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Mottó: "Az iskola dolga, 

 hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

 hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

 hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére 

 és az alkotás izgalmára, 

 hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 

 és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." 

      (Szent-Györgyi Albert) 

 

ISKOLÁNKRÓL 
 

A Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola (8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 4.) 1920-ban kezdte meg működését 

Székesfehérvári Magyar Királyi Állami Polgári Fiúiskola néven. 1932 óta folyik nevelő-oktató 

munka a jellegzetes vörös dísztéglás belvárosi épületben.  

Székesfehérvár belvárosban lévő nyolcosztályos általános iskolaként nagy hagyományokkal 

rendelkező, központi fekvésének, a jó színvonalú alapozó munkának köszönhetően a város  

elismert intézménye vagyunk. 

 

Az iskola több évtizedes története és hitvallásunk arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató 

munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak 

megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek 

cselekvő együttélésének gyakoroltatására. 

 

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja közös: gyermekeinkből művelt, széles látókörű, 

jól képzett, az életben boldogulni tudó, kritikusan gondolkodó embereket igyekezünk nevelni, 

emberséget és a tudást adni. 

 

Az iskola a múlt értékeit követve az általános műveltség alapjait és az ehhez szükséges 

készségek és képességek biztos talapzatát építi fel, amely során egyéni fejlődési lehetőséget 

biztosít minden tanuló számára, ezzel jó esélyt teremtve a boldoguláshoz, későbbi eredményes 

tanulmányokhoz. Azt az összetett, kihívásokkal járó célkitűzést fogalmazza meg az iskola 

Pedagógiai Programja, hogy a mai korszerű ismereteket ötvözi a hagyományos értékekkel. Ez 

a kettősség szövi át az iskolában folyó munkát, hiszen a hagyományos, klasszikus értelemben 

vett műveltséget úgy szeretnénk átadni, hogy az mindennapi életben felhasználható tudás 

legyen, amely nyitott az új, kísérletező, innovatív mai világra.  

 

A fenntartó által kiadott Szakmai alapdokumentum szerint alapfeladatunk a beiskolázási 

körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E 

feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola 

működik. A kor kihívásait figyelembe véve iskolánk a tanulók és szülők számára lehetőségként 

kínálja fel a magyar- angol két tanítási nyelvű oktatást, amellyel olyan előnyre tesznek szert 

tanulóink, amelyet későbbi tanulmányaik során, illetve az életben kamatoztathatnak. 
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A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete heterogén, 

ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik. Tanórán és tanórán kívül segítjük 

a kiemelt figyelmet igénylő (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési 

igényű, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő és tehetséges) tanulók 

fejlesztését is. Nevelő-oktató munkánkat olyan differenciált tevékenység jellemzi, amely a 

gyermekek egyéni, önmagához képest mutatott fejlődését veszi figyelembe. 

 

A befogadóközpontú ismeretátadás kiemelt szerepet kap nevelő-oktató munkánkban. Számos 

iskolai és iskolán kívüli program, projekt támogatja a gyerekek fejlődését azzal a céllal, hogy a 

diákok minél tágabb rálátással rendelkezzenek a világra, képesek legyenek kritikusan 

gondolkodni, és az értékeket felfedezni.  

 

Bársony István Tagiskola 

 

Iskolánk a fenntartók és a nevelőtestületek egyetértésével a 2007/2008-as tanévtől a 

Sárkeresztesen működő négy évfolyamos Bársony István Tagiskolával bővült. A 

tagintézmény saját hagyományai szerint, a településen kialakult igényeknek megfelelően, közös 

Pedagógiai Program szerint látja el alapfeladatát Sárkeresztes és Moha község beiskolázási 

területén.  

 

Családias, zöld övezeti épületben 4 tanteremben folyik a nevelő- oktatómunka. Tanórán kívüli 

tevékenység keretében szakkörök (matematika, informatika, angol nyelv, könyvtár) működnek. 

Számítástechnika szaktantermi rész, logopédiai foglakoztató, szabadtéri tanterem és 

könyvkölcsönzés támogatja a tanulók fejlődését.  Sport és mozgáslehetőséget az iskola 

aulájában kialakított tornaszoba, a szabadtéri sportpálya és játszóudvar biztosít. A tánc-és 

mozgás tanóráknak a helyi Művelődési Ház ad otthont.  

A sajátos nevelési igényű tanulók ellátását a székhelyintézmény gyógypedagógusa és utazó 

gyógypedagógus látja el. 

Az iskola helyet biztosít a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola zene tanszakának 

(előképző, zongora, szolfézs), és önköltséges szakköröknek (sakk, szenzomotoros integrációs 

terápia). 

Az intézmény 2019-ben Örökös Ökoiskola címet szerzett, együttműködik a Gaja Egyesülettel 

és az Ökoiskolák Országos Hálózatával. 

A Bársony István Tagiskola nevelő-oktató tevékenysége mellett közművelődési feladatok 

ellátásában is részt vesz a községben. Tartalmas a tagintézmény együttműködése Sárkeresztes 

és Moha Község Önkormányzatával, a Ficánkoló Óvodával, a helyi és székesfehérvári 

kulturális intézményekkel, társintézményekkel. Szintén élénk az együtt munkálkodás a 

közművelődés, közösségépítés érdekében a sárkeresztesi Művelődési Házzal, a helyi civil 

szervezetekkel: a Sárkeresztesért Egyesülettel, a Bársony István Alapítvánnyal.  

A tagintézmény a védőnővel, az iskolaorvossal az iskolarendőrrel, a családsegítővel és a 

történelmi egyházak képviselőivel a törvényi előírások alapján hagyományosan tartalmas és 

gyakori munkakapcsolatban van. 
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A Szülői Közösség és a pedagógusok által létrehozott Macher Alapítvány támogatja az 

intézmény működését. 

Bársony István Tagintézmény hagyományai: 

 a névadóhoz, Bársony Istvánhoz kapcsolódóan: 

        - sálat/nyakkendőt a tanévnyitó ünnepélyen adnak át első osztályosainknak; 

        - Bársony István témanap; 

 - évente megemlékezés születésének évfordulójáról. 

            A megemlékezés részét képezik az adott évben választott versenyek egyike: 

- magyar nyelv és irodalmi, 

- néprajzi, 

- angol nyelvi, 

- környezetvédelmi térségi vetélkedő. 

 a község rendezvényeihez, ünnepeihez kapcsolódóan: 

- szüreti felvonulás  

- október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja 

-október 23. ünnepi műsor 

- november 11. Hősök napja  

- adventi gyertyagyújtás és műsor 

- falukarácsony  

- március 15-e, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapja 

- majális 

- pünkösdi rendezvények   

- falunap  

 iskolai ünnepek: 

             - tanévnyitó ünnepély 

             - tanévzáró ünnepély 

 

A tagintézmény mindemellett bekapcsolódik az székhelyintézmény hagyományőrző, szakmai, 

szabadidős jellegű és egyéb rendezvényeibe, versenyeibe.  
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NEVELÉSI  PROGRAM 

 

I. Pedagógiai alapelveink, iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása  
 

„Két dolgot kell adni a gyerekeknek: gyökereket és szárnyakat” (Goethe) 

 

Célunk: olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a középfokú 

oktatási intézményekben történő helytálláshoz. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk 

mindazon ismeretek átadását, azoknak a készségeknek, képességeknek kialakítását és 

fejlesztését, melyek életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy fejlődésük 

töretlen legyen, megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat. 

 

Ennek érdekében a következő 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 területein, 

- 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 kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai 

feladat. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk 

bízott gyermekekből. 

      Ennek érdekében: 

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

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, tovább építhető alapműveltséget nyújt, 

- 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 nevelő és oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk, 

- fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 

- tanulóinkban megalapozzuk a jövőről felelősen gondolkodó, azért tenni akaró és tudó, 

kritikus gondolkodásmódot; 
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- célunk, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete 

legyen; 

- a humánum, az egyén és a közösségek tisztelete számunkra alapvető magatartásforma; 

- feladatunk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására, 

- megismertetjük tanulóinkat nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő 

személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a 

gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

 

3. Iskolánk folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében.  

Ennek érdekében: 

- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

- lehetőséget teremtünk arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél 

többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő polgárai, 

- ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és 

közművelődési intézményekkel,  

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

továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken. A tanulók számára 

szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és megvalósításában maguk is 

részt vesznek. 

 

4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.  

       Ennek érdekében  

- minden tanulónk esetében az önmagához képest való fejlődését tekintjük a nevelő- oktató 

tevékenység alapjául; 

- biztosítjuk a kiemelt figyelmet igénylő (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő és 

tehetséges) tanulók számára a nekik megfelelő foglalkozásokat (habilitációs és 

rehabilitációs foglalkozás, fejlesztőpedagógiai ellátás és képesség- kibontakoztató 

tevékenység), melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, társadalmi 

beilleszkedést.  

 

II. Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 
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. Énkép, önismeret 

Az egyén önmagához való viszonya, önmagáról alkotott képe. A Nemzeti alaptantervben (NAT) 

megnevezett értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a tanulók önképébe és válnak 
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magatartást irányító tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé válnak az értékek 

megnevezésének, azonosításának, megértik következményeiket, és megismerik az elsajátított 

tudás, készségek működését, felhasználhatóságát. Az egyén önmagához való viszonyának 

alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll; a felelősség 

önmagukért; az önállóság; az önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint 

mindezek eredményeként a személyes méltóság. 

 

 2. Hon- és népismeret 

Fontos feladatunk a harmonikus kapcsolat elősegítése a környezettel, az egészséges nemzettudat 

(ennek természeti és a társadalmi megalapozása), a nemzeti önismeret, a hazaszeretet 

elmélyítése és ettől elválaszthatatlan módon a határainkon túl élő honfitársaink, és a hazánkban 

élő népcsoportok értékeinek, történelmének, hagyományainak megbecsülése. A NAT a 

fiatalokat a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, 

hagyományainak feltárására, ápolására, az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre 

ösztönzi.  

 

3. Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink magyarságtudatukat megőrizve váljanak felelősen 

gondolkodó, öntudatos európai polgárokká. Tanulóinkat iskolás éveik alatt olyan ismeretekkel, 

személyes tapasztalatokkal kell gazdagítani, amelyek birtokában meg tudják találni helyüket az 

európai nyitott társadalmakban. Fontos az is, hogy európai identitásuk megerősödésével 

elfogadók legyenek az Európán kívüli kultúrák iránt is.  

  

4. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Célunk olyan formális, nem formális és informális tanulási lehetőségek biztosítása, amelyek 

elősegítik a tanulók aktív állampolgárrá válását. Ennek egyik feltétele az egyén részvétele a civil 

társadalomban, a lakóhelyi, szakmai, kulturális és politikai közösség életében. Olyan részvétel, 

amelyet a megfelelő tudás, a társadalmi együttélés szabályainak kölcsönös betartása, az 

erőszakmentesség jellemez, és az emberi jogok, a demokrácia értékeinek tisztelete vezérel. 

Mindennek elsajátítását döntően a tanulók aktív részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési 

eljárások minősége, illetve az iskolai élet demokratikus gyakorlata biztosíthatja. 

 

5. Gazdasági nevelés 

A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a bennünket 

körülvevő világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát; e tudás általános 

műveltségünk részévé vált. A társadalom számára is nélkülözhetetlen, hogy tagjaiban pozitív 

attitűd alakuljon ki az értékteremtő munka, a javakkal való gazdálkodás és a gazdasági 

észszerűség iránt. Értsék a fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, saját fogyasztói 

magatartásuk jelentőségét, felelősségét. 

Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká 

váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket. 

Ismerjék fel a fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát. Hozzájárul annak a 

képességnek a kialakításához, hogy megtalálják az egyensúlyt a rövidebb és hosszabb távú 

előnyök között. Elősegíti, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való 

helyes gazdálkodásra. A személyiségnevelés fontos részének kell tekinteni az okos gazdálkodás 

képességének a kialakítását, továbbá azt, hogy el tudjanak igazodni a fogyasztási javak, 

szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között. 
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6. Környezettudatosságra nevelés 

A környezettudatos magatartásra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezet megóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak 

fenntartható fejlődését. 

Fontos, hogy a környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, 

amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét 

hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és 

negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. Értsék a fogyasztás és a környezeti 

erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. 

Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék 

meghatározóvá. 

A környezettudatos nevelés szervesen beépül az egészséges életmódra vonatkozó támogató 

intézményi munkarendbe. 

 

7.  A tanulás tanítása (tanulásmódszertan) 

Az iskola alapfeladata a tanulók értelmi képességének és az egész személyiségének fejlesztése. 

Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, 

útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban, 

valamint tanítsa a diákjait tanulni. Törekedjenek arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra 

tegyenek szert a tanulás tervezésében, vegyenek részt a kedvező körülmények (külső feltételek) 

kialakításában. Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus 

feltételeiket. A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása, az önművelés 

igényének és szokásának kibontakoztatása, a könyvtári és más információforrások használata 

elsősorban a következőket foglalja magában: az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, 

íráskészség, számfogalom fejlesztése),; az előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre 

szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás módszerei; kooperatív 

munka; az emlékezet erősítése;  célszerű rögzítési módszerek kialakítása; a gondolkodási kultúra 

fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az egész életen át tartó 

tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása. 

Olyan tudást szeretnénk kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Előtérbe kerül 

az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel párhuzamosan hangsúlyt 

helyezünk a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk sokoldalú 

alkalmazására, a kockázatvállalásra, az értékelésre, az érvelésre, a kritikai gondolkodás 

megerősítésére. 

