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BEVEZETÉS 

 

Ön most a nyolc évfolyamos Gersekaráti Általános Iskola megújult pedagógiai programját 

tartja kezében. 

Az ideális természeti környezet és tárgyi feltételek megteremtették a színvonalas nevelő-oktató 

munkánk hátterét. 

 

A szakmai alapdokumentum szerinti köznevelési és egyéb alapfeladata: 

 általános iskolai nevelés-oktatás 

 nappali rendszerű iskolai oktatás 

 alsó tagozat, felső tagozat 

 sajátos nevelési igenyű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi 

fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási 

fogyatékos, látási fogyatékos) 

 egyéb köznevelési foglalkozás 

 tanulószobai ellátás 

 

Helye: Gersekarát, Honvéd u. 16. 

Elérhetősége: Tel: +36 30 302 8310, email: iskolagersekarat@gmail.com 

OM azonosítója: 036713 

Fenntartója: Szombathelyi Tankerületi Központ 

Beiskolázási körzete: Döbörhegy, Gersekarát, Halastó, Sárfimizdó, Telekes. 

Felvehető létszám: 200 fő 

Évfolyamok száma: 8 

Tanulócsoportok száma: 6 

 

Nevelőtestületünk igyekszik további szakképesítések szerzésével, önképzéssel, tanfolyamon 

való részvétellel megfelelni az oktatással szemben támasztott új követelményeknek. Nyitottak 

és fogékonyak vagyunk a szakmai újdonságok iránt.  

Tisztában vagyunk azzal, hogy úgy kell tanulóinkat, az Önök gyermekeit nevelnünk, oktatnunk, 

hogy minden helyzetben megállják a helyüket. Olyan ismeretekkel és főleg készségekkel kell 

őket útjukra bocsátanunk, amelyek birtokában képesek lesznek ismereteik folyamatos 

megújítására. Biztos alapkészségek birtokában tudnak csak felkészülni az életükben 

elkerülhetetlen pályamódosításra, a rendszeres önképzésre. 

Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink többsége megállja helyét választott iskolájában és az 

életben. Egykori tanítványaink közül egyre többen szereznek érettségit, tanulnak tovább 

főiskolán, egyetemen. 

Oktató-nevelő munkánk a tanórákon kívül, a széleskörűen biztosított tanórán kívüli 

foglalkoztatásokon is folytatódik. 
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Szűkebb és tágabb környezetünkben is elismerést vált ki tanulóink szereplése, tanulmányi- és 

sportversenyeken való részvételünk, környezetvédelmi tevékenységünk. 

Bízunk benne, hogy világos, követhető, számon kérhető feladataink végrehajtása során, 

partnereink segítő magatartása révén sikerül az általunk megfogalmazott mottó szellemében 

dolgoznunk tanulóinkkal. 

 

 

AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA 

 

„Nem kész embereket adni, hanem felkelteni az érdeklődést, a vágyat, a nagyobb tudásra.” 

 

Pedagógiai programunkban az oktatott tantárgyakon, tananyag tartalmakon kívül igyekeztünk 

egész iskolai életünket egységbe foglalni, a tanórai oktató-nevelő munkán kívüli 

tevékenységeinket meghatározni. 

Fejlesztéseinkben, munkánkban törekszünk a partnerközpontú, korunk kívánalmainak 

megfelelő működésre.  

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik e felelősségteljes programalkotó munkában segítettek 

bennünket. 

 

AZ ISKOLA JÖVŐKÉPE 

Munkánk eredményeként szeretnénk, ha tanulóink nagyobb része, általános iskolai 

tanulmányainak befejeztével, az általunk kívánatosnak tartott gyermekképnek megfelelő 

személyiségjellemzőkkel rendelkeznének.  

Vagyis: 

 

 

Iskolánk tanulója legyen környezetére nyitott, önmagát fejleszteni tudó és akaró, az 

emberi együttélés normáit megtartó. A humánus, barátságos légkörben is őrizze 

meg személyiségét. Legyen képes véleménye megfogalmazására. Használjon ki 

minden lehetőséget, amelynek célja a testi, lelki harmónia kialakítása, fejlesztése 

Ismerje fel a tudás értékét. Legyen igényes önmagával és környezetével szemben. 

Legyenek céljai, amelyeknek megvalósításáért erőfeszítésekre is képes. 

Önismeretének fejlesztésével ismerje fel lehetőségeit a pályaorientációban. 

A NAT bevezetésének törvényi rendelkezései 

Beépítettük a tanítás folyamatába a 21. század módszereit és eljárásait.  

 Az IKT alkalmazások segítségével fokozzuk tanulóink önálló ismeretszerzésére 

irányuló motivációját, támogatjuk kreativitásukat. legyen igényük  digitális 

technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazására. 
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Vonzáskörzetünk jellemzője a magas munkanélküliség, az alacsony iskolázottság, a csonka 

családok növekvő száma, a káros szenvedélyek. 

Kapcsolatunk a szülőkkel jó. Az osztályokat tanulólétszámtól függően 1-3 szülő képviseli az 

iskolai szülői szervezetben. A szülői értekezletek, a nyílt napok, fogadóórák látogatottsága 

változó.  

Az iskolahasználók körében végzett írásos felmérés is megfogalmazza az igényt a informatika, 

az idegen nyelv színvonalas oktatására, a sporttevékenység szélesítésére, az igények 

figyelembevételére a szakkörök szervezésében. 

Tanulóink fegyelme, viselkedése átlagos. A tanulási motiváció kismértékben gyengül.  

Tanulólétszámunk kismértékű csökkenést mutat, az utóbbi 2 évben megfigyelhető azonban 

beiskolázási körzetünkben a vidékre költözés, amely némileg egyensúlyozza az alacsony 

születési számokat. Nagyon kevés, 1-2 fő jár körzetünkön kívüli intézménybe, amely 

elsősorban a szülők munkába járásával kapcsolatos szervezési problémákkal függ össze.  

Az alsó és felső tagozatban tanulószobás csoport működik. 

 

A tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulókkal való megfelelő foglalkozáshoz a Vas 

Megyei Pedagógia Szakszolgálat segítségét, irányítását vesszük igénybe. 

 

Iskolánk 1985-ben épült. A kétszintes épületben 8 tanterem, minden felsős tanteremben 

interaktív tábla, korszerű nyelvi labor, könyvtár és informatikai szaktanterem, 

természettudományi előadó, csoportos és egyéni foglalkozást segítő fejlesztő szaktanterem 

fejlesztő eszközökkel, technika terem és szertárak, melegítőkonyha, ebédlő található. 

Iskolaépületünkhöz kapcsolódik egy 20m x 30m küzdőterű tornacsarnok. Közvetlen az iskola 

közelében található egy füves és bitumenes sportpálya, valamint egy EU-s követelményeknek 

megfelelő játszótér is. 

11 fős tantestületünkben nagy a továbbképzési motiváltság, fogékonyság az újra. Egészséges 

az életkor és a nemek szerinti megoszlás. Színvonalas és megőrzésre érdemes tanórán kívüli 

tevékenységek segítik a nevelő-oktató munkánkat. Jól érvényesül az alacsony létszámból 

eredően a tanulókkal való egyéni bánásmód. A 4 fő technikai személyzet munkájával támogatja 

az iskolában folyó pedagógiai munkát, valamint a tornacsarnok működtetését, a karbantartási 

munkálatokat. 

Fejlesztendő tartalmi munkánkban a tanulási képesség és az ismeretelsajátítás technikája, az 

idegen nyelv, az informatika oktatása, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás. 

Tárgyi felszerelésünk, a számítógéppark, a könyvtári állomány, az iskola biztonságának 

fokozása folyamatos fejlesztést igényel. 
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1. NEVELÉSI PROGRAM 

1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI 

ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI  

 

- iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása - 

 

 
A Gersekaráti Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató 

munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 

 
1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.  

 

Ennek keretében: 

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük, 

 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban, 

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

 tanuló és tanuló, 

 tanuló és nevelő, 

 szülő és nevelő, 

 nevelő és nevelő között. 

 

2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek és különböző kompetenciák kialakítása és 

bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg 

egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. 

 
A KULCSKOMPETENCIÁK: 

 1. A tanulás kompetenciái  

 2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

 3. A digitális kompetenciák  

 4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák  

 5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

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

 7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák” 

 

 

 
Ennek érdekében: 

 a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra 

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, 
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 iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a 

tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat 

szűkebb és tágabb környezetükben,  

 az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk, 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 

 szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen, 

 törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

 segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 

 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására, 

 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén 

tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

 
3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni 

lakóhelyünk életében. 

 

Ennek érdekében: 

 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, a falu lakói, 

 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a község egyesületeivel és közművelődési 

intézményével, 

 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – 

továbbra is képviseltesse magát a különféle községi rendezvényeken, illetve a tanulók 

számára szervezett megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt 

vegyen. 

 

4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.  

 

Ennek érdekében 

 biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-

kibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, 

illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés 

követelményeinek.  

 

  Az iskola a tanulók tanulmányi előmenetelét a képességeiknek megfelelő, egyénre 

szabott tanulási lehetőségek biztosításával tudja a leghatékonyabban támogatni. 

Fontos alapelv, hogy a tanulók közti különbözőségeket az iskola a különféle környezeti 

feltételek és az egyénenként eltérő idegrendszeri érés, valamint az egyéni képességek 

kölcsönhatása eredményének tekintse. 
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 Kiemelten fontos a családi és településszerkezeti hátrányokból eredő, az eltérő 

kulturális és nyelvi elsajátítási lehetőségekhez köthető, valamint a különleges 

bánásmódot igénylő tanulókhoz illeszkedő fejlesztő tevékenység. Minden gyermek, 

tanuló fejlődésében lényeges szerepet játszik a pedagógus fejlesztő tevékenysége. 

