMÉNYI DIGITÁLIS FEJLESZTÉSI TERV (DFT) 

 Digitális környezet a köznevelésben EFOP-3.2.3-17 

 

 - Helyi tanterv 

 