 

8. Testi és lelki egészség 

Az iskolára nagy felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében, 

ezért minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődését. Feladata, hogy személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív 

beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a tanulók, a fiatalok 

egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik. 

Feladatunk, hogy felkészítsük a tanulókat arra, hogy önálló életükben életmódjukra vonatkozóan 

helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki, a konfliktusokat képesek 

legyenek megoldani. Fejlesztjük a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és 
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segítőkész magatartást. Tanulóinkkal megismertetjük a környezet – elsősorban a háztartás, az 

iskola és a közlekedés, a veszélyes anyagok –, egészséget, testi épséget veszélyeztető 

leggyakoribb tényezőit. Felkészítjük őket a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű 

megelőzésére, kezelésére. Támogatást nyújtunk a tanulóknak – különösen a serdülőknek – a 

káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen 

táplálkozás, túlzott internethasználat) kialakulásának megelőzésében. Az iskola 

megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, a 

családi életre, a felelős, kiegyensúlyozott párkapcsolatra történő felkészítéssel.  

 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.  

A 2021/2022. tanévtől nevelési céljaink elérését támogatja a Kompex Alapprogram bevezetése 

1-5. évfolyamon, felmenő rendszerben (2. sz. melléklet) 

 

Mindezt akkor tekintjük sikeresnek, 

 ha tanulóink több,  mint 80%-a 

- a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb 

szinten felel meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek; 

- az óvoda- iskola közötti átmenetet sikeresen teljesíti; 

- az alsó tagozat sikeres elvégzése után, az 5-6. évfolyamon történő fokozatos átmenet 

biztosításával, képes a felső tagozatos követelmények teljesítésére; 

- rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, jártasságokkal, 

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

a későbbiekben megfeleljen, 

- végzős diákjaink a 8. évfolyam befejezése után a választott középfokú intézményben 

folytatják tanulmányaikat; 

 ha iskolánk végzős diákjainak legalább 95%-a az évfolyam végén minden tantárgyból 

megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás 

feltételeinek; 

 ha a lemorzsolódási mutató tanév végén nem haladja meg az 5, 5 %-ot; 

 ha az OKÉV mérés valamint a célnyelvi illetve idegen nyelvi mérés eredménye 6. és  

8 évfolyamon megtartja vagy meghaladja az előző 3 tanév mérési eredményének átlagát. 

 

III. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

Iskolánk nevelő és oktatómunkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét 

tiszteletben tartva a különféle iskolai tevékenységek szervezésével fejlessze. 

Keresnünk kell azokat a nevelési stratégiákat és módszereket melyekkel a reális értékek az emberi 

személyiségbe hatékonyan beépíthetők. 

 

 

 

A tanulók optimális fejlesztéséhez a következő személyiségbeli értékeket tartjuk fontosnak:  

 emberi élet értéke és minden körülmények közötti megóvása 

- életvédelem 

- bátorság 
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- empátia 

- jóakarat 

- kötelességtudat  

- önfeláldozás  

- segítőkészség  

 

 az ember tiszteletének és méltóságának védelme 

- bizalom  

- elfogadás  

- értéktudat  

- határozottság  

- önfegyelem  

- tisztelet  

- tolerancia  

 

 a családnak, mint a társadalom alapsejtjének és a társadalmi közösségeknek a védelme 

- felelősségérzet  

- figyelmesség  

- kötelezettség vállalása  

- közösségi szellem  

- megbocsátás  

- nemzettudat  

- szeretet  

 

 a jogok egyenlő érvényesítésének és a mindenkit megillető személyes és cselekvési 

szabadság védelme 

- döntési képesség  

- elemzőképesség  

- etikai érzék  

- igazságosság  

- megbízhatóság 

- méltányosság

 az egészség megőrzésének, a természeti környezet megóvásának továbbá a 

harmonikus testi -lelki fejlődés biztosításának védelme 

- aktivitás 

- alkotóerő  

- gyakorlati érzék  

- belső egyensúly 

- természet- és egészségvédelem 

- nyitott gondolkodás 

-  tudásvágy 

- felelősség a jövőért 

- kreativitás  

- önkifejezés  

- érzelmi intelligencia 

- tenni akarás 
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 a szellemi értékek megóvásának, fejlesztésének és továbbadásának, vagyis az egész 

emberi kultúrának védelme 

- a kultúra hatékony építése és továbbadása 

- az emberi kultúra szellemi örökségének pozitív értékelése 

- jövőkép  

- hagyományőrzés  

- a szellemi örökség tudatos gondozása 

- kíváncsiság 

- nyitottság a szellemi értékek befogadása és fejlesztése felé 

- műveltség  

- önfejlesztés  

 

 egyén és a társadalom anyagi javainak, megtermelt értékeinek, erkölcsi erényeinek 

védelme 

- becsületesség  

- megbízhatóság  

- pontosság  

- munkaszeretet  

- karitativitás 

- mértékletesség  

- helyes gazdálkodás  

 

Mindezek a gyermeki világmodellbe épülve a személyiség domináns értékeit képezik, 

amelyek alapvetően határozzák meg a viselkedést.  Az értékekből kiinduló pedagógiai 

tervezőmunkánk során figyelembe vesszük a személyiség jellegzetes területeinek nevelési 

igényeit, és azoknak megfelelően törekszünk a személyiséget az alapvető értékekkel felruházni.

A személyiségfejlesztés célja az alsó tagozaton a tapasztalatszerzés, az erkölcsi nevelés 

céljainak megértése és alkalmazása az életkori sajátosságok figyelembevételével.  

A felső tagozat nevelési feladata a világnézeti értékek és a társadalmi valóságban szerzett 

tapasztalatok összehangolása.  A pedagógiai cél a társadalmi-, világnézeti- és vallási 

identitás megerősítése, s ezzel párhuzamosan az egyén közösségbe integrálása. Azokat a 

legfontosabb morális kompetenciákat kell kialakítani, amelyek segítségével képes a gyermek 

saját közösségének keretein belül konszenzust keresni és megoldást találni mivel a gyermek 

ekkor tanulja meg saját személyiségének világmodelljén „lejátszva” tanulmányozni a 

morális döntések következményeit, itt szerez először tapasztalatokat mások megértésében és 

elfogadásában.  

 

Alapvető módszereink: 

 

- elismerés 

- bátorítás 

- emlékeztetés 

- figyelmeztetés 



 

- jóvátétel 

- szokásformálás 

- mintaközvetítés 

- beszélgetés  

- vita 

- direkt és indirekt információközvetítő eljárások 

- projektmódszer 

 

Ezek a pedagógiai módszerek csak akkor válhatnak igazán eredményessé, ha korszerű, 

aktuális és ugyanakkor pedagógiai értelemben is szakszerű művelődési anyagot közvetítenek: 

 

 információk (tankönyvek, szakkönyvek, irodalmi - és művészeti források, írott  - és 

elektronikus médiák, Web, praktikus ismeretek, írásbeli- és szóbeli közlések, 

gyakorlati megfigyelések és tapasztalatok stb.); 

 

 motívumok (különböző magatartási- és cselekvési szokások, szükségletek, 

attitűdök, értékviszonyulások, eszmék és életprogramok kialakítására irányuló 

motiváló erejű tartalmak és ezeket erősítő emóciók); 

 

 kompetenciák (megismerési-, tanulási-, gondolkodási-, döntési-, kommunikációs-, 

alkotó- és szociális kompetenciák, az automatizálódott készségek és összetettebb 

jártasságok, továbbá mindezek komplex alkalmazásának személyiségbeli 

feltételrendszerei); 

 

 orientációk (gyermek igényei, a pedagógus választása, a szülők akarata, stb.). 

 

A kívánt eredmény elérése érdekében az erkölcsi nevelés céljait az iskola Pedagógiai 

Programjában meghatározott lehetőségek teljes eszköztárával támogatni kell.  

 

A hatékony erkölcsi nevelés kulcsa a kölcsönös bizalom légkörében megvalósított 

interaktív kommunikáció. Szükséges az egységesség keretei között gondoskodunk a 

személyiség harmonikus fejlődéséhez szükséges differenciálás megvalósításáról és a 

pedagógiai értékelés módszertani sokszínűségéről. 

 

 



 

Mindezek kialakítására, fejlesztésére  

 hagyományos tanórai keretben direkt vagy indirekt módon ; 

 tanórai kereten kívül a napköziotthonban, tanulószobán és egyéb nem kötelező 

tevékenységek során; 

 a Boldog Iskola és a Békés Iskola programon keresztül, 

valamint személyes példaadással törekszünk. 

 

IV. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 

nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli 

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek 

életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében. 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek – a felnőttek elvárásainak 

megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát 

értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 

 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, 

hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért 

összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen 

a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a 

tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban 

aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és 

viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

 

 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának 

kialakítása, ápolása. 

 



 

IV. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását 

szolgáló  tevékenységek és szervezeti formák 
 

1. A közösségfejlesztés színterei az iskolában 

 

Az iskolában a tanulók tanórai illetve azon kívüli iskolai foglalkozások alatti tevékenységei 

jelentősen formálják, alakítják a különféle szintű, elsősorban az osztályon, az osztálybontott 

csoporton és az azon belüli mikroközösségeket. A páros és csoportmunka, a kooperatív 

tanulásszervezés, valamint a projektpedagógia megoldásai révén az osztály és az azon belül – 

akár spontán, akár irányított, csoportszervezés útján – létrejövő közösségek moráljának pozitív 

alakítása a pedagógus feladata. A tanórai tevékenység közösségfejlesztő és -formáló 

hatásairól, az ezzel kapcsolatos nevelői teendőkről a tantárgyi programok (helyi tanterv) 

szólnak részletesen. 

 

Az iskolában az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák vannak: napközi, 

tanulószoba, felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások, egyéni foglalkozások, szakkörök, 

tanulmányi és sportversenyek, könyvtár, kulturális rendezvények, tanfolyamok. 

A foglalkozásokon törekszünk a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási 

nehézségek enyhítésére, így ezek a programok a gyermek- és ifjúságvédelem fontos színterei, 

ugyanakkor kiváló lehetőséget nyújtanak a tehetség és képességek kibontakoztatására is. 

 

2. Motiváció és differenciálás 

 

 Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a 

tanulásnak, a játéknak, a munkának. Fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, 

akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk 

fokozatos kialakításához, megalapozásához.  

Az iskola nevelői a nevelési- oktatási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartjuk 

a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását, a differenciálást  korszerű pedagógiai és 

módszertani eljárások alkalmazásával. 

a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a 

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

tartsuk. 

b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük 

azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, 

vagyis állandó aktivitását biztosítják. 

c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis 

az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a 

legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és 

az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak 

tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat. 

 

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel 

lenni: 

- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása. 



 

- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására 

és tudásának átrendeződésére. 

- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, 

formáit. 

- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 

csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában, stb.) a tanulók tevékenységét, 

önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe 

helyezni. 

- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás 

a feladatkijelölés, azok megoldása, a szükséges tanári segítség, az ellenőrzés és az 

értékelés. 

- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a 

tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.  

 

- Sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot 

igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási, beilleszkedési és 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában. 

 

- Fontos, hogy a tanítási tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési 

eljárások alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési 

igényeihez, támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását. 

 

- A különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek 

egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat alakítjuk ki mind az iskolák közötti 

együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában. 

 

3. Tanórán kívüli tevékenységek 

 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb, tanítási órán kívüli 

tevékenységek segítik: 

 Hagyományőrző tevékenységek 

Az alapításhoz kapcsolódó hagyományok: 

- minden ötödik évben emlékezünk az iskola fennállásáról, melynek keretében a névadó 

tiszteletére "Rákóczi - napok" címmel nagyobb rendezvénysorozatot tartunk.  

A névadóhoz, II. Rákóczi Ferenchez kapcsolódó hagyományaink: 

- intézményünk zászlajában és logójában a liliom emlékeztet a névadóra; 

- sálat/nyakkendőt a tanévnyitó ünnepélyen adjuk át első osztályosainknak; 

- a logo és RÁKÓCZI szó szerepel az iskolai pólón; 

- a Határtalanul Program szervezésekor előnyben részesítjük azokat az úticélokat, 

amelyek a névadóhoz köthetők; 

- évente iskolai gálaműsort szervezünk; 

- évente megemlékezünk születésének évfordulójáról. 

A megemlékezés részét képezi a  



 

- matematikai, 

- helyesírási, 

- szövegértési 

- néprajzi 

- angol nyelvi, 

- labdarúgóverseny, melyeket városi és megyei szinten szervezünk. 

Iskolai szinten:  

-szakmai napot; 

- Rákóczi – vetélkedőt és rajzdélutánt szervezünk. 

 Ünnepélyeink: 

- tanévnyitó ünnepély; 

      - október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja; 

      - október 23-a, az 1956-os forradalom emléknapja; 

- március 15-e, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapja; 

- ballagási ünnepély (tanév utolsó tanítási napján); 

- tanévzáró ünnepély. 

 

 Rendezvények, megemlékezések 

Pedagógiai jellegűek: 

- Iskola-vár program, 

- az Oktatási Hivatal Bázisintézménye program rendezvényei (sikeres pályázat esetén); 

- Boldog Iskola nap (sikeres pályázat esetén); 

- Szitakötő program (sikeres pályázat esetén); 

- Határtalanul témanap (sikeres pályázat esetén); 

           - házi tanulmányi versenyek; 

- Madarak, fák napja; 

- Föld napja; 

- Víz világnapja; 

- a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.) 

- a holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.) 

- Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 

- tanulmányi kirándulások 

Kulturális jellegűek: 

- Mihály- napi vásár 

- Zenei világnap 

- Advent 



 

- Karácsony 

- Magyar kultúra napja 

- Farsangi bál 

- Költészet napja 

- Anyák napja 

- Gyermeknap 

- Iskolai gálaműsor 

- Fogadj örökbe egy könyvet! 

- Hazafiság Iskolája programjai  

Sport jellegűek: 

-  egészség- és sportnap 

- "Rákóczi - kupa" kispályás labdarúgótorna (városi meghívásos) 

 

Szabadidő jellegűek (pályázati támogatással vagy önköltséges jelleggel): 

- nyári táborok 

- téli sítábor  

- hétvégi természetismereti túrák 

- külföldi tanulmányutak. 

 

A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok: 

 

Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen 

nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen 

tapasztalatokat szerezhetnek más országokról és oktatási intézményekről. Külföldi utazások az 

intézményvezető engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával 

szervezhetők a hatályos jogszabályok betartása mellett. 

 

Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három napnál hosszabb egyéni és csoportos külföldi 

utazáshoz, - melynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport és egyéb rendezvény- az 

intézményvezető engedélye szükséges. 

 

a) Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai, 

ebéd, uzsonna) vagy ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az étkezési térítési díjakat 

az iskola által meghatározott módon kell befizetni.  

 

b) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását 

az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozások segítik.  

 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órát szervezünk. 



 

 A 7 és 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére és a 

tanulók részére képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és 

matematika tantárgyakból.  

 Az Oktatási Hivatal által vezetett EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosító számú, 

„Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI 

készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan 

átfogó megalapozása és fejlesztése” című projekt keretében fejlesztett 

pályaorientációs mérő- és támogatóeszközt (POM) és a „Pályára fel!” oktatócsomag 

használatát az intézmény pályaorientációs, pályaválasztást előkészítő pedagógiai 

tevékenységrendszerébe beépítjük, alkalmazzuk a 2021/2022. tanévtől. 

 További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt.  

 A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni 

foglalkozásokon elsősorban azok a tanulók vesznek részt,  

- akiknek az eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi, 

- akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 

 

c) Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók 

tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat 

működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 3-8. osztályokban megválasztott 

küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat 

tevékenységét az iskola intézményvezetője a által megbízott pedagógus segíti. Évente 

egy Diákönkormányzati nap szervezésére az iskola tanítás nélküli munkanapot biztosít. 

 

d) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör lehetőséget teremt az iskola tanulói számára, hogy 

a testnevelés órán megismert sportágakat gyakorolják, nagyobb jártasságot szerezzenek 

bennük, felkészüljenek a diákolimpia küzdelmeire. Az iskolai sportkör a tanórai 

testnevelési órákkal együtt biztosíthatja a tanulók mindennapi testedzését is. Célunk, 

hogy tanulóink mind nagyobb százaléka kapcsolódjon be az iskolai sportkör munkájába.  

 

e) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, 

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A 

szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 

vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az 

intézményvezető beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola 

dolgozója. 

 

f) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, bemutatók, melyeket 

az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán 

kívüli rendezvényeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők, 

bemutatók megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a 

nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 

g) Témanapok, témahetek. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára témanapokat 

szerveznek, amelyek egy iskolai napon legalább három órát meghaladó foglalkozások, 



 

vagy hosszabb idejű, a projektoktatás elveit és az országos ajánlásokat figyelembe vevő 

témahetet valósítanak meg,  Ezek során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen 

beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör köré csoportosítva a 

gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve.  A témanapokon 

a feldolgozásra kerülő ismereteket a szakmai munkaközösségek az iskola éves 

munkatervében határozzák meg.  

Iskolánkban évente ismétlődnek a következő  

 témanapok: 

            -egészségnap (1-8. évfolyam) 

   -Határtalanul témanap (3-8. évfolyam) 

-pályaválasztási témanap (5-8. évfolyam) 

-Népmese napja (1-4. évfolyam) 

-Boldog iskola nap (1-4. évfolyam) 

-épített környezet témanap (5-8. évfolyam) 

 témahetek: 

-Pénz7  (7-8. évfolyamon választhatóan 1 alkalommal);  

                    -Digitális témahét (4. évfolyamon és választhatóan 5-6. és 7-8. évfolyamon 1-1 

alkalommal); 

-Fenntarthatósági témahét (1-4. évfolyamon évente és 5-6. évfolyamon 1-1 

alkalommal). 

A témahetek szervezésének 4 évre szóló rendjét felső tagozaton az osztályfőnökök 5. 

évfolyam kezdetekor határozzák meg osztályukra vonatkozóan. 

h) 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. 

 

i) Tanulmányi kirándulás, erdei iskola, táborozás. A nevelési és a tantervi követelmények 

teljesítését segítik az egy napos tanulmányi kirándulások és 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 szünidőben 

szervezett táborozások.  

 

j) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások. Egy-

egy tantárgy néhány témájának feldolgozását segíti, egészítik ki a különféle 

közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások.  

 

k) 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, stb.).  

 

Az osztálykirándulásokon, tanulmányi kirándulásokon, erdei iskolákon, táborozásokon, 

múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadásokon, szabadidős foglalkozásokon 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. 

 

l) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható 

iskolai könyvtár segíti. A hagyományos dokumentumok mellett, a számítógépek 

használatának biztosításával támogatja az információhoz való hozzáférést mindenki 

számára. Gyűjteményével és szolgáltatásaival támogatja és helyszínt biztosít az oktató-

nevelő munkához. Kulturális értékeket közvetít, valamint közösségi térként is jelen 

van az intézmény életében. 

 

m) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók 

igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – 

tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan ingyenesen használják a Házirend 

és az SZMSZ vonatkozó részeinek betartásával. 

 

V. Iskolai egészségnevelési program 
 

1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

 tanulóinkkal megismertetjük az egészséges életmód szokásainak kialakítását és 

elmélyítését szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

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

keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel 

- a táplálkozás, 

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

- a családi és kortárskapcsolatok,  

- a környezet védelme, 

- az aktív életmód, a sport, 

- a személyes higiénia, 

- az elsősegély-nyújtás alapismeretei, 

- a szexuális fejlődés 

területén. 

 

2. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozás feladata. 

 

3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 



 

a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

 testnevelés órák  

 játékos, egészségfejlesztő testmozgás a napköziben és a tanulószobai 

foglalkozásokon 

 az iskolai sportkör foglalkozásai  

 tömegsport foglalkozások 

 úszásoktatás 

 korcsolyaoktatás 

 teniszoktatás 

b) a helyi tantervben szereplő környezetismeret, természetismeret, biológia, testnevelés, 

tánc és mozgás tantárgyak tananyagai 

c) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

d) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 

témanap szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára; 

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

 

f) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele 

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

óra megtartásában; 

 a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. A 

tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános 

szűrővizsgálaton kell részt venniük. 

 

VI. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 
 

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 a Magyar Vöröskereszttel, 

- 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 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

fizika 
- égési sérülések 

- forrázás 

testnevelés 
-    feladatok sérülés esetén 

-    prevenció, veszélyhelyzetek ismerete 

 

- 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 évente 

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

megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 

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

- szakkörök igény szerinti szervezése (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);  

- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 

témanap szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára. 

VII. Iskolai környezeti nevelési program 
 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 



 

- a tanulókban a környezettudatos magatartás, 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 környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. 

 

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a helyi tantervben szereplő környezetismeret, természetismeret, biológia, kémia, földrajz 

tantárgyak tananyagai  

 

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

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

 részvétel az Autómentes világnap városi rendezvényein a Fenntarthatósági témahét 

programjaiban (évfolyami bontásban); 

   zöld jeles napokról való megemlékezés (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld 

napja, Madarak-fák napja); 

 részvétel az udvari munkákban, téli madáretetés; 

 „környezetvédelmi őrjárat” a városban és a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése 

az iskolában, (ha a külső partnerek lehetőséget biztosítanak erre); 

 

d) tanulmányi kirándulás, erdei iskolai program, szaktábor (igény szerint). 

 

 

 

 

VIII. Pedagógusok intézményi feladatai 
 

A feladatok megfogalmazása általános, a konkrét személyre szóló feladatokat a pedagógus 

munkaköri leírása tartalmazza. 

 

1. A pedagógusok alapvető feladatai: 



 

- a jogszabályokban, a Pedagógiai Programban, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői 

utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása; 

- heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékában (kötött munkaidő) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátása; 

- kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött idejében tanórai és tanórán kívüli 

(egyéb) foglalkozások tartása; 

- kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött idején fölüli részében a nevelést-

oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatok, tanulói 

felügyelet, eseti helyettesítés ellátása; 

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

megtartása; 

- aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek  

munkájában és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  

 

2.    A pedagógus kötelessége: 

- a tudomására jutott hivatali titok megőrzése; 

-  a jogszabályokban meghatározott határidőkre az előírt minősítések megszerzése, 

továbbképzési kötelesség teljesítése; 

- az iskola céljainak, alapelveinek képviselete a tanulók és a szülők előtt; 

- a pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 

szakszerűségének figyelemmel kísérése. 

 

3. A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

Feladata: 

- tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása; 

- a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése 

(tanmenetek, éves programok); 

- előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra; 

- a motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a 

tanítási órákon; 

- változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon; 

- a tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, 

szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon; 

- a tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon 

és a különféle iskolai foglalkozásokon; 

- az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a 

tanítási órákon; 

- a helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében. 

 

4. Tehetséggondozás 

- 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, bemutatókra; 

- a tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli 

versenyekre, vetélkedőkre, bemutatókra. 

 

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

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése 

- egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a 

halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére; 

- a gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan 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. 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű 

tanulókkal kapcsolatos további feladatokat a Pedagógiai Program XI. fejezete tartalmazza. 

 

6. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

- szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, 

kirándulás); 

- szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi 

ünnepség). 

- iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése; 

- a nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok 

szervezése, azokon való részvétel. 

 

 

7. Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

- az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése; 

- az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok 

szervezésében, részvétel a programokon; 

- iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, 

részvétel a kirándulásokon, táborokon. 

 



 

8. Munkafegyelem, a munkához való viszony 

- a munkaköri kötelességek teljesítése, 

- az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben; 

- pontos adminisztrációs munka (formai követelmények, a határidők betartása); 

- az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

 

9. Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség 

tevékenységében 

- feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban; 

- részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban; 

- oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása; 

- belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 

10. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

- további szakképesítés megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel; 

- továbbképzéseken való részvétel; 

- a továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak; 

- publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, 

kiadványokban. 

 

11. Az iskolai munka feltételeinek javítása 

- pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel; 

- bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába, 

- az iskolai alapítvány működésének segítése; 

- az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása 

(innováció), 

- az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése, 

- az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

 

12. Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában 

- részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában; 

- részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében; 

- önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 

13. Aktív részvétel a nevelőtestület életében 

- a pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, 

beilleszkedésének segítése; 

- önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének, rendezvényeinek 

szervezésében, a szervezés segítése; 

- részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényein. 

 



 

14. Az iskola képviselete 

- a szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése, 

- részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken, 

- tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a 

helyi médiában; 

- bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe, 

- bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe; 

- a település rendezvényein, eseményein való részvétel, 

- aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. 

életében, civil szervezeteiben. 

 

15. A vezetői feladatok ellátása 

- vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében; 

- az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, 

értékelés) lelkiismeretes ellátása; 

- a vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

 

16. Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal 

- a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása; 

- elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a 

tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé; 

- pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek; 

- kellő figyelem, érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus 

kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 

 

IX. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 
 

A feladatok megfogalmazása általános, a konkrét személyre szóló feladatokat az osztályfőnöki 

munkaköri leírás tartalmazza. 

I. Osztályfőnöki felelősségek 

Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárásrendszer 

szellemében, az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak, és az 

iskolai dokumentumok betartásával és betartatásával végzi. 

Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárásrendszerét az Oktatási 

Hivatal által kidolgozott standardok alapján. 

Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi dokumentumok 

pontos vezetéséért. 

Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek dokumentuma a foglalkozási terv/ tanmenet. 

Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért. 



 

Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat. 

Maradéktalanul betartja az Adatvédelmi szabályzat rá vonatkozó szabályait. 

Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás). 

A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy 

helyettesének. 

II. Osztályfőnöki feladatok (nem érintve az osztályfőnöki nevelőmunka tartalmi részeit) 

1. Adminisztrációs jellegű feladatok: 

A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai 

adatokat szolgáltat. 

Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket. 

Ellenőrzi az érdemjegyek beírását és az osztályozó napló (e-Napló) kitöltését, azok 

következményeit. 

Rögzíti és összesíti az igazolt és igazolatlan távolmaradásokat, mulasztásokat és késéseket. A 

Házirend előírásai szerinti értesítéshez rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, 

módját, a vezetőknek jelzi az osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók tanulmányi előmenetelét, szükség esetén elektronikus üzenetben vagy 

levélben értesíti a szülőket. 

A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén 

elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket. 

Elektronikus üzenetben történő beírással, vagy egyéb módon értesíti a szülőket a tanulóval 

kapcsolatos problémákról. 

Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja  a diákok adatainak változását. 

 

Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, továbbtanulási 

lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

 

Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról. 

Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, 

segítséget nyújt számukra. 

Segíti, nyomon követi osztálya orvosi vizsgálatait. 

Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a 

pedagógustársai elé terjeszti. 

Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket. 

Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait 



 

2. Irányító, vezető jellegű feladatok 

Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskörébe utal. 

Felső tagozaton a helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát 

tart. Az osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt színtere, az 

osztály éves tanmenete alapján valósul meg, amely során a tanulók tanulmányi eredményeinek 

a nyomon követése mellett, évente több alkalommal, változó tematikával, releváns társadalmi 

témákat is érintve saját maga, vagy meghívott előadókkal foglalkozásokat tart. 

 

Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, egyéni 

fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó képességük 

fejlesztésére. 

 

Együttműködve az osztály tanulóiva1 segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 

Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai Házirendet, vagy az évfolyamnak és 

a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira. 

A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az 

oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 

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

Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi osztálya 

szabadidős foglalkozásait. 

 

Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek tervéről, 

programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és helyettesét, valamint 

a szülőket. 

 

Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a 

rendezvényeken. 

Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására. 

Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is 

jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret). 

Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményez. 

A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat 

is értékeli, kialakítja bennük a reális önértékelés igényét. 

3.Szervező, összehangoló jellegű feladatok 



 

Segít abban, hogy a tanuló otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában. Ennek 

érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, egyéb közösségben 

elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről. 

Kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel. A nevelési folyamat 

tervezésében a civil szervezetek szerepét, közreműködését segítő eszközként használja (pl. 

iskolai alapítvány, szociális segítő). 

Munkája során figyelembe veszi a Diákönkormányzat programját, felelősséggel vesz részt 

annak szervezésében, tervezésében, irányításában. 

Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók 

felzárkóztatását. 

Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 

A tanulókról gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai 

eredményeket, valamint a szakértői bizottság véleményét és javaslatát az osztályban tanító 

pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat meghatározzák. 

 

Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó 

nevelőtanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. gyógypedagógus, 

logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő, stb.). 

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében 

együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával és a szociális segítővel. 

Gondoskodik az érintett tanulók számára szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról. 

 

Kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz az 

esetleges megbeszéléseken. 

Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat. 

Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 

Szükség esetén - az intézményvezető hozzájárulásával - az ügyben érintett pedagógusokat 

tanácskozásra hívja össze, családlátogatásokat végez. 

Az intézményi munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve 

fogadóórát tart. Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a tanuló pedagógiai jellemzését a 

gondviselőkkel egyezteti, a továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad és 

segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpálya- kompetenciákat. 

 

A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyettesét. 

Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a 

szülőkkel. 



 

A tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola Pedagógiai Programját, Házirendjét, 

megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes tanulók 

fejlesztésére vonatkozóan. 

 

Az osztályozó értekezletet megelőzően ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az 

osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a 

tanuló kárára. 

 

Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 

 

Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési stb. 

feladataira. 

 

4. Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított 

osztályfőnöki munkaterv alapján végzi. 

 

Az osztályfőnöki munkaterv felépítése: 

a) A tanév elején összeállított munkaterv 

- Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 

- Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői 

értekezletek tervezett témái. 

- Az osztály diákközösségének vezetői. 

- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán: 

- első félévi és tanév végi osztálystatisztika; 

- tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről; 

- jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

 Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról: 

                 - tanév eleji statisztikai adatok az osztályról; 

                 - statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról; 

                 - tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelése a  

tanév végén. 

 

X. Tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 

1. A tanulók felzárkóztatását segítő foglalkozások 

 

Feladatunk: 

- a járási vagy megyei szakértői bizottság szakvéleménye alapján a beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézséggel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók számára fejlesztőpedagógiai 

ellátás illetve habilitációs foglalkozások szervezése; 

- egyéni felzárkóztató foglalkozások szervezése; 

- pedagógiai-szakszolgálat igénybevétele, kapcsolatfelvétel a családsegítő szolgálattal, 

amennyiben az okok a családi körülményekre, magatartási rendellenességre vezethetők vissza; 



 

- tanuló mentesítése bizonyos tantárgyak tanulása, illetve e tantárgyaknál, tantárgyrészeknél az 

értékelés és minősítés alól, amennyiben ezt a tanuló egyéni adottsága, továbbá sajátos helyzete 

indokolja; 

- amennyiben a sikertelenség a tanuló képességeire vezethető vissza, javaslattétel és 

segítségnyújtás, hogy más típusú nevelési- oktatási intézményben folytathassa tanulmányait. 

 

Mivel a tanulási alulteljesítést kiváltó okok sokfélék lehetnek, a kezelés módszereit is a 

sokféleség jellemzi. Az érintett gyermekek számára a segítő program az osztályfőnök 

irányításával, az osztályban tanító tanárok és egyéb szakemberek részvételével, valamint a szülő 

támogatása mellett végrehajtott személyre szóló feladat.  

 

2.A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

Minden pedagógus alapfeladata 

 a képesség kibontakoztatás területén: 

- a tanórai munkában a fejlesztési igények differenciált figyelembe vétele; 

- egyedi feladatok kijelölése, a végrehajtás segítése és ellenőrzése a fejlesztési iránynak 

megfelelően; 

- a képesség kibontakoztatását elősegítő alapképességek kiemelt fejlesztése. 

 

 a tehetségfejlesztés területén 

- differenciált tanórai foglalkozásokon a tanulók előrehaladásának megfelelő önálló 

feladatok biztosítása, azok ellenőrzése; 

-  tehetséggondozó foglalkozások szervezése; 

- versenyre való felkészítés, versenyeztetés. 

 

Fejlesztési eljárásainkat minden esetben a tanuló szüleinek egyetértésével szervezzük 

meg. Ha tanuló kiemelkedő képessége intézményünk keretein belől már nem fejleszthető, 

segítséget kell adni a szülőnek a továbblépés tekintetében. 

 

 

3.A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 

A szociális hátrány sok esetben akadályozza a gyermekek eredményes tanulmányi fejlődését, 

munkáját.  

Következményeinek enyhítése érdekében: 

- a pedagógus a tanuló képességei szerint differenciál a tanítási órákon és napközis 

foglalkozáson. 

- a tanuló szociális helyzetéből eredő hátrányok ellensúlyozása érdekében képesség-

kibontakoztató felkészítésen vesz részt. 

- a tehetséges gyerekek szakkörökön is felkészülhetnek tanulmányi versenyekre. 

- az indulási hátrányokkal küzdőknek felzárkóztatást biztosítunk. 

 

Ha pedagógiai eszközökkel nem tudjuk enyhíteni a tanulókat veszélyeztető problémákat, 

segítséget kérünk a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó intézményektől és hatóságoktól. 

A tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében az intézményvezető és a pedagógusok munkáját iskolánkban iskolai szociális 

munkás koordinálja, segíti. 

 



 

4.Külföldről érkező magyar vagy más anyanyelvű tanulók 

 

Iskolánkban évről-évre növekszik azoknak a tanulóknak a száma, akik a magyar nyelv 

ismeretében és használatában, a magyar nyelven való szövegértés, íráskészség tekintetében 

lemaradással, hiányossággal rendelkeznek. 

Feladatunk: 

- a személyre szabott tudatos korrekció, a szülőkkel való folyamatos együttműködés; 

- a tanulók egyéni képességeit figyelembe véve a gátlások feloldásának segítése, a reális 

önismeret és önértékelés alakítása, fejlesztése; 

- a tanórai munkában a fejlesztési igények differenciált figyelembe vétele;  

- egyedi feladatok kijelölése, a végrehajtás segítése és ellenőrzése a fejlesztés irányának 

megfelelően; 

- egyéni vagy kiscsoportos felzárkóztató foglalkozások szervezése; 

 

Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos célokat és feladatokat részletesen az iskola 

Esélyegyenlőségi programja tartalmazza. 

Az iskolavezetés feladata annak biztosítása, hogy se vallása, világnézete, származása, 

fogyatékossága, mássága miatt ne sérüljön az esélyegyenlőség elve. Fellép mindenféle 

hátrányos megkülönböztetés ellen. 

 

XI. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

helyi rendje 

 
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók csoportjai a következők: 

 sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók; 

 beilleszkedési,- tanulási és magatartási nehézséggel küzdő (BTM) tanulók; 

 kiemelten tehetséges tanulók; 

 hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. 

 

1 Sajátos nevelési igényű tanulók 

Intézményünkben- Szakmai alapdokumentumunk által meghatározottan- integráltan 

nevelődhetnek az alábbi SNI kategóriákba tartozó tanulók: 

- pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók; 

- mozgásszervi, -érzékszervi- és beszédfogyatékos tanulók; 

- autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók. 

Alapelveink a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatban: 

 A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nemzeti alaptanterv az irányadó. 

 A sajátos nevelési igényű tanulóknál is általános nevelési célkitűzéseink 

megvalósítására törekszünk. 

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

integrált formában folyik.  

  Figyelembe kell vennünk az Irányelvek útmutatásait, a helyi sajátosságokat, a tanuló 

sajátosságait, a szülői elvárásokat. 

 Nevelésük-oktatásuk, személyiségfejlesztésük komplex módon, mindennapi iskolai 

tevékenységükbe ágyazottan történik. 

 A velük való foglalkozást minden munkatársunk feladatának tekintjük.  



 

 

Fő célkitűzéseink: 

 a sérült funkciók fejlesztése, korrekciója; 

 a sérült funkciókkal egyensúlyban a vivőfunkciókra való támaszkodás, ezek fejlesztése; 

 amennyiben speciális segédeszközök használata szükséges, ezek elfogadtatása, a 

használat tanítása; 

 személyiségük optimális fejlesztése; 

 társadalmi beilleszkedés segítése; 

 munkánkkal közvetett formában segíteni a társadalmi szemlélet alakulását a 

fogyatékosokkal kapcsolatosan; 

 növelni az elfogadás, az empátia, a tolerancia mértékét. 

 

Feladataink, tevékenységeink: 

 

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

szakértői véleményben meghatározottak szerint, az egyéni fejlesztési terveknek 

megfelelően egészségügyi- és pedagógiai célú habilitációs-és rehabilitációs 

foglalkozásokon vesznek részt. 

 A gyógypedagógus habilitációs tevékenységét a tanórákon is megvalósíthatja. 

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

illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

intézmények szolgáltatásait. 

 A habilitációs tevékenységünket team –munkában valósítjuk meg. 

 A szakmai team tagjai az adott gyermekkel foglalkozó pedagógusok és gyógypedagógus, 

esetenként az iskolapszichológus. 

 Az egyéni fejlesztési terveket a szakmai team készíti. 

 Fontosnak tartjuk kollégáink képzését a sajátos nevelési igényű gyermekekkel 

kapcsolatosan. Ezt elsősorban belső tudásmegosztás segítségével valósítjuk meg. 

 

Ennek érdekében: 

 többletszolgáltatásokat biztosítunk (speciális tanterv, tananyag, tankönyv, taneszköz, 

környezet ); 

 megfelelő szakembert, szakembereket igyekszünk biztosítani; 

 egyéni segítőt igénylünk, alkalmazunk (elsősorban mozgássérült tanulók esetében); 

 egyéb szolgáltatásokkal, szakkörökkel segítjük a sajátos nevelési igényű tanulókat 

(úszás, gyógytorna, kutyás terápia ); 

 helyet biztosítunk a logopédiai ellátásnak; 

 rugalmas szervezeti kereteket alakítunk ki; 

 tehetséggondozással kapcsolatos feladatainkat a sajátos nevelési igényű tanulók esetében 

is elvégezzük. 

Pedagógus feladatai: 

- a diverzitás iránti pozitív attitűd; 

- több oldalról megismerni a gyermeket; 

- közreműködni az egyéni fejlesztési terv elkészítésében; 

- megfelelő tanulási környezetet biztosítani; 

- tananyagot adaptálni az adott tanulóra;  

- módszertani elemeket beemelni a nevelés- oktatás folyamatába, alternatívákat 

keresni; 



 

- differenciálni, változatos tanulásszervezési módokat alkalmazni; 

- alternatívákat megjeleníteni a dokumentumokban ( tematikus terv, tanmenet, 

óravázlat ); 

- megfelelő értékelést kialakítani; 

- fejlesztő értékelést előtérbe helyezni; 

- felmentéseket, könnyítéseket figyelembe venni; 

- együttműködni gyógypedagógussal, más szakemberekkel, szülővel; 

- segíteni a habilitációs foglalkozások megszervezését; 

- nyomon követni a tanuló fejlődését. 

 

Gyógypedagógus feladatai: 

- segíteni a diagnózis értelmezését; 

- több oldalról megismerni a gyermeket; 

- egyéni fejlesztési tervet készíteni a team tagjaival közösen; 

- javaslatot tenni: környezetre, eszközökre, módszerekre; 

- támogatni a differenciálást; 

- tájékoztatást adni minden felmerülő körülményről;    

- megszervezni a habilitációs foglalkozásokat; 

- terápiát végezni; 

- adott esetben osztálytermi megsegítést végezni; 

- nyomon követni a tanuló fejlődését; 

- intézni, szervezni a tanulók vizsgálati, felülvizsgálati ügyeit; 

- együttműködni a team tagjaival, más szakemberekkel, szülővel; 

- kapcsolatot tartani a tanulók nevelésében-oktatásában érintett intézményekkel 

(elsősorban az egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyel, pedagógiai 

szakszolgálattal, gyermekjóléti –és családsegítő intézménnyel). 

 

Követelmények, értékelés a sajátos nevelési igényű tanulók esetében 

 

 A követelményszint és az értékelés tekintetében az alapdokumentumokban foglaltak 

irányadóak, de ezek szükség szerint módosíthatók. 

 Az eltéréseket a tematikus tervekben, tanmenetekben rögzítjük. 