Különösen igaz ez a kiemelkedően kreatív, egy vagy több területen tehetséges, a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű (SNI), 

beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók 

fejlesztésének területén. Ennek a feladatnak az ellátásában felértékelődik a segítő 

szakterületek (iskolapszichológia, gyógypedagógia, fejlesztő pedagógia) szerepe, 

valamint a különböző tantárgyakat tanító pedagógusok tudásmegosztásra épülő, 

egymást segítő szakmai tevékenysége. 

 

 Az iskola biztosítja a tanulás egyéni lehetőségeit és a személyre szabott nevelés-oktatás 

során megszerezhető tanulási tapasztalatokat, enyhíti a hátrányok hatásait 

 

 

 A XXI. századi tanulási környezet nélkülözhetetlen elemét képezi az iskolai 

tanuláshoz kapcsolódó digitális technológiával támogatott oktatási módszerek 

sokfélesége, melyeket a pedagógusok ismernek és alkalmazzák azokat. 

 

 

5. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

 humánus, 

 erkölcsös, 

 fegyelmezett, 

 művelt, 

 kötelességtudó, 

 érdeklődő, nyitott, 

 kreatív, alkotó, 

 becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

 képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

 gyakorlatias, 

 képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

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

 van elképzelése a jövőjét illetően, 

 becsüli a tudást, 

 öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

 ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

 képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

 tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

 képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban 

és írásban, 

 a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  



11 

 

 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

 a természet, a környezet értékeit, 

 más népek értékeit, hagyományait, 

 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

 a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, 

 ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,  

 ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését 

biztosító szabályokat, 

 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit 

és módszereit, 

 viselkedése udvarias, 

 beszéde kulturált, 

 társaival együttműködik, 

 szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

 képes szeretetet adni és kapni, 

 szereti hazáját,  

 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

 szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

 egészségesen él, 

 szeret sportolni, mozogni, 

 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 
Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája arra irányul, hogy a lehető legtöbb 

diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 
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1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai, 

pedagógusok, osztályfőnökök feladatai 

  
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek 

tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi 

értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza 

meg viselkedésüket, magatartásukat.  

 

1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények 

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

2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és 

kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek 

kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az 

egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek 

megelőzése). 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). 

Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). 

Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, 

őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. Képesek legyenek tanulói 

együttműködésen alapuló tanulásra. 

5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 

6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások 

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, 

áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a 

megegyezésre. 

7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és 

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra 

ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, 

jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és 

hazaszeretet. 

9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő 

kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik 

tiszteletben tartása. 

10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek 

egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a 

társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi 

tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 
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Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka, beleértve az osztályfőnökök feladata, hogy a 

felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző 

fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, 

valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. 

 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 

1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő 

közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 
 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Szokások kialakítását 

célzó, beidegző 

módszerek. 

 

- Követelés. 

- Gyakoroltatás. 

- Segítségadás. 

- Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség  

  tevékenységének  

  megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy  

  távolabbi) célok kitűzése,  

  elfogadtatása. 

- Hagyományok kialakítása. 

- Követelés. 

- Ellenőrzés  

- Ösztönzés. 

2. Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése. 

 

- Elbeszélés. 

- Tények és jelenségek  

   bemutatása. 

- Műalkotások bemutatása. 

- A nevelő személyes  

   példamutatása. 

- A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében. 

- A követendő egyéni és 

csoportos minták kiemelése a 

közösségi életből. 

3. Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása). 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 

- A tanulók önálló elemző 

   munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. 

- Vita. 
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Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam 

végén: 

 

 minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy 

tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követelmények 

teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az 

iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) 

 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek 

a későbbiekben megfeleljen, 

 ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

 határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 

 

 

1.3. A pedagógusok feladatai 

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. 

 

 Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezi egész tanévi 

munkáját, tervezéskor figyelembe veszi a tanulási nehézséggel küzdők (SNI, eltérő 

tanterv) követelményeit, fejlesztési tervet készít az SNI-s tanulóknak. 

 A megtartott tanítási óráit, ügyeleteit az e-naplóban pontosan és a határidők betartására 

figyelve dokumentálja. 

 Tanítási óráira szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül, munkáját pontosság 

jellemzi. 

 A tanulók munkáját rendszeresen ellenőrzi. értékeli az egységes iskolai 

követelményrendszer és elvek betartásával. 

 Részt vesz az osztályozó és javító vizsgák lebonyolításában. 

 A munkatervben tervezettek szerint részt vesz a sport, tanulmányi és egyéb versenyek 

szervezésében, lebonyolításában. 

 Az éves munkaterv szerint iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése. 

 Az iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel. 

 A tanulók tehetséggondozásával, felzárkóztatásával, fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok elvégzése. 

 Rendszeres kapcsolatot tart diákjai osztályfőnökeivel, többi tanárával. 

 Szülői értekezleteken, fogadóórákon való megjelenés, szülőkkel való kapcsolattartás, 

 Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 A tanulók felügyelete óraközi szünetekben és étkezésekkor. 
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 Tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés. 

 Iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés. 

 Szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, leltári felelősség, 

leltározás. 

 Osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával nevel. 

 Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi kibontakozását. 

 Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai és 

pedagógiai műveltségét. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre:  

 

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

felmenő rendszer elvét figyelembe véve.  

Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki munkaterv.  

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.  

 Segíti a tanulóközösség kialakulását.  

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

osztály szülői munkaközösségével.  

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

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

terjeszti.  

 Kapcsolatot tart a gyógypedagógusokkal.  

 Szülői értekezletet tart.  

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: 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.  

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.  

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Órát látogat az osztályban, szükség szerint családot látogat.  

 Osztályának tanulmányi kirándulást szervez, amelyet a szülők anyagi támogatásával, 

belegyezésével valósíthat meg  
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1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

 
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 
1. A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása. 

 

2. A tanulók értelmi nevelése. 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének 

kialakítása. 

 

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

 

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 

önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

 

5. A tanulók akarati nevelése. 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az 

elkötelezettség kialakítása. 

 

6. A tanulók nemzeti nevelése. 

Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 

hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

 

7. A tanulók állampolgárságra és demokráciára történő nevelése. 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt, a mérlegelő 

gondolkodás kialakítása. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai 

és a helyi közéletben való részvételre. 

 
8. A tanulók munkára nevelése. 

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása. 

 
9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 
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Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény 

felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az 

egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény 

kialakítása. 

 

 

Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek  

 

Az aktív tanulás  

- Oktatási munkánk során a tanulónak a tanulási tevékenységekben történő részvételére 

törekszünk 

-  A tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek 

lehetővé teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását.  

- támogatjuk a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny és jól szervezett, 

együttműködésen alapuló tanulást.  

- differenciáló módszerek:  

o minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára egyformán 

hozzáférhető tanulási környezet biztosítása 

o  a tanulói különbségekhez illeszkedő, differenciált célkijelölés 

o a többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás, 

o a fejlesztő, tanulást támogató értékelés 

 

Az aktív tanulási alapelvek szerint szerveződő, több tantárgy, tanulási terület ismereteinek 

integrálását igénylő témákat, jelenségeket feldolgozó tanórák, foglalkozások, témanapok, 

témahetek, tematikus hetek és projektek alkalmazása segíti a tanulót a jelenségek megértésében, 

a problémák komplex módon történő vizsgálatában. 

 

 A differenciált tanulásszervezés jellegzetességei 

- egyéni rétegmunka  

- adaptált szövegváltozatok felhasználása, melyek kiterjeszthetik és elmélyíthetik a 

tankönyvek tartalmát 

- A pedagógus: 

o az aktív tanulói tevékenységek megvalósítása során lehetővé teszi iskolán kívüli 

szakemberek bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai 

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

   

o  együttműködik más tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, hogy a 

tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon vagy a témahetek, tematikus hetek, 

projektnapok, témákhoz szervezett események, tanulmányi kirándulások, 

iskolai táborok alkalmával a tantárgyak szervezett, összefüggő, illetve 

kapcsolódó tartalmainak integrálására.  

 

- Az iskola tanítási évenként több olyan tanóra megszervezését illeszt be a helyi 

tantervbe, amelyben több tantárgy ismereteinek integrálását igénylő 

(multidiszciplináris) téma kerül a középpontba, a tanóra céljának, tartalmának és 

megvalósítási módszereinek megjelölésével.  
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- A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a tananyag feldolgozásánál a 

pedagógusnak figyelembe veszi a tantárgyi tartalmaknak a tanulói sajátosságokhoz való 

illesztését. 

 Ez az adaptálás lehetővé teszi az egyéni haladási ütem biztosítását, valamint a 

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

módszerek alkalmazását.  

 

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

szükségleteinek vagy fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel 

rendelkező szakember támogatásával történik. 

 

 

Az eredményes tanulás segítésének elvei  
 

Tanulási környezet  

A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeket (kiemelten osztálytermeket) 

lehetőség szerint úgy biztosítjuk, hogy a különböző tanulásszervezési eljárások 

alkalmazásához a berendezések rugalmasan és gyorsan átalakíthatók legyenek, 

illeszkedjenek az osztályba járó tanulók korosztályi és egyéni szükségleteihez, valamint 

nyugodt, biztonságos és támogató tanulási környezetet teremtsenek valamennyi tanuló 

számára. Lehetőség szerint biztosítjuk, hogy a tanulók a foglalkozásokon IKT és 

digitális eszközöket (számítógép, más iskolai vagy saját eszköz), internetkapcsolatot és 

prezentációs eszközöket vehessenek igénybe, valamint hozzáférhetővé váljanak a 

hagyományos iskolai és az elektronikus könyvtárak egyaránt.  

A tanulók, a pedagógusok, a szülők és a pedagógiai munkát támogató minden szereplő 

kapcsolata – a közös célt szem előtt tartva – a kölcsönös tiszteleten és nyílt párbeszéden 

alapul. 

 

 

 

 

1.4.  A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, egészségnevelési és 

környezeti nevelési elvek 

Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

 a tanulók legyenek képesek arra, hogy folyamatosan nyomon kövessék saját egészségi 

állapotukat, érzékeljék a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, 

az egészségi állapotot érintő hatásokat és ez által képessé váljanak az egészség 

megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére 
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 a tanulók teljes fizikai, szellemi és szociális jól-létük elérésének érdekében legyenek 

képesek megtalálni a szükségleteikhez vezető, egészségüket védő, és a környezet 

védelmére is figyelő megoldásokat 

 a tanulóknak fejlődjön a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és 

segítőkész magatartásuk 

 a tanulók ismerjék meg a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, 

veszélyes anyagok - leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit 

 ismerjék a tanulók a káros függőségekhez vezető szokások és életmódok (pl. a 

dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás, öltözködési szokások) 

káros hatásait, ismerjék meg azokat a lehetőségeket, amelyek segítséget nyújtanak a 

megelőzésében  

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

keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel 

 a táplálkozás, 

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

 a családi és kortárskapcsolatok,  

 a környezet védelme, 

 fogyasztóvédelem 

 az aktív életmód, a sport, 

 a személyes higiénia, 

 az elsősegély-nyújtás alapismeretei, 

 a szexuális fejlődés területén. 

 

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

foglalkozás feladata.  

 

Egészségfejlesztéssel összefüggő egyéb feladatok:  

 

Állapotfelmérés: 

 

Iskolaorvosi ellátás: az iskolaorvos és a védőnő elvégzi a kötelező szűrővizsgálatokat, az 

eredményeket rögzítik 

 

Baleset megelőzés: tanév elején minden osztályfőnök ismerteti az iskolában érvényes 

balesetvédelmi előírásokat 

 

Munkavédelem: a pedagógusok jogszabály szerint kötelező munkaalkalmassági vizsgálaton 

vesznek részt 

Személyi tisztaság és egészséges öltözködés: alsó tagozaton, a környezetismeret órán, felső 

tagozaton az osztályfőnöki és biológia órán foglalkozunk vele. 

 

Egészséges napirend kialakítása:  

 

 Szünetekben a tantermek levegőztetése.  
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 Időjárásától függően a szabadban töltsék az óraközi szüneteket. 

 Javasolt alsó tagozatban tanórákon a rövid torna alkalmazása.  

 A tízórai szünet rendjének betartása, ebédeltetés a meghatározott rendben.  

 Iskolatej program, iskolagyümölcs program.  

 Ebéd után, a délutáni órák előtt mozgás biztosítása, lehetőleg a szabadban.  

 Helyes tantermi megvilágítás biztosítása.  

 Erős zaj csökkentése, a zaj károsító hatására hívjuk fel a figyelmet.  

 Hívjuk fel a figyelmet a kényelmes ruházat hordására  

 Testnevelés órákon, tanórán kívüli sportfoglalkozáson az utcaitól eltérő sportcipő 

használata 

 

Egészséges környezet biztosítása:  

 

 Esztétikus környezet kialakítása az épületben: virágosítás, dekorálás (elsősorban 

természetes anyagok felhasználásával)  

 Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása  

 

Egészséges táplálkozás  

 

 A napi háromszori étkezést biztosított intézményünkben.  

 Kiegészítő étkezések minden: tej- és gyümölcs program.  

 Biztosítjuk a higiénikus, kulturált körülményeket az ételek elfogyasztásához (ebédlő, 

osztályterem).  

 A kulturált étkezési szokások elsajátítására nevelünk a mindennapokban és egyéb 

programok( kirándulások, táborok) során is.  

 

 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 tanórák 

 szakkörök (természetbarát szakkör) 

 tehetséggondozó foglalkozások (természettudományos tehetséggondozás) 

 szabadidős foglalkozások (beszélgetés, közös étkezés, higiénia  szokások)  

 mindennapos testmozgás 

 témanapok (Egészségnap, Föld Napja, Madarak és fák napja)  

a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

 testnevelés órák;  

 játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon;  

 az iskolai sportkör foglalkozásai;  

 tömegsport foglalkozások;  

 úszásoktatás; 

b) a helyi tantervben szereplő biológia, természettudomány, környezetismeret,  irodalom, 

vizuális kultúra, testnevelés, technika és tervezés, etika/hit-és erkölcstan tantárgyak 

tananyagai 

c) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 
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d) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

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

számára; 

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

 szakkörök   

 évente osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése;  

 

f) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, fogorvosi asszisztens) 

segítségének igénybe vétele 

 évente legalább egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy 

osztályfőnöki óra megtartásában; 

 a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. 

 

1. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

 

 szakkörök (Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó) 

 évente egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót  szervezünk a tanulóknak az 
Országos Mentőszolgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági 

Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 
 évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 

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

 

Egészségnevelési programunkat segítik: 

 

 Családsegítő Szolgálat  

 Nevelési Tanácsadó  

 Iskolaorvos  

 Védőnő  

 Rendőrség  

 Egyéb: alkalmi előadók, segítők  

 

Intézményen belüli segítők:  

 Fejlesztő pedagógus  

 Osztályfőnökök  

 Gyógypedagógus, logopédus  

 

 

 

 ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 

 

A környezettudatos nevelésre az eddigiek során is nagy hangsúlyt fektettünk. Az elmélet 

mellett a gyakorlati megvalósítás kiemelt szerepet kap oktatásunk során. Megpályáztuk, és 

munkánk elismeréseként 2015. januárjában megkaptuk először, majd 2019-ben másodszor az 

ÖKOISKOLA címet.  
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1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai 

 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 az ökoszemlélet, környezettudatosság, a fenntartható fejlődés szemléletének 

megalapozása a tanulók és a szülők körében. 

 a tanulókban a környezetért felelős életvitel elősegítése; a természetet, az embert, az 

épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához 

szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi 

környezet zavartalan működését elősegíthetik; 

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel: 

 a környezet fogalmával,  

 a földi rendszer egységével, 

 a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  

 a környezetvédelem lehetőségeivel,  

 lakóhelyünk természeti értékeivel,  

 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival  

kapcsolatosan 

 

 a természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos 

ismeretek átadása. 

 a természet szeretetére nevelés, a gyerekek természettel való közvetlen élményhez 

juttatásával és a lakóhely természeti értékeinek megismerésével. 

 

 a helyi és globális környezeti- és természetvédelmi problémákkal kapcsolatos 

érzékenység kialakítása, ezek felismeréséhez és megoldásához szükséges 

kompetenciák fejlesztése: 

 ökológiai szemlélet 

 problémaérzékenység   

  problémamegoldó gondolkodás    

 konfliktuskezelés 

 kreativitás 

 együttműködés, tolerancia, alkalmazkodás 

 

 legyenek képesek tanulóink a környezet sajátosságainak megismerésére és 

értékelésére, a természet és az ember alkotta értékek megőrzésére. 

 

 tanulóink váljanak tudatos fogyasztóvá. 

 

 ismerjék meg és alkalmazzák a szelektív hulladékgyűjtést és újrahasznosítást. 

 

 bánjanak takarékosan az energiával, a természet anyagaival. 

 

 a fenntartható fejlődés fogalma az aktív cselekvés szintjén épüljön be életükbe. 
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1. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozás feladata. 

 
2. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) A helyi tantervben szereplő környezetismeret, természettudomány, biológia, kémia, 

földrajz, magyar nyelv, irodalom, etika/hit-és erkölcstan, technika és tervezés, vizuális 

kultúra tantárgyak tananyagai 

b) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek 

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

 Természettudományos tehetséggondozás foglalkozásai. 

 Ökofaliújság aktuális információi.  

 Iskola „Madárbarát kert” programja. 

 Évenként projekthét megszervezése a fenntartható fejlődés, környezet- és 

természetvédelem témakörében.                                               

 évente osztályonként vagy iskolai szinten legalább egy-egy gyalog- vagy 

kerékpártúra a környékre a környezeti értékek felfedezésére;  

 évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó 

projektnap (témanap) szervezése a „Föld napja” alkalmából játékos 

vetélkedővel, akadályversennyel az alsó és a felső tagozatos tanulók számára, 

vagy hulladékgyűjtéssel a körzet községeiben 

 minden tanévben egy alkalommal „környezetvédelmi őrjárat” szervezése a 

településen;  

 a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában. 
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1.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenység 

2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 4§ 13. bekezdése szerint:  

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:  

a) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló  

b) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,  

c) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,  

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.  

 

Céljaink: 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a közös felelősségvállalásnak 

lényeges szerepe van a nevelés sikerességében. Ez nem csak az együttnevelést 

megvalósító iskolában tanító pedagógus kizárólagos felelőssége. A pedagógus a 

tanulást-tanítást speciális szakmai kompetenciák alapján segíteni tudó különböző 

szakemberekkel együtt (például gyógypedagógus, gyógytestnevelő, 

iskolapszichológus, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, tehetséggondozó 

pedagógus, gyermekvédelmi jelzőrendszer szakembere) kialakított foglalkozások 

keretében, valamint a szülők és a tanuló folyamatos bevonásával, a pedagógiai 

tevékenység részeként elismert konzultációs tevékenységet folytatva végzi pedagógiai 

munkáját.  