 Figyelembe vesszük a szakértői javaslat ajánlásait, könnyítéseket, felmentéseket, a 

tanuló sajátosságait, a gyógypedagógus ajánlásait. 

 A sajátos nevelési igényű tanulót elsősorban önmagához mért fejlődésében értékeljük. 

 Az értékelés alóli felmentésekről a szakértői vélemény alapján az intézményvezetőnk 

határozatot ad ki. 

 Tanév közben, a tantárgyi osztályzattal történő értékelés alóli felmentés esetén, 

szövegesen értékelhetjük a tanuló teljesítményét. 

 Előtérbe helyezzük a diagnosztikus és a fejlesztő értékelést. 

 Általános sikerkritériumnak tekintjük a beilleszkedést, az önmagához mért fejlődést, a 

többi tanulóval történő együtthaladást. 

 

 Habilitációs tevékenységünk fő területei: 

 Észlelés – vizuális, akusztikus, taktilis, vesztibuláris, kinesztéziás- fejlesztése 

 Figyelmi funkciók fejlesztése 

 Motoros készségek fejlesztése 



 

 Beszéd-és nyelvi készségek fejlesztése, szükség esetén alternatív kommunikációs eszköz 

használatával 

 Szociális készségek fejlesztése 

 Kognitív készségek fejlesztése 

 Önellátás készségeinek fejlesztése 

 

A habilitációt részben a többi tanulóval végzett munka során, differenciált bánásmóddal és 

eszközökkel, részben egyéni vagy kiscsoportos formában valósítjuk meg.  

 

 A sajátos nevelési igényű tanulókkal végzett munkánkra vonatkozó eljárás rendje: 

 

 Évnyitó szülői értekezleteinken rendszeresen tájékoztatást adunk a szülőknek az integrált 

nevelésre vonatkozó főbb tudnivalókról, az erre vonatkozó eljárási szabályainkról. 

 Fokozott figyelmet fordítunk az újonnan felvett tanulók esetleges problémáinak 

feltárására, a járási szakértői bizottság, majd a megyei szakértői bizottság bevonásával 

közreműködünk a sajátos igények mielőbbi feltárásában. 

 Tájékoztatjuk a szülőket, hogy integrált oktatásban, nevelésben abban az esetben vehet 

részt gyermekük, ha optimális fejlődését ez a forma biztosítja leginkább, s ezt a 

szakvélemény megállapítja. 

 Helyhiány esetén elsőbbséget élveznek az iskola már beírt tanulói. A helyhiányt az 

intézményvezető saját jogkörében írásban 8 napon belül jelzi a szakértői és rehabilitációs 

bizottság felé. 

 A tanulók osztályokba való beosztásakor tartózkodunk a sajátos nevelési igényű tanulók 

elkülönítésétől. Az egy csoportban elhelyezett tanulók irányszáma 1-5 fő. 

 Abban az esetben, ha az integrált nevelésre javasolt tanuló a feltételek biztosítása után 

sem fejlődik megfelelően, illetve adaptációs készségei nem teszik lehetővé a többi 

tanulóval való együttnevelést, ismételt szakértői vizsgálatát kérjük. 

 

2. Beilleszkedési, magatartási és- tanulási nehézséggel küzdő (BTM) tanulók 

 

 A beilleszkedési, magatartási és- tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő pedagógiai 

ellátásra jogosultak, amit a járási vagy a megyei szakértői bizottság szakértői véleménye 

rögzít. 

 A fejlesztés tanórán, felzárkóztató foglalkozásokon és fejlesztő foglalkozásokon 

történhet. 

 A fejlesztés szervezeti kereteit a szakértői javaslat alapján a tanuló sajátosságainak 

ismeretében a szakmai team határozza meg. 

 A fejlesztő foglalkozásra jogosult tanuló fejlesztő pedagógiai ellátását végezheti tanító 

vagy szaktanár, amennyiben az elsősorban tantárgyi felzárkóztatást jelent. 

 Speciális funkciófejlesztést fejlesztőpedagógusunk vagy gyógypedagógusunk végez. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését a fentiek mellett az alábbi 

tevékenységekkel is segítjük: 

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, járási szakértői bizottsággal és 

gyermekjóléti szolgálattal; 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 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); 

 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (támogatási lehetőségek ismertetése); 

 a szülőkkel való együttműködés; 

 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

 szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról; 

 napközi otthoni, tanulószobai foglalkozások. 

 

 

XII. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok – 

A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái 
 

Az iskola közösségeinek együttműködése 

 

1.  A vezetőség és a nevelőtestület együttműködése 

 

Az intézmény vezetősége az intézményvezetőn és a vezetőhelyetteseken kívül a 

középvezetőkből áll. A középvezetők az egyes munkaközösségek munkáját irányítják, tervezik, 

szervezik, ellenőrzik, értékelik. 

A középvezető ellenőrzéseiről, tapasztalatairól beszámol a közvetlen vezetőjének, kiemelkedő 

jelentőségű ügyekben az intézményvezetőnek. 

A vezetőség félévenként beszámolási kötelezettséggel tartozik a nevelőtestületnek. 

Az intézmény vezetősége konzultatív testület, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik 

és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az  intézményvezető saját jogköréből ezt szükségesnek 

látja. 

A vezetőség tagjai: 

- az intézményvezető 

- az intézményvezető-helyettesek, 

- a tagintézmény vezetője 

- a szakmai munkaközösségek vezetői, 

- az intézmény közalkalmazottainak választott képviselői (KT elnök, szakszervezeti titkár) 

- a tanulók pedagógus képviselője /DÖK patronáló tanár/. 

A vezetők és középvezetők a vezetőségi értekezleteken beszámolnak a szervezeti egységek 

működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, hiányosságokról, a problémákról, valamint azok 

megoldási módjairól. 

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

- a vezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés 

döntéseiről, határozatairól, 

- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az 

intézményvezető felé. 

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

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az 

intézményvezetővel, az iskola vezetőségével. 

 

2. A vezetők kapcsolattartási rendje 



 

 

Az intézmény vezetője és helyetteseinek kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek megfelelő 

rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. A vezetőség a munkatervben rögzített 

vezetőségi értekezleteket tart, melyekről írásban emlékeztető készül. Rendkívüli vezetőségi 

értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat. 

 

3.Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje 

 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és választott 

közösségi képviselők segítségével-  az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak 

különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben 

szolgálja az együttműködést. 

A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, email-es levelezés. 

Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza. 

A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, 

alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, 

véleményezési jogkörrel rendelkező közösségek képviselőjét meg kell hívni, nyilatkozatukat 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  

A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető hívja össze, amikor a jogszabály ezt 

előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor 

Az alkalmazotti közösség értekezletéről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

4.A szakmai munkaközösségek együttműködése 

 

Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt 

közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a 

szakmai munka alábbi területeire: 

- a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

- iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  

- iskolán kívüli továbbképzések, 

- a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják 

egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken 

belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

 

5. A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje 

 

5.1 Az osztályközösségek és tanulócsoportok 

 

Az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy 

osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség tanulólétszáma jogszabályban meghatározott. 

Az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. 

Az osztályfőnököt a felelős intézményvezető-helyettes, az alsó tagozatos és osztályfőnöki 

munkaközösségek vezetőinek javaslatát figyelembe véve az intézményvezető bízza meg.  Az 

osztályfőnök jogosult - az osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására - az osztályban 

tanító pedagógusok osztályértekezletét összehívni. 

Bontott tanulócsoportban vesznek részt az osztályközösség diákjai azokon a tanítási órákon, 

melyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám ( idegen nyelv, idegen 



 

nyelven tanított tantárgyak, technika, számítástechnika stb.). A tanulócsoportok bontását a 

jogszabály, a tantárgy  sajátos jellege vagy a tanrend szervezése indokolhatja. 

 

5.2 A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 

 

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

intézmény vezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az intézményvezető legalább évente egyszer 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, az elektronikus naplón keresztül vagy szükség esetén 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 intézmény vezetőjéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézményvezetővel, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel. 

 

5.3 A diákközgyűlés (iskolagyűlés) 

 

Az iskola tanulóközösségének a diákközgyűlés a legmagasabb tájékoztató fóruma. A 

diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait. 

A diákközgyűlés az a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint hívható 

össze. 

A diákközgyűlésen az intézmény vezetője és a diákok képviselői beszámolnak az előző 

közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről. 

A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákok és az iskola vezetőihez, kérhetik 

gondjaik, problémáik megoldását. 

A diákok kérdéseire az intézményvezetőnek 30 napon belül választ kell adnia. 

Rendkívüli közgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az 

intézményvezető kezdeményezi.   

A közgyűlések közötti időben a tanulók rendszeres tájékoztatása:        

 - osztályfőnöki órákon, 

-  faliújságon, 

-  iskolarádión keresztül történik. 

 

5.4 A diákönkormányzat szervezete 

 

A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot 

hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre 

kiterjed. A diákönkormányzat akkor járhat el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha 

megválasztásában a tanulók több mint 50%-ának képviselete biztosítva van. 

Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei. 3. évfolyamtól minden 

osztályközösség 2 fővel képviselteti magát az iskolai diákönkormányzatában.  Ők alkotják a 

diákok legfontosabb érdekképviseleti szervezetét (DÖK). 



 

A DÖK vezetősége: egy elnök és egy helyettes. 7-8. évfolyamos diákok töltik be ezeket a 

tisztségeket, hiszen életkorukból fakadóan, megfelelő feladattudattal és önállósággal 

rendelkeznek. 

 

5.5 A diákönkormányzat jogai 

 

A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a következőkben: 

- az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásakor és módosításakor, 

- a házirend módosításakor és elfogadásakor, 

- a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor. 

A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed: 

- saját működésére, 

- a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználására, 

- egy tanítás nélküli munkanap programjára, 

- tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, 

- vezetőinek megbízására. 

 

5.6 A diákönkormányzat működési feltételei 

 

Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan 

működésének feltételeit. 

A DÖK az iskola helyiségeit, berendezéseit az intézményi SZMSZ és Házirend szabályai szerint 

térítésmentesen veheti igénybe. 

 

5.7 A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás 

 

A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért pedagógus segíti, aki - a diákönkormányzat 

megbízása alapján -, eljárhat az DÖK képviseletében. 

A diákönkormányzatot képviselő pedagógus folyamatos kapcsolatot tart az intézmény 

vezetőjével, képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi, nevelőtestületi és egyéb iskolai 

értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál. 

A tanulók egyéni gondjaikkal és kérdéseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézményvezetőt. 

 

6. A szülői közösség és a kapcsolattartás rendje 

 

6.1. A szülői szervezetek és szülői testület 

 

A közoktatási törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük 

teljesítésére szülői szervezetet hozhatnak létre. A szülői szervezet (Szülői Munkaközösség) dönt 

saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek 

megválasztásáról és képviseletéről. 

 

Az intézményben működik Szülői Munkaközösség, melyet a tanulók szüleinek több mint 50%-

a választott meg, ezért a testület jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében, illetve az 

intézmény egészét érintő ügyekben. 

 

6.2. A szülői közösségekkel való kapcsolattartás 



 

 

Az osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök közvetlen 

kapcsolatot tart. 

A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői szervezetek 

vezető vagy a választott elnök juttatja az intézmény vezetőségéhez. 

A Szülői Munkaközösséget az intézményvezető a munkatervben rögzített időpontokban 

tanévenként legalább 2 alkalommal hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról 

és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait. 

A Szülői Munkaközösség elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézményvezetővel. 

 

 

6.3. A szülők szóbeli tájékoztatásának rendje 

 

Az intézmény -a közoktatási törvénynek megfelelően - a tanulókról a tanév során rendszeres 

szóbeli tájékoztatást ad. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos vagy egyéni. A szülők csoportos 

tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik. 

 

Szülői értekezletek rendje: 

Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként kettő, a munkatervben 

rögzített időpontú szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével. A szeptemberi szülői 

értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól.  

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a szülői 

szervezet képviselője a gyermekközösségben felvetődő problémák megoldására.  

 

A szülői fogadóórák rendje:  

Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a 

szülők számára, melyek időpontját a munkaterv rögzíti. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső 

tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja az intézményi fogadóórára. Ha a szülő 

(gondviselő) a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, 

telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett pedagógussal. 

 

6.4. A szülők írásbeli tájékoztatásának rendje 

 

Intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad az e-naplón keresztül.  Írásban 

értesítjük a tanuló szüleit a gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről. 

Tájékoztatjuk a szülőket az intézményi élet kiemelkedő és aktuális eseményeiről. 

A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és írásos 

bejegyzést az e-naplóban rögzíteni. A szóbeli feleletet aznap, az írásbeli számonkérés 

eredményét a feladat kiosztása napján kell bejegyezni.  

Az osztályfőnök indokolt esetben írásban /tértivevényes levél/ értesíti a szülőket a tanuló 

előmeneteléről, magatartásáról és szorgalmáról. 

 

6.5. Egyéb tájékoztatási formák 

 

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. 

 



 

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. 

 



 

8. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kívüli 

intézményekkel 

8.1 Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézmény vezetőjének 

állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 

- az intézmény fenntartójával a Székesfehérvári Tankerületi Központtal 

- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával, képviselőtestületével 

- Sárkeresztes Polgármesteri Hivatalával, képviselőtestületével 

- a Pedagógiai Oktatási Központtal 

- a helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel 

- a helyi művelődési intézményekkel, sportszervezetekkel, civil szervezetekkel  

- pedagógiai és családvédelmi szakmai szervezetekkel 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős. 