 

A teamtanítás 

 Több tantárgy ismereteit integráló témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás 

keretében valósítja meg, az együttnevelést megvalósító iskolában pedig a tanulót tanító 

pedagógus és a gyógypedagógus közösen tervezett tanulási-tanítási programjára, a 

közös tanításra, valamint az e tevékenységet követő közös értékelésre épül. A 

differenciálás speciális megvalósulása lehet az együttnevelés során a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése. A hátránykompenzáció biztosítása érdekében 

(SNI, BTMN, HH, HHH) a tanuló szükségleteihez, képességeihez, készségeihez 

illeszkedő módszertani eljárások (eszközök, módszerek, terápiák, a tanulást-tanítást 

segítő speciális eszközök, a gyógypedagógus módszertani iránymutatásainak beépítése, 

egyéni fejlesztési terv készítése és rendszeres ellenőrzése) alkalmazása szükséges a 

különböző pedagógiai színtereken. A tanulói szükségletek ismeretében az egységes 

gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve 

pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények, valamint az utazó 

gyógypedagógiai hálózatok működtetésére kijelölt intézmények és más szakemberek 

szolgáltatásainak igénybevételével egészítendő ki a tanulók és pedagógusok szakmai 

támogatása.  
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A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók 

gondozása, eredményes fejlesztése. 

Feladataink, eszközeink: 

 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a 

halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. 

 A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 

helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében. 

 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló 

tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása. 

 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló 

tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára. 

 Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók körében. 

 Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 

alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a 

pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 

programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik 

a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei 

iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik, 

illetve az iskolai szünidőkben szervezett táborozások. Az erdei iskolai 

foglalkozásokon és a táborozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 

kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – 

gyermekei is részt tudjanak venni. 

 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-

egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett 

csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár 

– önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a 

pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 
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programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők 

anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, 

kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek 

minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb 

szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos 

helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

 

1.5.1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai teendők 

 Felvételi eljárásnál: 

Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell 

részesíteni a hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. 

 Esélyegyenlőség:  

Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.  

Ennek érdekében 

 A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák alkalmazása nélkülözhetetlen a 

hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.  

 Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés. 

 

Az iskola – amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

miniszteri rendeletben szereplő előírásoknak – a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak ellensúlyozása céljából képesség-

kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez. 

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók 

 egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,  

 fejlődésének elősegítése,  

 a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.  
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Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben részt 

vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a 

tanulókkal, akik nem vesznek részt a képesség-kibontakoztató felkészítésben. 

A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása, tudásának 

értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program alkalmazásával történik. 

 

 

1.5.2. Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók 

Célunk: 

 A fent nevezett tanulók beilleszkedésének megkönnyítése, a osztályban és a iskolában  egy 

jól müködő, szociálisan érzékeny társadalmi közeg megvalósítása. 

 

Feladataink: 

A problémák azonosítása, feltárása mind a tanárok, mind a diákok részéről. 

A két csoport közös problémáinak megkeresése után az okok feltárása. Közös  gondolkodás a 

megoldások keresésére. A kiválasztott megoldási mód közös ellenőrzése, folyamatos 

visszajelzés és konzultáció a megoldás hatékonyságáról. Mindezen folyamat elsődleges 

szintere az osztályfönöki óra. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: 

 szoros kapcsolat a beiskolázási körzetben lévő óvodai intézményekkel, a nevelési 

tanácsadóval, és a gyermekjóléti szolgálattal, 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; felzárkóztató órák, 

fejlesztő foglalkozások; egyéni foglalkozások; 

 

 képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

 iskolai sportkör, szakkörök; 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 
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 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 

 a szülőkkel való együttműködés; 

 szükség esetén családlátogatások; 

 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

 szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 

 

1.5.3. Sajátos nevelési igényű tanulók 

Sajátos nevelési igényű tanulók 

Difer mérés elvégzése az osztályfőnök döntése alapján 

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

együtt, integrált formában folyik. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI 

rendelet 2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve alapján szervezzük meg. 

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

habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv 

alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

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

illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

intézmények szolgáltatásait. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

 gyógypedagógus végzettségű pedagógus oktató-nevelő munkája 

 az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola 

helyi tantervének, 

 a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, 

 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 

 a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, 

 speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök, 

 képességfejlesztő játékok, eszközök, 

 számítógépek fejlesztő programokkal. 

 

Diszlexia, diszgráfia esetében kiemelt fejlesztési célok, feladatok  

 Iskolás korban az olvasás- és írászavarok javításának feladata kialakítani a 

tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő 

olvasás-írás készséget, fejleszteni kifejező készségét, segíteni az olvasás, 

írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.  

 A gyermekeknél az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) 

lassított tempójú, nyújtott ütemű, hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén 
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gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a vizuális és auditív észlelésre 

alapozó módszerrel történik.  

 Nagy hangsúlyt fektetünk az aktív szókincs, a beszédkészség, a szövegértés, 

a testséma, téri tájékozódás, a vizuomotoros koordináció fejlesztésére.  

 

 

Diszkalkulia esetében kiemelt fejlesztési célok, feladatok  

 A matematika tanítása során nagy hangsúlyt fektetünk az érzékelés-észlelés, 

a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív 

fejlesztésére, a matematikai nyelv tudatosítására, a szerialitás erősítésére, a 

testséma, a téri relációk biztonságára (lásd helyi tanterv).  

 A számolási zavarokkal küzdő gyermekek esetében a tananyag elsajátítása 

során lassabb haladási tempót, hosszabb bevésési szakaszt, és több 

gyakorlási lehetőséget biztosítunk.  

 A szám- és műveletfogalmak kialakításakor, a számolási készség fejlesztése 

során a manipuláció előtérbe helyezése, a megfigyelés és a megértés 

érdekében segítő-kompenzáló matematikai eszközök (kis tárgyak, 

korongok-korongképek, számolótáblák, egyéb segítő szimbólumok, ujjak) 

használata megengedett. Törekszünk arra, hogy a fokozott mennyiségű 

gyakorlás során a gyermekek megtalálják és megtanulják alkalmazni az 

egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő technikákat, 

eljárásokat.  

 

 

Hiperkinetikus zavarok, aktivitászavarok, figyelemzavar esetében kiemelt fejlesztési 

célok, feladatok  

 A gyermek nevelése-fejlesztése-tanítása során nagyon fontos a szoros 

kapcsolat a tanító, a gyógypedagógus (lehetőség szerint pszichopedagógus) 

és a szülői ház között.  

 A gyermek képességeinek, terhelhetőségének és érdeklődésének 

megismerésével a pedagógus ki tudja alakítani az egyénre szabott 

követelményrendszert, mind a gyermek viselkedését, mind tantárgyi 

tananyagot illetően.  

 A gyakoroltatás, a számonkérés során a feladatok összeállításánál 

figyelembe vesszük a tanuló gyengébb monotónia-tűrését, fáradékonyságát. 

Pszichés funkcióinak fejlődését gyakori pozitív visszajelzésekkel segítjük.   

 Pszichés funkcióinak fejlődését gyakori pozitív visszajelzésekkel segítjük.  

 

 

A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók iskolai 

fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai  

 A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében meghatározó a sokoldalú 

percepciós fejlesztés, melynek során a kinesztéziás, a hallási, a látási, a 

beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek.  
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 Az anyanyelvi tárgyak tanítása során igyekszünk sok mondókát, 

gyermekverset tanítani, mozgással, ritmizálással kisérve.  

 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt 

feladatai  

 Alapító okiratunknak megfelelően vállaljuk enyhén értelmi fogyatékos 

tanulók integrált oktatását is.  

 Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése, oktatása a fogyatékosság 

típusának megfelelő szakos gyógypedagógus bevonásával történik.  

 A nevelésükhöz biztosított feltételek:  

 a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai 

tanár/terapeuta foglalkoztatása,  

 speciális tanterv, tankönyv és más segédletek,  

 a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai 

szolgáltatások biztosítása 

 egyénre szabott haladási tempó és követelményrendszer kialakítása a 

szakértői véleménynek megfelelően,  

 hosszabb időkeret biztosítása egy-egy tanév tanagyának elsajátíttatására.  
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1.5.4. Tehetséges tanulók fejlesztése – tehetséggondozás 
 
A tehetséges tanulók fejlesztése a, megtervezett programelemek több síkban értelmezhetőek, 

nevezetesen:  

 Tanítási óra 

 Tehetséggondozás 

 Szabadidős tevékenység 

 Önálló tanulás 

A tanítási órákon folyó nevelő-oktató tevékenységről a jogszabályi rendelkezések értelmében 

iskolánk helyi tanterve rendelkezik. Azt látjuk, hogy a tanórákat megerősítő, a személyes 

képességekre és készségekre támaszkodó programok jelentősen javítják a tanulmányi 

előmenetelt. A felkínált tehetséggondozó programokat tovább bővítve, az egész napos iskola 

keretében szélesebb mozgásterünk kínálkozik a fiatal személyiségének alakítására. 

 

Felkínált tehetséggondozó programok kiválasztásának szempontjai:  

 

 Erősítse a tanuló tanulmányait 

 Támogassa a motivációjának kialakulását, fenntartását 

 Teremtse meg a lehetőségét a sikeres pályaválasztásnak, továbbtanulásnak 

 Teljesítse ki a tanuló fejlődését 

 Adjon a tanuló kezébe eszközt az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz, ismereteinek 

elmélyítéséhez, érdeklődésének kielégítéséhez 

 Kapcsolódjon az iskola választott prioritásaihoz 

 Értéket teremtsen 

 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó 

tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások segítik. További tehetséggondozó és 

felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek 

figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

 

A tehetséges tanulók gondozása 

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

 Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok 

önálló szervezése, segítség a szervezésben. 

 Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, 

bemutatókon. 

 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli 

versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli 

versenyekre, vetélkedőkre stb. 
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A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;  

 egyéni foglalkozások; 

 képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

 iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális 

stb.); 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

 iskolai sportkör, szakkörök; 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidői programok); 

 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások). 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

 Ingyen tankönyv mindenki számára 

 Étkezés: 100 %-ban támogatott 1-8.o-ban: - GYEV támogatottaknak 

 Étkezés 50%-ban támogatott: - Tartósan beteg, SNI-s gyerekeknek, nagycsaládosoknak, 

 Tanulószobai foglalkozásokat mindenkinek biztosítjuk. 