 

8.2 Az eredményes nevelő és oktatómunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot 

tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel: 

 

- Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa 

- Macher Alapítvány 

- Sárkeresztesért Egyesület 

- Academia Humana Alapítvány 

- történelmi egyházak 

- Levent Schools /Ciprus/ testvériskola 

- Szacsvay Imre /Nagyvárad/ testvériskola 

- Két Tanítási Nyelvű Iskolák Egyesülete 

- Két tanítási nyelvű iskolák 

- Rákóczi Szövetség 

- Tehetségpontok Magyarországi Hálózata 

- Liget Műhely Alapítvány 

- Pata és Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület 

- Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete 

- Alba Innovár Digitális Élményközpont 

- Logischool 

- Tempus Közalapítvány 

- MATEHETSZ 

- Microsoft Innovatív Iskolák 

- Honvédség és Társadalom Baráti Kör 

- Arconic Alapítvány 

- Óbudai Egyetem 

- TÁMOP 3.1.7. referencia intézmények 

- a „Jó gyakorlatokat” átvevő intézmények 

- Önfejlesztő Iskolák Egyesülete 

- Oktatási Hivatal Bázisiskola címet elnyert intézmények 

- Boldogiskola címet elnyert intézmények 

- Erasmus+ pályázat keretében külföldi intézmények, kollégák 

- Csillagösvény Utazási Iroda 

- Challenge Utazási Iroda 

- M-Prospect Nyelviskola 



 

- Pákozdi Katonai Emlékpark  

- GraphArt Kiadó 

- ÖKOiskolák hálózata 

- Gaja Egyesület 

- Depónia 

- Állatmenhely, Állatkórház 

- VADEX 

- Vízügyi Intézményvezetőság 

- Vörösmarty Színház 

- Vörösmarty Mihály Könyvtár  

- Szent István Király Múzeum 

- Tankönykiadók, idegen nyelvű könyvkiadók 

- Helyi vállalkozók, cégek, vállalatok (Colorama képkeretező, Papírgaléria, Vadászkürt 

panzió, Hotel Magyar Király, stb) 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető vagy a kijelölt   

intézményvezető-helyettes, munkaközösségvezető a felelős. Az egyes intézményekkel, 

szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 

 

9. Testvériskolai kapcsolatok 

 

9.1 2004 óta ápolunk testvériskolai kapcsolatot a Levent Schools (Észak-Ciprus) iskolával. 

A kapcsolat célja egymás kultúrájának, országának, hagyományainak megismerése, az angol 

nyelv gyakorlása. 

Formája: Évente váltva iskolai fesztiválon/gálán részvétel. 

Fenntartó által biztosítva: utaztatás repülőtérre évente 2 alkalom, felnőttek szállásának 

finanszírozása Székesfehérváron 2 évente maximum 8 fő/8 éjszaka, belföldi autóbuszos 

kirándulás finanszírozása 2 évente 3 alkalom. 

 

9.2 2013 óta ápolunk testvériskolai kapcsolatot a Szacsvay Imre Általános Iskolával 

/Nagyvárad/. A kapcsolat célja egymás kultúrájának, országának, hagyományainak 

megismerése. 

Formája: Évente iskolai fesztiválon/gálán részvétel, vetélkedőkön részvétel. 

Fenntartó által biztosítva: utaztatás Nagyváradra maximum évente 2 alkalom, felnőttek 

szállásának finanszírozása Székesfehérváron maximum évente 2 alkalom 6 fő/4 éjszaka. 

 

10. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az intézmény vezetője rendszeres 

kapcsolatot tart fenn az Iskolaorvosi szolgálattal és segítségükkel megszervezi a tanulók 

rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

 

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

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatainak ellátásával megbízott pedagógusa rendszeres kapcsolatot tart fenn a 

Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központtal. A munkakapcsolat felügyeletéért az 

intézményvezető felelős. 

 

 

 

Az iskola helyiségeit, épületét a nevelőtestület vagy az intézményvezető döntése alapján 



 

térítésmentesen használhatják az alábbi szervezetek: 

DÖK 

         SZM 

   II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa 

   Pedagógus Szakszervezet 

 

XIII. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

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

szabályok szerint kell megszervezni. 

 

1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 osztályozó vizsga (51. és 64.§.), 

 különbözeti vizsga (64.§.) 

 pótló vizsga (64.§. 6.bek.), 

 javítóvizsga (64.§.). 

 

1.1 Az osztályozó vizsga rendje /20/2012 EMMI rendelet alapján/ 

51.§ (7) Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével 

- egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a 

kétszázötven tanítási órát, 

f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási 

év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát 

tegyen. 

(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor 

tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai 

foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési 

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

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

meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt 

minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

64. § (2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 



 

 (3) Egy osztályozó vizsga - a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel - egy adott 

tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év 

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

64.§ (5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait 

folytatni kívánja. 

 

64.§ (6) 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. 

 

64.§ (7) Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha  

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

 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távolmarad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 

1.2 Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a 

kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve a 

szaktanárok állapítják meg.  

 

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

gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika  SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Vizuális kultúra  SZÓBELI* GYAKORLATI 

Technika és tervezés   SZÓBELI* GYAKORLATI 

Testnevelés   GYAKORLATI 

Tánc és mozgás   GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  



 

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Állampolgári 

ismeretek 

 SZÓBELI 
 

Természettudomány ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Vizuális kultúra  SZÓBELI GYAKORLATI 

Digitális kultúra ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika és tervezés  ÍRÁSBELI  GYAKORLATI 

Testnevelés    GYAKORLATI 

Dráma és színház   GYAKORLATI 

Célnyelvi civilizáció  SZÓBELI*  

 

*két tanítási nyelvű programban 

Külföldi oktatási intézményekből átjelentkező tanulók esetében – amennyiben rendelkeznek 

érvényes értékeléssel, bizonyítvánnyal- az intézményvezető egyéni döntés alapján adhat 

mentességet készség tárgyak különbözeti vizsgája alól. 

 

1.4 Értesítés a tanulók felé 

 

Az iskola előzetes értesítést küld, amely tartalmazza: 

- A vizsga helyét (szóbeli és írásbeli résznél) 

- A vizsga időpontját (szóbeli és írásbeli résznél) 

- A vizsgatárgyakat és azok vizsgáztatásának módját 

- A szükséges segédeszközöket, amelyeket a vizsgázónak magával kell hoznia 

A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

- aki osztályozó vizsgára jelentkezik 

- akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít 

- akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 

- akinek az intézményvezető pótló vizsgát engedélyez. 



 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

1.5 A vizsgabizottság 

A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a vizsgabizottság 

törvényes működéséért. A vizsgabizottság elnökének feladatai különösen: 

- meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére,  

illetőleg 

- teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén 

kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását, 

- vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

- átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a 

vizsga iratait, 

- a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

Az elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező tanár 

csak a vizsga tárgya szerinti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkező pedagógus lehet. 

A vizsgabizottság munkáját, a vizsgát az intézményvezető készíti elő, felel a vizsga törvényes 

előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. 

 

1.6 Az intézményvezető feladata különösen 

- dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

- ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

- minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

- Az intézményvezető feladatainak ellátásában közreműködhet - az intézményvezető 

megbízása alapján – a helyettese vagy más megbízottja. 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat. 

 

XIV. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei 
 

1. Az iskolába jelentkező tanulók felvétele 

 

1.1. Iskolánk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.  

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

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.  

1.3. Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni: 

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót,  

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt, 

- a gyermek fejlettsége elérését tanúsító óvodai igazolást 



 

- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

1.4. Az általános iskolai beíratás rendjét az intézmény Házirendjének 3. számú melléklete 

tartalmazza részletesen. 

2.      Az iskolába jelentkező tanulók átvétele más intézményből 

 2.1. Szülő kérésére a tanuló átvehető az intézményvezető, a tagintézmény-vezető döntése   

alapján. 

      A döntést befolyásoló tényezők: 

- a tanuló magatartása, szorgalma 

- tanulmányi eredménye 

- az osztálylétszám. 

 

 2.2. A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló nevére kiállított személyi azonosítót, 

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt, 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

2.3. A 2-8. évfolyamba jelentkező tanulóknak  -  az  iskola  helyi  tantervében  

meghatározottkövetelmények  alapján összeállított - különbözeti vizsgát kell tennie idegen 

nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában - a bizonyítvány bejegyzése 

alapján nem tanult.  Amennyiben a tanuló valamely tantárgy(ak)ból  a  különbözeti  

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. 

A két tanítási nyelvű programra jelentkező tanuló sikertelen különbözeti vizsga esetén az 

általános tantervű osztályban folytathatja tanulmányait. 

2.4.   Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló   

előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, 

valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézmény 

vezetője dönt. 

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

szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

2.6.  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 sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül 

is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges 

helyzete indokolja. 

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

- szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

- testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

- munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, 

vagy 



 

- az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELYI TANTERV 
 

I. A választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és nem kötelező 

(választható) tantárgyak és óraszámaik (óraterv) 
 

Érvényes: felmenő rendszerben 2020. szept. 1-től az 1. és az 5. évfolyamon valamint a 
2021/2022. tanévben 1. évfolyamtól. A többi évfolyamon választott kerettanterveket, valamint 

az iskolában tanított kötelező és nem kötelező (választható) tantárgyakat és óraszámaikat 

(óraterv) az 1. melléklet tartalmazza. 



 

 

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

alábbiakra épül: 

 

     Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_1_4_evf 

  

Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_5_8 

 

Kerettantervek egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy sajátos köznevelési 

feladat teljesítéséhez (Tánc és mozgás 1-2. évfolyam) 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_7_melleklet 

 

Kerettanterv és irányelvek a két tanítási nyelvű programhoz 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok 
 

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

követelményei 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 80%-át fedik le, a fennmaradó 20 %-ot iskolánk 

pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a 

tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. 

 

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

növeltük meg órakeretünket azzal a céllal, hogy az érintett tárgyakból a készségfejlesztésre, 

az ismeretek gyakorlására több idő jusson.  

2. A felmenő rendszerben szabadon tervezhető tanórák leírását és az alkalmazott óraterveket az 

1. számú melléklet tartalmazza. 

Az alábbi táblázat felmenő rendszerben mutatja be iskolánkban érvényben levő óraterveket. 

 

       tanév 

 

óraterv 

2020/2021. 2021/2022. 2022/2023. 2023/2024. 2024/2025. 2025/2026.  2026/2027. 2027/2028. 2028/2029. 

1

1

.

1 

- 1.  

évfolyam 

1-2.  

évfolyam 

1-3.  

évfolyam 

1-4.  

évfolyam 

1-5.  

évfolyam 

1-6.  

évfolyam 

1-7.  

évfolyam 

1-8. 

évfolyam 

2. számú 1. és 5.  

 

évfolyam 

2. és 5-6. 

évfolyam 

3. és 5-7. 

 évfolyam 

4. és 5-8.  

évfolyam 

  

5-8.  

évfolyam 

6-8.  

évfolyam 

7-8.  

évfolyam 

8.  

évfolyam 

- 

1. s

ú 

2-4. és 6-8. 

 évfolyam 

3-4. és 7-8. 

 évfolyam 

4. és 8. 

évfolyam 

- - - - - - 

 

3. Intézményi döntés alapján a hon és népismeret tantárgyat 6. évfolyamon, a dráma és színház 

tantárgyat 7. évfolyamon tanítjuk. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_1_4_evf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_5_8
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_7_melleklet
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok


 

Az NKT 26§(2) bekezdésére hivatkozva 3. évfolyamon a két tanítási nyelvű program szerint 

haladó osztályoknak a vizuális kultúra tantárgy heti óraszámát 1-re csökkentettük. A tervezéskor 

figyelembe kell venni, hogy a kerettantervben előírt tartalom nem sérülhet, 3-4 évfolyamon a 

kijelölt tananyagtartalom 80%-át teljesíteni kell. 

 
4.A központi kerettanterv-változatok két évfolyamra határozzák meg a tananyagot és a 

követelményeket. Így a legfontosabb feladatunk a  

- a tananyagok évfolyamonkénti bontása,   

- az egyes tematikai egységekhez tartozó órakeret meghatározására,  

- a továbbhaladáshoz szükséges kulcsfogalmak meghatározása. 

 

5.Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol nyelvet tanulják. 

 

6.A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontása, illetve 

az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a nevelők szakmai munkaközösségeinek, 

illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok feladata. 

 

II. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Csoportbontás elvei 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az óratervekben megjelölt tantárgyakat. 

A csoportbontásról az iskolavezetés a következő iskolaszervezési szempontok alapján a tanév 

elején dönt: munkaállomások száma; 

                    esteleges osztály- és csoportösszevonás; 

                    osztálylétszám; 

                    nemek aránya. 

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek 

fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

Egyéb foglalkozások 

1-5. évfolyamig napközis foglalkozásokat szervezünk, melyről a távolmaradási szándékot a 

szülő a megelőző tanév végén, május 20-ig írásban jelzi. 

 

6-8. évfolyamosok számára tanulószobai foglalkozásokat szervezünk, melyről a szülő a 

megelőző tanév végén, május 20-ig jelzi a részvételi szándékot. 

 

A szándéknyilatkozatokat a tanév első napján a szülő írásban módosíthatja. Tanév közben a 

napközis és tanulószobai foglakozásokkal kapcsolatos változtatási kérelmet a szülő az 

intézmény vezetőjének nyújthatja be, aki ezzel kapcsolatban döntést hoz. 