 Megfelelő szakember biztosítása az iskola részéről, a sajátos nevelésű igényű tanulók, 

ill. a beilleszkedési, tanulási, magatartási rendellenességgel küzdő tanulók 

fejlesztéséhez. 

 Tanulmányi kirándulások költségeihez hozzájárulás (alapítványi) 

 Iskolai, ill. iskolán kívüli programok: úszás, túrák, kirándulások. 
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1.6. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA 

SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK  

 

Az iskola közösségeinek együttműködése: 

 
Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése: 

 A nevelőtestület együttműködése az intézményvezető  segítségével a megbízott 

pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  

 

 Az együttműködés fórumai: 

 az igazgatóság ülései, 

 az iskolavezetőség ülései, 

 a különböző értekezletek, 

 megbeszélések 

 
 Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  

 Az igazgatóság az aktuális feladatokról a nevelői helyiségben elhelyezett 

hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül elektronikus levélben értesíti 

a nevelőket.  A nevelők kötelesek a munkaköri leírásuknak megfelelően minden nap 

nézni az elektronikus leveleiket. 

 Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó 

pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait 

közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezetőség felé. 

 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola 

vezetőségével, az intézményi tanáccsal, illetve az iskolaszékkel.  
 

Az intézményi tanács és az iskola közösségeinek együttműködése: 

 

 Az Nkt. 73. § (3) bekezdése szerinti intézményi tanács létrehozását kezdeményezheti: 

 a nevelőtestület tagjainak legalább húsz százaléka, 

 az iskolai szülői szervezet, közösség képviselője, ennek hiányában az 

intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók legalább húsz százalékának 

szülei, 
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 az iskolai diákönkormányzat képviselője, iskolai diákönkormányzat hiányában 

az iskolába járó tanulók legalább húsz százaléka, 

 az intézmény fenntartásáért, működtetésért felelős jogi személy, 

intézményfenntartó, 

 az intézmény székhelye szerinti történelmi egyházak képviselői, 

 az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat. 

 

 

 Az intézmény vezetője, ha bármelyik érdekelt kezdeményezi az intézményi tanács 

létrehozását, a kezdeményezéstől számított harminc napon belül az intézményi tanács 

munkájában részt vevő érdekeltek által delegált, azonos számú képviselőből álló 

bizottságot hoz létre az intézményi tanács megalakításának előkészítéséhez. 

 Az intézményi tanács az iskola közösségeivel az intézményi tanács teljes jogú tagjain 

és a meghívottakon keresztül tartja egymással a kapcsolatot.  

 Az intézményi tanács tagjai rendszeres időközönként – évente legalább 1 alkalommal 

– kötelesek tájékoztatni az általuk képviselteket az intézményi tanács tevékenységéről, 

valamint kötelesek az általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az 

intézményi tanács felé továbbítani. 

 Az intézményi tanács ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek 

részt, az intézmény vezetője, helyettese (ha nem tagja az iskolaszéknek.) 

 Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az 

intézmény vezetője rendszeresen – évente legalább 1 alkalommal – köteles 

tájékoztatni az intézményi tanácsot. 

  Ki kell kérni az intézményi tanács véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a 

házirend, a munkaterv elfogadása, valamint a köznevelési szerződés megkötése előtt. 

 Az intézményi tanács feladatai elvégzéséhez térítésmentesen használhatja az iskola 

helyiségeit, berendezéseit akkor, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 

 
Az iskolaszék és az iskola közösségeinek együttműködése: 

 

 Az iskolaszék létrehozását kezdeményezheti: 

 a nevelőtestület tagjainak legalább húsz százaléka, 

 az iskolai szülői szervezet, közösség képviselője, ennek hiányában az 

intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók legalább húsz százalékának 

szülei, 

 az iskolai diákönkormányzat képviselője, ennek hiányában az iskolába járó 

tanulók legalább húsz százaléka. 

 Az iskolaszéket létre kell hozni, ha az érdekeltek közül legalább kettőnek a képviselői 

kezdeményezik, és részt vesznek a munkájában. 

 Az iskolaszék az iskola közösségeivel az iskolaszék teljes jogú tagjain és a 

meghívottakon keresztül tartja egymással a kapcsolatot. 
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 Az iskolaszék tagjai rendszeres időközönként – évente legalább 1 alkalommal – 

kötelesek tájékoztatni az általuk képviselteket az iskolaszék tevékenységéről, valamint 

kötelesek az általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az iskolaszék felé 

továbbítani. 

 Az iskolaszék ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt: 

 az iskola igazgatója, helyettese (ha nem tagja az iskolaszéknek.) 

 Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola 

igazgatója rendszeresen – évente legalább 1 alkalommal – köteles tájékoztatni az 

iskolaszéket. 

 Az iskolaszék feladatai elvégzéséhez térítésmentesen használhatja az iskola 

helyiségeit, berendezéseit akkor, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 

 

A diákönkormányzat (A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való 

részvételi jogainak gyakorlásának rendje.) : 

 

 A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

 A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 

érdekében eljárjon.  

 A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

 

 A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán 

kívüli alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

 a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 

 tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 

 sportélet; 

 túrák, kirándulások szervezése; 

 kulturális, szabadidős programok szervezése; 

 a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap). 

 

 

 Ezekben a kérdésekben az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének 

összeállítása előtt az osztályfőnököknek ki kell kérniük. 

 A diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének 

összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie. 

 Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a 

nevelőtestület és az igazgató felé. 

 A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt, 
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 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt. 

 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 

diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést és a meghívót a 

tárgyalás napját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzatnak. 

 

 A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső 

szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 

diákönkormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője (elnöke) vagy a 

diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli.  

 Az iskolában iskolai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő döntés 

előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola 

vezetőségének teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzat képviselője. 

 A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 

helyiségeit, berendezéseit akkor, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 

 

 

1.7. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ 

INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK 

FORMÁI: 

 

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése: 

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

az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

 

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

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten, enaplón keresztül írásban) 

tájékoztatják.  

 A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az 
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osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az intézményi 

tanácshoz, illetve az iskolaszékhez fordulhatnak. 

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az intézményi tanáccsal, illetve 

az iskolaszékkel. 

 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése: 

 A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

feladatokról az intézmény vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az intézmény vezetője legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai 

vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 
 

a) Egyéni megbeszélések: 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi 

eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az 

együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus 

között. 

 

b) Családlátogatás:  

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

 

b) Szülői értekezlet: 

Feladata: 

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

 a szülők tájékoztatása 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és 

továbbítása az iskola igazgatósága felé. 
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      c) Fogadó óra: 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-

egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, 

szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, 

továbbtanulás stb.) 

 

       d) Nyílt tanítási nap: 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon 

közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

 

      e)  Írásbeli tájékoztató: 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.    

 
 A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg.  

 

 A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben 

érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az 

intézményi tanácshoz, illetve az iskolaszékhez fordulhatnak. 

 

 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével vagy intézményi tanáccsal, illetve az iskolaszékkel. 

 

 A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint nevelőitől az iskolai 

munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek 

tájékoztatást.  

 

 Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének 

előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 

alkalmazottainak) joga van megismernie. 

 

 A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy 

példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

 az iskola honlapján; 

 az iskola fenntartójánál; 

 az iskola irattárában; 

 az iskola könyvtárában; 

 az iskola nevelői szobájában; 

 az iskola igazgatójánál; 

 az iskola igazgatóhelyettesénél. 
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Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai,  

együttműködése iskolán kívüli intézményekkel: 

 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 

A partnerekkel való kapcsolattartás:  

 

 Az intézmény fenntartójának tankerületével: Szombathelyi Tankerületi Központ: 

9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8. 

 A beiskolázási körzet Önkormányzataival és polgármestereivel,  

 A helyi nevelési intézmények vezetőivel és nevelőivel: 

 Telekesi Óvoda Gersekaráti Tagóvodája, 9813 Gersekarát, Dózsa Gy. u. 97. 

 Óvoda Telekes, 9812 Telekes, Fő u. 26. 

 

 Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságával,  

 Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vasvári Tagintézményével,  

 POK intézményével,  

 Megyei Pedagógia Intézettel.  

 

 

Rendszeres munkakapcsolatot tartunk fenn:  

 

 Vas Megyei Iparkamara- pályaorientációs rendezvények szervezőivel 

 ELTE Szombathely- pályázati együttműködés- tehetséggondozás  

 NMI- kulturális közfoglalkoztatás  

 Vasvári Rendőrkapitánysággal,  

 Nagy Gáspár Művelődési Házzal,  

 Zalaegerszegi színházzal,  

 Hegypásztor Körrel Oszkóból,  

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős. 

 

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 

 Az iskolát támogató Gersekaráti Iskola Tanulóiért Alapítvány kuratóriumával. 

 Az alábbi közművelődési intézményekkel: 

 Móricz Zsigmond Művelődési Ház, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, 9813 

Gersekarát, Honvéd u. 2. 

 Az alábbi társadalmi egyesületekkel:  

 Gersekarátért Baráti Kör, 9813 Gersekarát, Honvéd u. 2. 
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 Gersekaráti Kötélugró Diák Sportegyesület, 9813 Gersekarát, Honvéd u. 2. 

 Örökségünkért Egyesület, 9813 Gersekarát, Béke u. 55. 

 Sárvíz-tavi Horgászegyesület, 9813 Gersekarát, Dózsa György u. 151. 

 Az alábbi gyermek- illetve ifjúsági szervezetekkel: 

 Üstökös Gyermek és Ifjúsági Egyesület, 9813 Gersekarát, Honvéd u. 2. 

 Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, 9813 Gersekarát, Honvéd u. 2. 

 Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel: 

 Szombathelyi Egyházmegye Szombathely 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető vagy az 

intézményvezető-helyettes a felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó 

nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 

 

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart 

fenn a háziorvosi szolgálat illetékes egészségügyi dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a 

tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

 

Az iskola tornacsarnokát Gersekarát Önkormányzata és a Fenntartó megállapodása alapján 

térítésmentesen használhatják az alábbi törvényesen bejegyzett gyermek- illetve ifjúsági 

szervezetek, valamint társadalmi egyesületek helyi csoportjai. 

 KDSE kötélugró csoportja 

 Gersekarát SE focistái 

 

1.8. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 osztályozó vizsga, 

 pótló vizsga, 

 javítóvizsga. 

 
1) Osztályozó vizsga: Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi 

osztályzat megállapításához, ha: 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolatlan mulasztása meghaladja a harminc 

tanítási órát, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 
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Az osztályozó vizsga időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel a vizsga 

időpontját megelőző három hónapon belül közölni kell. Osztályozó vizsgát az iskola egy 

tanéven belül bármikor szervezhet. 

 

2) Pótló vizsga: Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból 

elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a 

válaszadást befejezné. 

 

3) Javítóvizsga: Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha: 

 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott. 

 Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára 

felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

 A javítóvizsga időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanuló szüleivel a tanév 

végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.  Javítóvizsgát meghatározott időpontban 

augusztus 15-31-ig lehet tenni. 

Egy vizsganapon egy tanuló vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók vizsgáztatásának rendje: 

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján: 

  a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, 

 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt használja, 

 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 

 

 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) 

szereplő követelmények alapján a szaktanárok állapítják meg.  

 

 

 

 

 

 

 

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

vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 
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TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Német nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika/hit-és erkölcstan  SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Technika és tervezés  SZÓBELI GYAKORLATI 

Digitális kultúra  SZÓBELI GYAKORLATI 

Testnevelés   GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Német nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika/hit-és erkölcstan  SZÓBELI  

Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Állampolgári ismeretek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Természettudomány ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene   GYAKORLATI 

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Digitális kultúra  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika és tervezés  SZÓBELI GYAKORLATI 

Testnevelés   GYAKORLATI 

 

 

 

 

1.9. A felvétel és átvétel szabályai 

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

minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

 

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

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

 

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 
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 a szülő személyi igazolványát; 

 a gyermek lakcímkártyáját; 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

 a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 

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

 a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

 a szülő személyi igazolványát; 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

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

előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint 

az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézményvezető 

dönt. 

 

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

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

intézményvezető a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az intézményvezető-

helyettes és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 

 

7. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

 

8. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi 

kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között 

sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirendnek 

kell szabályoznia. 

 

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

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie 

azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján 

– nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt 

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

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

köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 
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1.10. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 

terv 

A mindennapok során számos alkalommal találkozunk potenciális veszélyforrással, mely akár 

súlyosan károsíthatja egészségünket. Nem csupán a sérüléssel járó balesetek tartoznak ide, 

hanem a szervezetünkben hirtelen kialakuló változások, melyek gyors lefolyásukkal 

jelentenek fokozott veszélyt az emberre. Súlyos állapotú beteg esetében rendkívül lényeges az 

ellátást megkezdők gyorsasága és hatékonysága. Késlekedés esetén csökken a beteg túlélési 

esélye, illetve nő a maradandó egészségkárosodás valószínűsége. A nevelés célja olyan 

elsősegélynyújtás ismeretek elsajátítása, mely során képessé válnak hirtelen 

egészségkárosodás esetén annak elhárítására, vagy a további állapotromlás 

megakadályozására. Legfontosabb szerepe, hogy helyes alkalmazásával lehetővé válik az 

időveszteség minimálisra csökkentése, mely a maradandó egészségkárosodás nélküli túlélés 

alapvető feltétele. Fontos a segélynyújtói szemlélet kialakítása a gyermekekben, az 

egyszerűbb sérülések ellátásának megtanulása, a balesetek megelőzése.  

Feladataink: Jöjjenek rá, hogy egy kis odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg baleset és a 

vele járó fájdalom elkerülhető lenne. Ismerjék meg a vészhelyzetek, vagy balesetek során 

elvégzendő legfontosabb teendőket, illetve ezek közül is azzal, amit ők el is tudnak végezni. 

Ide tartozik a segítséghívás (felnőtt értesítése, vagy esetleg mentőhívás), a beteggel való 

kapcsolatteremtés és a könnyebb sérülések ellátása. Tanulják meg, hogy egy-egy hétköznapi 

tárgy (pl.: bicikli, mászóka, autó, gyógyszer) milyen veszélyforrásokat hordoz magával. 

Tudják mire érdemes odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon és tanórán kívüli 

foglalkozásokon belül (környezetismeret, osztályfőnöki, biológia, természettudomány, 

technika és tervezés, testnevelés óra, közlekedési ismeretek szakkör, sportkör). 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának módszerei: 

 Meggyőzés, felvilágosítás (minta, példa, példakép, bírálat, önbírálat, előadás, vita…). 

 Tevékenység megszervezése (játékos módszerek, kooperatív tanulási technikák 

elsajátítása, szituációk, gyakorlás, megbízás, ellenőrzés, értékelés…) 

 Elsősorban a meggyőzés, a gyakorlatban való játékos elsajátítás módszereit 

alkalmazzuk.  
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1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel. 

 

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében 

 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

 támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen. 

 

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

 a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi 

ismeretek: 

 

TANTÁRGY 
ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI 

ALAPISMERETEK 

biológia 

- rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

kémia 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 
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- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

fizika 

- égési sérülések 

- áramütés 

- forrázás 

testnevelés - magasból esés 

 

 az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-

nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a 

mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az 

iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele 

félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 
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HELYI TANTERV 

 

A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁBAN 

TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ (VÁLASZTHATÓ) 

TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV) 

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

az alábbi tantervre épül: 

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

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

valamint  

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

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 

tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által 

kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a 

kerettantervek által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló 

időkeretnek csak a kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk 

pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, 

gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére 

használják fel. 

 
2. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai 

és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

 

3. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával 

az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a 

készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson: 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy óraszáma 

lett megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

Hány órával lett megnövelve 

a szabadon tervezhető órák 

óraszámából? 

1. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

1. évfolyam Matematika 1 óra 

2. évfolyam Irodalom 1 óra 

2. évfolyam Matematika 1 óra 

3. évfolyam Irodalom 1 óra 

3. évfolyam Matematika 1 óra 

4. évfolyam Irodalom 1 óra 

4. évfolyam Matematika 1 óra 

6. évfolyam Magyar nyelv 1 óra 
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6. évfolyam Irodalom 0,5 óra 

6. évfolyam  Matematika 0,5 óra 

7. évfolyam Matematika 0,5 óra 

7. évfolyam Irodalom 0,5 óra 

8. évfolyam Matematika 1 óra 

8. évfolyam Irodalom 1 óra 

 
4. Iskolánk a Hon- és népismeret tantárgyat az ötödik évfolyamon tanítja. 

5. Iskolánk a Dráma és színház tantárgyat az hetedik évfolyamon tanítja. 

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

„B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít: 

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

1-4. évfolyam Ének-zene A változat 

5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 

5-8. évfolyam Matematika A változat 

5-8. évfolyam Fizika B változat 

5-8. évfolyam Ének-zene A változat 

 
A jelenlegi központi kerettanterv-változatok a korábbi OM kerettantervektől eltérően két 

évfolyamra határozzák meg a tananyagot és a követelményeket. Így a legfontosabb 

feladatnak azt tartottuk, hogy az ajánlásunkban javaslatot tegyünk a tananyagok 

évfolyamonkénti bontására és az egyes tematikai egységekhez tartozó órakeret 

meghatározására. Természetesen úgy állapítottuk meg a felosztást, 

 

7. A választott kerettantervben szereplő tananyagok évfolyamonkénti bontása, illetve az egyes 

témákhoz tartozó órakeretek meghatározása. 

A jelenlegi kerettanterv tervezetek két évfolyamra határozzák meg a tananyagot és a 

követelményeket. Ezeket a helyi tantervben lebontottuk egy-egy évfolyamra. E munkában 

teljes mértékben támaszkodtunk a tankönyvkiadók tantervi javaslataira, hiszen ezek a 

tankönyvek (évfolyamokra, tanítási témákra, leckékre lebontott) igazodtak 

tematikájukhoz.  

 

8. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon a német nyelvet tanulják. 
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A 2020. szeptembertől kimenő tanterv óraszámai az 1–4. évfolyamon 

Kilépés tanéve: 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Tantárgyak 
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7 

Német nyelv -  -  -  3 

Matematika 5 5 5 5 

Etika/Hit-és 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 

Összes heti óra 25 25 25 27 

 

A 2020. szeptembertől kimenő tanterv óraszámai az 5–8. évfolyamon 

Kilépés tanéve: 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Tantárgyak 
5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Német nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Etika/Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
3 2 2 3 

Természetismeret 2 2 -  -  

Fizika -  -  2 1 

Kémia -  -  2 2 

Biológia-egészségtan -  1 2 2 

Földrajz -  -  1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1 -  -  -  

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika - 1 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1 -  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Természettudományos 

gyakorlatok  
1 2 1 1 

Összes heti óra 28 28 31 31 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

Belépés tanéve: 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 8 (7+1) - - - 

Magyar nyelv - 3 3 2 

Irodalom - 5 (4+1) 3 (2+1) 4 (3+1) 

Német nyelv -  -  -  2 

Matematika 5 (4+1) 5 (4+1) 5 (4+1) 5 (4+1) 

Etika/hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret - - 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés  1 1 1 1 

Digitális kultúra - - 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Összes heti óra 24 24 24 25 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

Belépés tanéve: 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv 2 3 (2+1) 2 2 

Irodalom 2 2,5 (2+0,5) 1,5 (1+0,5) 2 (1+1) 

Német nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4,5 (4+0,5) 3,5 (3+0,5) 4 (3+1) 

Etika/hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek - - - 1 

Természettudomány 2 2 -  -  

Fizika -  -  1 2 

Kémia -  -  1 2 

Biológia -  - 2 1 

Földrajz -  - 2 1 

Ének-zene 2 1 1 1 

Hon- és népismeret 1 - -  -  

Dráma és színház - - 1 - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 -  

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Összes heti óra 28 28 30 30 
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A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK  

KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, 

amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.  

 

2. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is 

szükségük van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel és 

gyakorlat. 

 

3. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok határozzák meg az 

iskola helyi tanterve alapján. 

 

4. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 

májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig 

a szülők kötelessége. 

 

5. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk 

be. 

 

6. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból 

egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a 

taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 
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A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK,  

MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK  

ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

 

Alapelvek: 

A tanulók értékelését egyéni fejlődésük és sikeres tanulási teljesítményük érdekében az 

igazságosság, az esélyteremtés és a méltányosság alapelveit szem előtt tartva, emberi 

méltóságuk tiszteletben tartásával, az értékelés személyes jellegének figyelembevételével 

szükséges megvalósítani. 

Fontos, hogy a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek legyenek, az azokhoz 

igazodó mérési stratégiákkal együtt, és már a tanulási folyamat elején ismertté váljanak. Az 

iskolai légkör bizalmi jellege elsődleges feltétele annak, hogy a tanulási problémákra és a 

személyes nehézségekre időben fény derüljön. Ennek a bizalomnak a megteremtése és 

fenntartása minden intézményvezető és pedagógus állandó felelőssége. 

 

1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 

2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége 

alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

 

3. A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-

negyedik évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli 

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 

 

4. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, 

földrajz ellenőrzésénél: 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is 

ellenőrizhetik; 

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

 

5. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik 

a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy 

esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor 

írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban: 

 az ének-zene, a vizuális kultúra, az informatika, a technika tantárgyból félévente, 

valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 
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(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük.) 

 

6. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, 

minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az 

iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt 

is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott  

– fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest. 

7. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

 Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy 

esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

 A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik 

évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból 

érdemjegyekkel minősítjük. 

 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor 

a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges 

minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

 JÓL TELJESÍTETT 

 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL  

 A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon 

félévkor és év végén  a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal 

minősítjük. 

 

8. A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és 

év végén a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év 

közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

 

9. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

 

10. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 

tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell 

szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját 

havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 

 

11. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az 

értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta 

ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 
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12. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 

tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 

teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján 

végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 
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Teljesítmény Érdemjegy 

0-33 %: elégtelen (1) 

34-50 %: elégséges (2) 

51-75 %: közepes (3) 

76-90 %: jó (4) 

91-100 %: jeles (5) 

 

 

13. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

 

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

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

 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap 

végén érdemjegyekkel értékeli. 

 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület 

állapítja meg. 

 

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

 

15. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

 tisztelettudó; 

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

viselkedik; 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

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

 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz 

részt; 

 nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

c) Változó (3) az a tanuló, aki. 
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 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

 feladatait nem minden esetben teljesíti; 

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

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

 igazolatlanul mulasztott; 

 osztályfőnöki intője van. 

d) Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy 

ennél magasabb fokozatú büntetése. 

 
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

16. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat 

használjuk. 

 

17. A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

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

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a 

tanév végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg. 

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

 

18. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

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

 munkavégzése pontos, megbízható; 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

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

 
b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

 a tanórákon többnyire aktív; 
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 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

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

 taneszközei tiszták, rendezettek. 

 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

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

teljesíti; 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 

 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

 feladatait többnyire nem végzi el; 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

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

ellenszegül; 

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 
A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

19. Azt a tanulót, aki képességihez mérten  

 példamutató magatartást tanúsít,  

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

 vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. 

 

20. Az iskolai jutalmazás formái. 

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 

 napközis nevelői dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 
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b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók 

a tanév végén 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók 

oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége 

előtt vehetnek át. 

d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 

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

 

22. Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

 vagy a házirend előírásait megszegi,  

 vagy igazolatlanul mulaszt,  

 vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

 

23. Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés; 

 napközis nevelői figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki intés; 

 osztályfőnöki megrovás; 

 igazgatói figyelmeztetés; 

 igazgatói intés; 

 igazgatói megrovás; 

 tantestületi figyelmeztetés; 

 tantestületi intés; 

 tantestületi megrovás. 

 

24. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban 

indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 
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25. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, 

s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása; 

 a szándékos károkozás; 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 

26. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

27.  Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a 

fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 
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A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 

 

1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

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

2. Ennek alapján 

 az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés 

óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok 

valamelyikével teljesíthet: 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben 

meghatározott tanórán való részvétellel, 

 iskolai sportkörben való sportolással, 

 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás 

alapján kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei 

között szervezett edzéseken való sportolással. 
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A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 

 

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

testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal május hónapban. (A felmérés a „Hungarofit 

teszt” alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a tanulók fizikai felkészültségének, 

teljesítményének mérésére, értékelésére Szerkesztette: Anrásné Dr. Teleki Judit, MKM 1997.) 

 

2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró 

képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő 

könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák. 

 

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

tartozó pontszámok: 

 

1.feladat:  HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése) 

Kiinduló helyzet: a tanuló az elugróvonal (elugródeszka) mögé áll úgy, hogy a cipőorrával 

a vonalat nem érinti. 

Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos 

mélytartásba, előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elru-

gaszkodás és elugrás előre.   

         Értékelés: az utolsó nyom és az elugróvonal közötti távolságot mérjük méterben. 

 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 1.00 1.10 1.23 1.34 1.45 1.55 1.64 1.72 

2 1.03 1.13 1.26 1.37 1.48 1.58 1.67 1.75 

3 1.06 1.16 1.29 1.40 1.51 1.61 1.70 1.78 

4 1.09 1.19 1.30 1.43 1.54 1.64 1.73 1.81 

5 1.12 1.22 1.34 1.46 1.57 1.67 1.76 1.84 

6 1.15 1.25 1.37 1.49 1.60 1.70 1.79 1.87 

7 1.18 1.28 1.40 1.52 1.63 1.73 1.82  1.90 

8 1.21 1.31 1.44 1.55 1.66 1.76 1.85 1.93 

9 1.24 1.34 1.47 1.58 1.69 1.79 1.88 1.96 

10 1.27 1.37 1.50 1.61 1.72 1.82 1.91 1.99 

11 1.30 1.40 1.53 1.64 1.75 1.85 1.94 2.02 

12 1.33 1.43 1.56 1.67 1.78 1.88 1.97 2.05 
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13 1.36 1.45 1.59 1.70 1.81 1.91 2.00 2.08 

14 1.39 1.48 1.62 1.73 1.84 1.94 2.03 2.11 

15 1.42 1.52 1.65 1.76 1.87 1.97 2.06 2.14 

16 1.45 1.56 1.68 1.79 1.90 2.00 2.09 2.17 

17 1.48 1.58 1.72 1.82 1.93 2.03 2.12 2.20 

18 1.51 1.62 1.76 1.85 1.97 2.07 2.16 2.24 

19 1.54 1.66 1.80 1.89 2.01 2.11 2.20 2.28 

20 1.57 1.70 1.84 1.94 2.05 2.15 2.24 2.32 

21 1.61 1.74 1.87 1.98 2.09 2.19 2.28 2.36 

 

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 0.97 1.08 1.17 1.24 1.31 1.38 1.43 1.47 

2 1.00 1.11 1.20 1.27 1.34 1.41 1.45 1.50 

3 1.03 1.14 1.23 1.30 1.37 1.44 1.48 1.53 

4 1.06 1.17 1.26 1.34 1.40 1.47 1.51 1.56 

5 1.09 1.20 1.29 1.38 1.43 1.50 1.54 1.59 

6 1.12 1.23 1.32 1.41 1.45 1.53 1.57 1.62 

7 1.15 1.26 1.35 1.44 1.48 1.56 1.60 1.65 

8 1.19 1.29 1.38 1.47 1.51 1.59 1.63 1.68 

9 1.22 1.32 1.41 1.50 1.54 1.62 1.66 1.71 

10 1.25 1.35 1.44 1.53 1.57 1.65 1.69 1.74 

11 1.29 1.38 1.48 1.56 1.60 1.68 1.72 1.77 

12 1.32 1.41 1.50 1.59 1.63 1.71 1.74 1.80 

13 1.35 1.44 1.53 1.62 1.66 1.74 1.77 1.84 

14 1.39 1.48 1.57 1.65 1.69 1.77 1.80 1.87 

15 1.41 1.50 1.60 1.68 1.72 1.80 1.83 1.90 

16 1.44 1.53 1.64 1.71 1.76 1.84 1.87 1.94 

17 1.47 1.57 1.67 1.74 1.80 1.87 1.91 1.98 

18 1.50 1.60 1.70 1.77 1.84 1.90 1.95 2.02 

19 1.54 1.64 1.74 1.80 1.88 1.94 1.99 2.05 
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20 1.57 1.68 1.78 1.84 1.92 1.98 2.03 2.08 

21 1.61 1.72 1.81 1.88 1.96 2.02     2.07 2.11 

 

2. feladat: HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS ÉS LEENGEDÉS FOLYAMATOSAN (A 

hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése) 

Maximális időtartam: négy perc. 

Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és 

mindkét karja laza tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot 

végző személy az egymáshoz tett lábfejeket a földhöz szorítja. 

Feladat: a tanuló az 

           1. ütemre törzsemelést végez, 

           2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt, 

           3. ütemre visszanyit tarkórátartásba, 

           4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre. 

 Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma. 