 

 

III. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás  szabályai 

1.A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai 

 

A szabadon választható foglalkozások, szakkörök listáját tanév kezdetekor az intézmény 

vezetője, a tagintézmény-vezetője közzéteszi, illetve tájékoztatja az érintett tanulókat és 

szüleiket a választás menetéről. A szülő írásban nyilatkozik, melyben vállalja, hogy gyermeke 

az adott tanévben egész évben részt vesz a foglalkozásokon. 



 

A foglalkozásokra a tanuló, a szülő egyetértésével, a szaktanár véleményének figyelembe 

vételével a tanév első hetében jelentkezik. A választott foglalkozáson kötelező részt venni az 

adott tanévben végig. Az intézményvezető csak indokolt esetben, a szülő írásos kérelmére adhat 

felmentést ez alól. 

 

Választható foglalkozások: 

- korrepetálás 

- felvételi előkészítő (7-8. évfolyam) 

- szakkör (minden tanév elején a tanulói igények és az intézmény erőforrásainak 

figyelembevételével) 

- nyelvvizsga előkészítő (7-8. évfolyam) 

- tömegsport 

 

Szakköreink: énekkar, rajz-, informatika-, Szitakötő-, Elmetorna-, tehetséggondozó-, néprajzi, 

természettudományos-, túra-, Öko- szakkör, robotika szakkör. 

Tömegsport lehetőségek: labdarúgás, asztalitenisz, kosárlabda, röplabda, kerékpár, játékos 

mozgásfejlesztés.  

A szakköri és tömegsportkínálat minden tanév elején a tanulói igények és az intézmény 

erőforrásainak figyelembevételével kerül meghirdetésre. Igény esetén bővíthető. 

 

2.A pedagógusválasztás szabályai 

Az iskola a tantárgyfelosztásban illetve az órarendben évente meghatározott módon rögzíti a 

tanórai foglalkozásokat – ezeknél pedagógus választására nincs lehetőség. 

 

3.Hit- és erkölcstanoktatás 

 

Az iskolában a bejegyzett egyházak - az iskola, kötelező tanóráinak terhére – hit -és erkölcstan 

órákat szervezhetnek. A hit- és erkölcstan órákon (a továbbiakban: hittan) való részvétel a 

tanulók számára önkéntes. 

 

Azok a tanulók, akik nem vesznek részt valamely felekezet hitoktatásán, órarendben beépített 

etika órán vesznek részt. 

 

A hittan órákra a szülő íratja be gyermekét az iskola által adott nyomtatványon. Ha a tanuló 

beiratkozott a hittan órára, azt év közben nem tudja megváltoztatni. 

 

A beiratkozás előtt azok az egyházak, akik tervezik az iskolában a hittan órák megszervezését, 

tájékoztatást nyújtanak a szülőknek. A tájékoztató értekezlet időpontját az iskola a honlapon 

közzé teszi. 

A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozik, hogy gyermeke etikaoktatásban 

vagy hit- és erkölcstanoktatásban kíván-e részt venni. Amennyiben a szülő írásban nem 

nyilatkozik, a gyermek automatikusan etikaoktatásban részesül. 

A nyilatkozattételek időpontjai: 

 a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek: az általános iskolai beiratkozás alkalmával. 

 újonnan beiratkozó tanulóknak: a beiratkozáskor. 



 

 az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanévben 

etika vagy hit -és erkölcstan órán kíván-e részt venni.  

 a szülő választását minden év május 20-áig módosíthatja a következő tanévre vonatkozóan. 

 

IV. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 
 

 Iskolánk jelenleg rendelkezik a jogszabályok által előírt eszközökkel és felszerelésekkel 

(20/2012 EMMI rendelet 2. sz. melléklete), és kötelezi magát, hogy az ilyen célból 

rendelkezésre bocsátott forrásokat a törvényes működés fenntartására fordítja.  

 

Az eszközök 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 vagy a két 

tanítási nyelvű programhoz kapcsolódnak. 

A két tanítási nyelvű programban a tananyag feldolgozásához szükségesek a következő 

tantárgyakhoz angol nyelven írott jegyzetek: ének, környezetismeret, természetismeret, 

történelem, földrajz, célnyelvi civilizáció, angol. A felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük. Erről az iskolaválasztást megelőző szülői értekezleten tájékoztatást 

adunk. 

 

2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola 

helyi tanterve alapján. 

 

3. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a 

tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

 

4. 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. 

 A taneszközök kiválasztásakor figyelembe vesszük a tanulók életkori és fiziológiai 

sajátosságait. 

 A rendelkezésre álló források és az optimális alkalmazhatóság keretein belül a 

legkorszerűbb pedagógiai és technikai eredményeket, valamint a hatékonyság/ 

beszerzési ár arányának figyelembevételével választjuk ki a szükséges 

taneszközöket. 

 

V. A nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési értékelési rendszere 

A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének 

meghatározása a nevelési-oktatási célok elérését, a pedagógiai munka eredményességének, 



 

hatékonyságának  folyamatos  biztosítását,  valamint  az  iskolával kapcsolatban álló 

partnerek (elsősorban a tanulók, a szülők, a fenntartó és a nevelők) iskolánkkal szembeni 

igényeinek, elvárásainak történő megfelelést szolgálja. 

 Ellenőrzés, mérés 

1.1. Az iskolánkban folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső 

szabályzataiban (elsősorban a Pedagógiai Programban, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban és a Házirendben) meghatározott előírásoknak való megfelelést vizsgálja. 

 

1.2. Az iskolai belső ellenőrzés rendjét a Pedagógiai Programban foglaltakon túl a 

Szervezeti és Működési Szabályzat és az évente összeállított iskolai Munkaterv határozza 

meg. 

1.3. A nevelő-oktató munka ellenőrzését (és a hozzá kapcsolódó méréseket) végezheti: 

a) pedagógusok esetében: az intézményvezető, az intézményvezető- helyettesek, a 

munkaközösség- vezetők, a munkaközösségek, az ellenőrzésre az intézményvezető által 

felkért pedagógusok, valamint külső szakértők. 

b) tanulók esetében: az iskola pedagógusai, valamint külső szakértők. 

1.4. A pedagógiai munka ellenőrzése elsősorban az alábbi területekre terjed ki: 

a) A pedagógusok nevelő-oktató munkáján belül: 

 a tanár-diák kapcsolatra, a tanulói személyiség tiszteletben tartására; 

 a szülőkkel való kapcsolattartásra; 

 hospitálási kötelezettség teljesítésére (2/tanév) és ellenőrzésére; 

 az óralátogatások tapasztalataira, a javaslatok beépítésére a tanórákba; 

 minősítési eljárásban résztvevő kollégák látogatási rendjére; 

 továbbképzési lehetőségek kihasználására és a kötelezettség teljesítése; 

 A nevelő és oktató munka színvonalára a tanítási órákon. Ezen belül különösen 

fontos ellenőrzési területek: 

- a nevelő előzetes felkészülése és tervező munkája; 

- a tanítási óra felépítése és szervezése; 

- a tanítási órán alkalmazott módszerek;  

- a tanulók ellenőrzése, mérése és értékelése, fejlesztésre vonatkozó 

koncepciók bevezetése; 

- a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása a tanítási órán; 

- az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése; 

- felzárkóztatás és a tehetséggondozás; 

- lehetőség biztosítása fejlesztő foglalkozáson való részvételre (szakember 

bevonásával) a mért teljesítmények alapján; 

- a tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezésére, ezeken való 



 

részvételre; 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására; 

- a tanulók továbbtanulásának segítésére, irányítására. 

b) A tanulók iskolai munkáján belül: 

 a tanulók értékválasztására, jellemvonásaira; 

 Helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintjére, az egyes 

tantárgyakból nyújtott teljesítményre; 

 az iskolai és az osztályközösségben végzett tevékenységre; 

 a tanuló magatartására, viselkedésére, fegyelmezettségére. 

A tanulók iskolai munkájának ellenőrzése folyamatosan történik az iskola Helyi tanterve, 

illetve a nevelők által összeállított tanmenetek és osztályfőnöki munkatervek alapján. 

 

1.5.Az iskolai nevelő-oktató munka ellenőrzésének részeként az alább meghatározott 

méréseket kell elvégezni az előírt időközönként: 

     a pedagógusok körében: 

- az iskolai klíma vizsgálata (ötévente, a vezetői megbízás lejárta  előtti     

tanévben). Felelős: intézményvezető. 

- SWOT analízis: erősségek és gyengeségek, lehetőségek és veszélyek 

feltárása (ötévente, a vezetői megbízás lejárta előtti tanévben). Felelős: 

intézményvezető 

    a szülők körében: 

- szülői elégedettség mérése kérdőíves módszerrel, kiválasztott osztályban. 

(ötévente, a vezetői megbízás lejárta előtti tanévben 1., 4., 6. és 8. 

évfolyamon). Felelős: osztályfőnök. 

   a tanulók körében tanuló személyiségét és közösségi magatartását vizsgáló 

mérések: 

-    szociometriai vizsgálat szükség esetén. Felelős: osztályfőnök. 

- tanulói elégedettség mérése kérdőíves módszerrel (ötévente, a vezetői 

megbízás lejárta előtti tanévben 4., 6. és 8. évfolyamon). Felelős: 

osztályfőnök. 

 

2. A helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáló mérések 

 Évfolyamonként minden tantárgyból egy-egy témakör lezárását követően a 

követelmények elsajátítását vizsgáló összegző mérést kell végezni. Felelős: 

osztálytanítók, szaktanárok. 

 Fizikai állapot mérése 5-8. évfolyamon. Felelős: testnevelők 

 Az alapkészségekre irányuló méréseket a tanulók tovább haladása 

szempontjából fontos periódusok végén végezzük: 

-1. évfolyamon Difer mérés a pedagógus megítélése szerint az eDia 

Difer/IKM mérése alapján. 



 

-Saját mérés visszaméréssel (amennyiben a tanuló közepes vagy annál 

gyengébb teljesítményt mutatott tanév végén) 2. és 4. évfolyamon 

íráskészség/helyesírás és hangos olvasás tananyagrészből félévkor. Célja a 

készségek elsajátítási szintjének mérése. 

 -2. évfolyamon saját komplex mérés szövegértés, matematika és a két tanítási 

nyelvű csoportokban  angol nyelvből. Célja a tanulási egység (alapozó időszak) 

lezárása. A mérés eredménye a két tanítási nyelvű csoportban való 

továbbhaladás feltétele a következők szerint: 

 a komplex mérés összesített eredménye legalább 75%; 

 a mérés eredménye egyik mért területen sem lehet 65%-nál 

kevesebb. 

 Amennyiben a tanuló a két tanítási nyelvű csoportban való továbbhaladás      

feltételének nem tesz eleget, tanulmányit az általános tanterv szerint haladó 

csoportban folytathatja anélkül, hogy az osztálybesorolása megváltozna. A 

szülő/gondviselő az intézményvezetőnek benyújtott írásbeli kérésére a 

komplex vizsga eredményétől függetlenül is kérheti, hogy gyermeke általános 

tanterv szerint folytassa tanulmányait. A komplex vizsga eredményével 

kapcsolatban a szülő/gondviselő15 napon belül jogorvoslati kérelemmel 

fordulhat az intézmény vezetője felé. 

-Saját mérés 4. évfolyamon szövegértés, nyelvtani ismeretek 

tananyagrészekből, matematika és angol nyelv (két tanítási nyelvű) 

tantárgyból tanév végén. Célja a tanulási egység lezárása. 

Angol nyelvből az elégséges szintet el nem ért tanulóknak a szaktanár 

javaslatot tehet a tanulmányok általános tantervű csoportban történő 

folytatására. 

 -Saját mérés 5. évfolyamon helyesírás, szövegértés, hangos olvasás 

tananyagrészekből és matematika tanév végén. Célja az átmenet ellenőrzése, 

visszacsatolás. 

- Saját, tájékozódó mérés 7.évfolyamon szövegértés és matematika 

tantárgyból  középfokú felvételire való felkészítés céljából. 

- Saját, tájékozódó mérés angol nyelvből 7. évfolyamon a két tanítási nyelven 

tanulóknak a B1 szintű nyelvvizsga sikeres megszerzése céljából. 

 

 Éves mérések 2-6. évfolyamon szövegértés, matematika E-dia méréssel 

(ajánlottan 1. évfolyamon). Célja a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének 

vizsgálata. 

 Morfológia – eDia 2. és 4. évfolyamon félévkor tanítói javaslatra. 

 MaTalent mérés 4. évfolyamon tanítói javaslatra. 

 

tantárgy 

neve/évfolyam 

1.o. 2.o. 

félév 

2. 3. 4.o. 

félév 

4. 5. 6.  7. 8. 

matematika   x   x x  x  

nyelvtan      x     



 

helyesírás     x x x    

írás  x x        

hangos olvasás  x x  x x x    

szövegértés   x   x x  x  

angol   x két 

t.ny. 

  x két 

t.ny. 

x két 

t.ny. 

 x két 

t.ny. 

 

célnyelvi mérés 

OKÉV 

       x két t. 

ny. 

 x két 

t. ny. 

idegen nyelvi OKÉV        x 

ált.tant. 

 x 

ált. 

tant. 

matematika OKÉV        x  x 

szövegértés OKÉV        x  x 

természettudomány 

OKÉV 

       x  x 

eDifer/IKM x          

szövegértés e-Dia   x x  x x x   

matematika e-Dia   x x  x x x   

morfológia e-Dia  x   x      

matematika MaTalent     x      

 

Felelősök: intézményvezető-helyettesek, tagintézmény- vezető, szakmai 

munkaközösségek vezetői 

3. Értékelés 

3.1. Az iskolánkban folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt 

adatokra, tényekre támaszkodva azt vizsgálja,  hogy  a  nevelő-oktató  munka  és annak 

eredményei mennyiben felelnek meg az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott 

célkitűzéseknek. 