 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 20 22 24 26 28 30 32 34 

2 24 26 28 30 32 34 36 38 

3 28 30 32 34 36 38 40 42 

4 32 34 36 38 40 42 44 46 

5 36 38 40 42 44 46 48 50 

6 40 42 44 46 48 50 52 54 

7 44 46 48 50 52 54 56 58 

8 48 50 52 54 56 58 60 62 

9 52 54 56 58 60 62 64 66 

10 56 58 60 62 64 66 68 70 

11 60 62 64 66 68 70 72 74 

12 64 66 68 70 72 74 76 78 

13 68 70 72 74 76 78 80 82 

14 72 74 76 78 80 82 84 86 

 

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 
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PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 16 19 22 25 28 29 30 32 

2 20 23 24 29 32 33 34 36 

3 24 27 28 33 36 37 38 40 

4 28 31 32 37 40 41 42 44 

5 32 35 36 41 44 45 46 48 

6 36 39 40 45 48 49 50 52 

7 40 43 44 49 52 53 54 56 

8 44 47 48 53 56 57 58 60 

9 48 51 51 57 60 61 62 64 

10 52 55 56 61 64 65 66 68 

11 56 59 60 65 68 69 70 72 

12 60 63 64 69 72 73 74 76 

13 64 67 68 73 76 77 78 80 

14 68 71 74 77 80 82 83 84 

 

3. feladat: HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS TÉRDÉRINTÉSSEL FOLYAMATOSAN (A 

hasizmok erő-állóképességének mérése) 

Maximális időtartam: négy perc. 

Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a hátán fekszik, és mindkét 

térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóratartás előre néző 

könyökkel. 

Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat. 

Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt. 

 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 25 28 31 34 36 38 40 42 

2 30 33 36 39 41 43 45 47 
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3 35 38 41 44 46 48 50 52 

4 40 43 46 49 51 53 55 57 

5 45 48 51 54 56 58 60 62 

6 50 53 56 59 61 63 65 67 

7 55 58 61 64 66 68 70 72 

8 60 63 66 69 71 73 75 78 

9 65 68 71 74 76 78 80 82 

10 70 73 76 79 81 83 85 87 

11 75 78 81 84 86 88 90 92 

12 80 83 86 89 91 93 95 97 

13 85 88 91 94 96 98 100 102 

14 90 93 96 98 100 102 104 106 

 

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 20 23 26 29 32 34 36 38 

2 25 28 31 34 36 38 40 42 

3 30 33 36 39 41 43 45 47 

4 35 38 41 44 46 48 50 52 

5 40 43 46 49 51 53 55 57 

6 45 48 51 54 56 58 60 62 

7 50 53 56 59 61 63 65 67 

8 55 58 61 64 66 68 70 72 

9 60 63 66 69 71 73 75 77 

10 65 68 71 74 76 78 80 82 

11 70 73 76 79 81 83 85 87 

12 75 78 81 84 86 88 90 92 

13 80 83 86 89 91 93 95 97 

14 85 88 91 94 96 98 100 102 
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4. feladat: FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS- ÉS NYÚJTÁS FOLYAMATOSAN (A 

vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése) 

Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc. 

Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, 

egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, 

merőleges kar). 

Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A törzs 

feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell 

tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes 

helyzetbe nem kerül. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 5 7 9 11 13 15 17 19 

2 7 9 11 13 15 17 19 21 

3 9 11 13 15 17 19 21 23 

4 11 13 15 17 19 21 23 25 

5 13 15 17 19 21 23 25 27 

6 15 17 19 21 23 25 27 29 

7 17 19 21 23 25 27 29 31 

8 19 21 23 25 27 29 31 33 

9 21 23 25 27 29 31 33 35 

10 23 25 27 29 31 33 35 37 

11 25 27 29 31 33 35 37 39 

12 26 28 30 32 34 36 38 40 

13 27 29 31 33 35 37 39 41 

14 28 30 32 34 36 38 40 42 

 

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

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

1 1 1 2 2 3 4 5 6 

2 1 2 2 3 4 5 6 7 

3 2 2 3 4 5 6 7 8 

4 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 8 9 10 11 12 13 14 15 

11 9 10 11 12 13 14 15 16 

12 10 11 12 13 14 15 16 17 

13 11 12 13 14 15 16 17 18 

14 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

4. A tanulók minősítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján: 

Elért összes pontszám Minősítés 

0 – 11 igen gyenge 

12 – 22 gyenge 

23 – 33 elfogadható 

34 – 43 közepes 

43 – 52 jó 

53 – 63 kiváló 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, 

MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS 

EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

 

I. A pedagógiai program érvényességi ideje 

 

1. Az iskola 2013. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg 

először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján. 

 

2. A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

 

3. Ezen pedagógiai program hatályba lép 2018. január 1-én. 

 

II. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

 

1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

 

2. A nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok, tanítók minden tanév végén 

írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és 

követelmények megvalósulását. 

 

3. A 2016-2017. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program 

teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen 

pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell 

kidolgoznia. 

 

III. A pedagógiai program módosítása 

 

1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 az iskola igazgatója; 

 a nevelőtestület bármely tagja; 

 a nevelők szakmai munkaközösségei; 

 az intézményi tanács; 

 a szülői munkaközösség; 

 az iskola fenntartója. 

 

2. A tanulók a pedagógiai program módosítását az intézményi tanács vagy az iskolaszék 

diák-önkormányzati képviselői útján az intézményi tanácsnak, illetve az iskolaszéknek 

javasolhatják. 
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3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató 

jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni 

az intézményi tanács, illetve az iskolaszék véleményét. 

 

4. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség 

hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését. 

 

5. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától 

az első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni. 

 

IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 

1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  

 

2. A házirend elolvasható az iskola honlapján.  

 

3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy 

– ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

 

4. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél tekinthető meg: 

 az iskola honlapján; 

 az iskola fenntartójánál; 

 az iskola irattárában; 

 az iskola könyvtárában; 

 az iskola nevelői szobájában; 

 az iskola igazgatójánál; 

 az iskola igazgatóhelyettesénél; 

 a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél; 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKOK 

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai  

A pedagógiai programot/módosítását az intézmény diákönkormányzata 2020. év 08. hó 24. napján 

tartott ülésén véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok. 

  

Kelt: Gersekarát, 2020. év 08. hónap 24. nap 

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

diákönkormányzat képviselője   

 

A pedagógiai programot/módosítását a szülői szervezet (közösség) 2020. év 08. hó 24. napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet (közösség)  véleményezési jogát 

jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: Gersekarát, 2020. év 08. hónap 24. nap 

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

   szülői szervezet (közösség) 

képviselője   

 

A pedagógiai programot/módosítását az iskolaszék ......... év .................. hó ........ napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az iskolaszék  véleményezési jogát jelen pedagógiai 

program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

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

          iskolaszék képviselője   

 

A pedagógiai programot/módosítását az intézményi tanács 2020. év 08. hó 24. napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát jelen 

pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: Gersekarát, 2020. év 08. hónap 24. nap 

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

      intézményi tanács képviselője   
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A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék 

A pedagógiai programot/módosítását az intézmény nevelőtestülete 2020. év 08. hó 24. napján tartott 

értekezletén elfogadta. 

 

Kelt: Gersekarát, 2020. év 08. hónap 24. nap 

 

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

hitelesítő nevelőtestületi tag        P.H.                  hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

A pedagógiai programot jóváhagyom. 

 

Kelt: Gersekarát, 2020. év 08. hónap 24. nap 

 

………………………………. 

intézményvezető 

 

P. H. 
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Fenntartói nyilatkozat 

Jelen pedagógiai programmal kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 26. § (1) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő 

rendelkezések  

 

fejezet cím a többletkötelezettség tartalma 

PP.1.3. tanévnyitó, tanévzáró, 

ballagás 

jutalomkönyvek, oklevelek 

PP.1.5. osztálykirándulás pedagógusok költségtérítése 

PP 1.1. 

1.3. 

hagyományos 

rendezvények, programok 

okt.23., márc. 15., mikulás, karácsony, farsang, 

anyák napja, diáknap, egészségnap, gyereknap, 

közösségi nap 

PP.1.1. sportversenyek esetleges nevezési díj, útiköltség 

PP.1.1. pályázatokhoz kapcsolódó 

költségek 

pedagógusok útiköltsége 

PP. 

jövőkép 

könyvtári állományfejlesztés könyvtári állomány bővítése, fejlesztése 

PP.1.1. e-napló KRÉTA működése, képzéshez útiköltség  

PP.l.3. nyomtatványok, bélyegzők, 

párnák 

intézmény működéséhez szükséges irodaszerek, 

nyomtatványok, bélyegzők 

PP.1.7. pályaorientációs program  
 

előadások, pályaválasztási kiállítás, üzemlátogatás 

útiköltsége 

PP.1.4. témanapok Madarak és Fák Napja, Egészségnap, Föld Napja, 

eszközök, facsemete, virágok 

PP.1.4. témahetek Pénzügyi és Vállalkozói Témahét, Digitális 

Témahét, Fenntarthatósági Témahét 

PP.1.3 hagyományos iskola 

versenyeink 

Kölyök Kupa, Körzeti helyesírási verseny, 

eszközök, oklevelek, jutalmak, vendéglátás 

PP.1.5.4. nem tantárgyi versenyek, közlekedési-, horgászverseny – eszközök, 

útiköltség, nevezési díj 

PP.1.3. tanulmányi versenyek Kaan Károly, Herman Ottó, Simonyi Zsigmond, 

Zrínyi Ilona, Öveges József versenyek 

PP.1.5.4. diákolimpia nevezési díj, útiköltség, étkezés, szállás 

PP:1.5.4. kistérségi versenyek Népdaléneklési-, Mesemondó verseny– útiköltség 

PP.1.3. továbbképzés tandíj, útiköltség 
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vonatkozásában a Szombathelyi Tankerületi Központ mint az intézmény fenntartója egyetértési 

jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult vezetője a 

pedagógiai program fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja – az intézmény 

mindenkori éves költségvetési keretének függvényében. 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

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

fenntartó képviselője 

*A sorok száma bővíthető. 

 

 

 

 