3.2. A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a 

nevelőtestület pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, 

hiányosságokat, és így ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő és oktató 

munka fejlesztésére. 

 

3.3. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka értékelése a következő területekre terjed 

ki: 

 az intézmény nevelő-oktató munkájának értékelésére, 

 a pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelésére, 

 a tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, 

fejlődésének értékelésére, 

 a tanulók személyiségfejlődésére, tanulmányi munkájára, 

magatartására és viselkedésére. 

Az intézmény nevelő-oktató munkáját az intézmény vezetője félévkor, a tanév végén, valamint 



 

a vezetői megbízatás lejártakor – a tanulók, a szülők és a nevelők véleményének 

figyelembevételével – átfogóan értékeli. 

3.4. A nevelő-oktató munka intézményi szintű értékelésének szempontjai: 

 Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok (tanulólétszám, 

tanulócsoportok, pedagógusok és más dolgozók létszáma, beiskolázás adatai). 

 A nevelő és oktató munka feltételeinek alakulása (tárgyi feltételek: épületek, 

helyiségek, berendezések, tantárgyi szakmai anyagok). 

 A tanítási-tanulási folyamat eredményessége. 

(tanulmányi átlageredmények, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás területei 

és eredményei, bukások száma, versenyeredmények, a továbbtanulás 

alakulása). 

 A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő 

tevékenység  eredményessége (a diákönkormányzat és az osztályközösségek 

fejlődése, szabadidős tevékenységek, magatartási és viselkedési 

rendellenességek,     gyermek- és ifjúságvédelem, veszélyeztetett tanulók). 

 A pedagógusok nevelő és oktató munkája (tanítási módszerek, program- és 

tantervfejlesztés, továbbképzések, személyes példamutatás, tanórán kívüli 

nevelési feladatok vállalása). 

 Az iskola és a helyi társadalom kapcsolata (külső kapcsolatok,  részvétel a 

helyi közéletben, az iskola a helyi médiában, a középiskolák visszajelzése). 

 

3.5. A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységét, fejlődését

 az osztályfőnökök minden tanév végén írásban értékelik. 

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési 

szempontjai: 

 Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk- 

lányok aránya új tanulók, távozók). 

 Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok 

kulturális elvárásai, gyermek- és ifjúságvédelmi munka) 

 A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

 Az osztályközösség társas szerkezete, a közösségi struktúra (szociometria, a 

közösség rétegződés. Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, 

beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók) 

 A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és 

rendezvények, tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel). 

 A szülői házzal való kapcsolat (a fogadóórák és a szülői értekezletek 

tapasztalatai, a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 

Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat: 

 Milyen változások történtek? 



 

 Milyen új problémák jelentkeztek? 

 Milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

A tanulók személyiségfejlődését, magatartásuk és viselkedésük jellemzőit az osztályfőnökök    

folyamatosan szóban értékelik. 

4. A Rákóczi-díj 

A Rákóczi-díj háromfokozatú kitüntetés, az intézmény által a munkatársaknak 

adományozható erkölcsi elismerés. 

4.1. Fokozatai: 

I. oklevél (tanévente 5 db) 

II. plakett (tanévente 2 db) 

III. Rákóczi-gyűrű, illetve kitűző  (tanévente1db) 

A különböző fokozatok kiadható darabszáma a nevelőtestület kezdeményezésére észszerű 

határok között változtatható. 

 

4.2. Díjazható az a pedagógus, aki 

 példamutató szakmai és / vagy irányítói munkát végez eredményesen; 

 munkaköri feladatait hiánytalanul, megbízhatóan és határidőre teljesíti; 

 közvetlen vezetője, kollégái tevékenységét elismerik; 

 kreativitás és vállalkozói kedv, megújító, fejlesztő mentalitás jellemzi; 

 erkölcsi igényességével, magatartásával is elfogadható és követendő mintául szolgál 

kollégáknak, szülőknek, tanítványoknak egyaránt; 

 példamutatóan ápolja az intézmény hagyományait; 

 hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez; 

 a tanulók körében tett iskolán kívüli tevékenységek színvonalas szervezését, 

lebonyolítását, (pl. kirándulás, túrázás, színházlátogatás, műsorszervezés, 

sporttevékenység szervezése, verseny stb.) kiválóan elvégzi; 

 a tanulók tehetséggondozásában, a különböző szintű versenyek szervezésében, 

lebonyolításában részt vesz; 

 a hátrányos helyzetű tanulók gondozását, elfogadását, elfogadtatását, kiemelkedően és 

eredményesen teszi. 

 

4.3.  A díj odaítélése fokozatonként 

I. fokozat: Oklevél 

 legalább hároméves folyamatos munkaviszony az intézményben; 

 abban a tanévben legalább egy területen kiemelkedő teljesítmény (pl. ünnepi 

műsor színvonalas bemutatása, a tanulók versenyeztetése, kiemelkedő 

tanulmányi vagy sportteljesítmény, szakmai dokumentumok kidolgozása stb.). 

 

II. fokozat: Plakett 

 legalább ötéves folyamatos munkaviszony az intézményben; 

 több éven keresztül (3-4) több területen végzett színvonalas teljesítmény (pl. 

osztályfőnöki tevékenység, versenyszervezés és lebonyolítás, iskolai szintű 

programok színvonalas szervezése és lebonyolítása, szakkörök sikeres vezetése 

stb.). 



 

III. fokozat: Gyűrű, ill. kitűző 

 legalább tízéves folyamatos munkaviszony az intézményben; 

 több éven keresztül (4 - 5) több területen végzett magas színvonalú 

teljesítmény; 

 valamint a díjazhatóság kritériumainak már felsorolt kitételeit. 

 

A plakett és az emlékgyűrű, ill. kitűző ugyanazon személynek ismételten nem 

adományozható. 

4.4. A díj odaítélésének módja 

A díjra javaslatot tehet a szülői munkaközösség, a kollégák, a tanulók a diákönkormányzat 

által írásban megfelelő indoklással. 

 A munkaközösség-vezetők, a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat 

képviselője a díj fokozataira indoklással leadják javaslataikat. 

Határidő: május közepe 

Felelősök: munkaközösség-vezetők 

 A vezetőség a beérkezett és kellően indokolt javaslatok közül kiválasztja a 

díjazottakat. 

Határidő: május vége 

Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 

 Az oklevél, plakett és gyűrű/kitűző elkészítésének ideje 

Határidő: június közepe (a tanév utolsó tanítási napja) 

Felelős: intézményvezető 

 

4.5. A díj átadása 

A Rákóczi-díj, mint erkölcsi elismerés fokozatainak átadása a tanévzáró ünnepélyen a 

nevelőtestület, a tanulók és a szülők jelenlétében történik. 

 

 

VI. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának 

ellenőrzése és értékelése 

 

1. Tanulmányi munka ellenőrzése, értékelése 

 

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

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

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. 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában is. Ennek érdekében lehetőség szerint 

egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül félévente minden tanulónak legalább egyszer 

kell felelnie szóban. 



 

A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük. 

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. 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

 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 tantárgyanként szövegesen  

értékeljük. A szöveges minősítés összegző értékelése (a dokumentum végén) a 

tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

 JÓL TELJESÍTETT 

 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL 

 

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

évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden 

tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük. 

 

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

végén a tanuló osztályzatát az év során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év közbeni 

tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles D (kitűnő), jeles (5), jó 

(4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

A két tanítási nyelvű tagozaton tanév végén a tanulók szöveges értékelését, érdemjegyeit 

angol nyelven is bejegyezzük az Osztályozó naplóba, Törzslapra és a Bizonyítványba  angol 

nyelvből ill. azokból a tantárgyakból, melyeket angol nyelven tanult. 

Első évfolyamon szöveges minősítés összegző értékelése (a dokumentum végén) angol 

nyelven a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 EXCELLENT  

 GOOD  

 AVERAGE 

 IMPROVEMENT REQUIRED 

 

2-8. évfolyamon az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai angol nyelven a 

következők: excellent* (kitűnő), excellent (jeles), good (jó), average (közepes), pass 

(elégséges), fail (elégtelen). 

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

egy-egy témakörön belül minden tanulónak lehetőleg egy érdemjegyet kell szereznie. Ha a 



 

témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy 

érdemjeggyel kell értékelni. 

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

KRÉTA rendszeren keresztül. Az eNapló bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi. 

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: 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-33 %: elégtelen (1) 

34-50 %: elégséges (2) 

51-75 %: közepes (3) 

76-90 %: jó (4) 

91-100 %: jeles (5) 

 

Ettől abban az esetben térhet el a pedagógus, ha az értékelés olyan ismertre irányul, amely a 

tantárgyi továbbhaladáshoz elengedhetetlen. Ezt köteles a tanulókkal legkésőbb a számonkérést 

megelőző tanórán közölni velük. 

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 az angol 

nyelvet tanító nevelők:  

Teljesítmény  Érdemjegy  

0-60 %:  elégtelen (1)  

61-70 %:  elégséges (2)  

71-80 %:  közepes (3)  

81-90 %:  jó (4)  

91-100 %:  jeles (5)  

                  

A tanév végi értékelésnél a tanuló egész évi teljesítményét vesszük figyelembe. 

Az osztályzat megállapításánál a témazáró dolgozatok eredményeit súlyozottan számítjuk be. 

2. A tanulók magatartásának értékelése 

 

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

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

A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén, valamint 2. 

osztály félévekor az osztályfőnök szövegesen minősíti, és ezt az e-naplóba, 

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. 



 

Félévkor számmal, év végén betűvel kell az érdemjegyet az e-naplóba, bizonyítványba 

bejegyezni. 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

  

Példás (5) az a tanuló, aki: 

- a Házirendet betartja; 

- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

- az órán mindig konstruktívan vesz részt; 

- tanárai kérését első szóra teljesíti; 

- értékteremtő viselkedést tanúsít; 

- szünetekben – amikor szükséges – felszólítás nélkül lemegy az        

udvarra; 

- hetesi teendőit elvégzi; 

- példakép a társai között; 

- pozitív magatartásával inspiráló hatással van társaira; 

- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; diáktársai 

számíthatnak rá, segíti gyengébb társait a tanulásban, a házi feladatot 

önként megossza a hiányzókkal; 

- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

- az iskola jó hírét minden szinten öregbíti; 

- nincs írásbeli figyelmeztetése vagy intője; 

 

               Jó (4) az a tanuló, aki: 

- a Házirendet betartja, 

- hetesi teendőit elvégzi; 

-  szünetekben – amikor szükséges – felszólítás nélkül lemegy az udvarra; 

-  tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon 

rendesen viselkedik; 

- az órán konstruktívan vesz részt; 

- tanárai kérését teljesíti; 

- 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;  

- ha vét a Házirend ellen, beismeri; 

- nincs írásbeli intője. 

 

               Változó (3) az a tanuló, aki: 

- az iskolai Házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

- a tanórán vagy tanórán kívül többször 

- fegyelmezetlenül viselkedik, zavarja beszélgetésével az órát; 

- folyamatosan kritizálja társait; 

- folyamatosan kritizálja tanárait; 

- feladatait nem minden esetben teljesíti;  

- gyakran késik a tanórákról; 

- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben tiszteletlen, durva; 

- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

- igazolatlanul mulasztott; 

- osztályfőnöki intője van. 



 

 

               Rossz (2) az a tanuló, aki: 

- a Házirend előírásait sorozatosan, vagy egyszeri alkalommal súlyosan 

megsérti; 

- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

-  magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

- gyakran követ el verbális erőszakot; 

- gyakran követ el testi erőszakot; 

- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést,

oktatást akadályozza; 

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

- több szaktanári figyelmeztetést, intőt kapott, illetve van 

osztályfőnöki intője vagy ennél magasabb fokozatú büntetése. 

 

3. A tanulók szorgalmának minősítése 

 

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

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

A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén, valamint 2. osztály 

félévekor az osztályfőnök osztályzattal minősíti, és azt az e-naplóba, 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 e-naplóba, bizonyítványba be kell jegyezni. 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

        Példás(5) szorgalmú az a tanuló, aki:  

- iskolai feladatait képességeinek megfelelően maradéktalanul elvégzi; 

- igényli tudása bővítését, eredményességét önműveléssel erősíti; 

- kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;  

- munkavégzése folyamatos, megbízható; 

- önálló a munkában, önellenőrzése rendes;  

- felszerelése mindig hiánytalan;  

- házi feladatát mindig elkészíti;  

- szívesen készít szorgalmi házi feladatot; 

- nyitott az új dolgok irányában;  

- erős belső motivációval rendelkezik;  

- kész a folyamatos fejlődésre;  

- aktívan vesz részt a számára javasolt versenyeken;  

- a versenyekre a tőle telhető legteljesebb módon felkészül; 

- aktívan vesz részt az iskola által kínált szakkörökön;  

- önként vállal tanórán kívüli feladatokat; 

- egyes tárgyakban teljesítménye kimagasló. 

 

Jó (4) szorgalmú az a tanuló, aki: 

- figyel az órákon, feladatait lelkiismeretesen elvégzi; 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 



 

- önálló a munkában, önellenőrzése általában rendes;  

- felszerelése általában hiánytalan;  

- házi feladatát általában elkészíti;  

- irányítással tudását önműveléssel erősíti; 

- kötelességtudata megfelelő;  

- vannak céljai, amiket igyekszik elérni; 

- érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 

 

Változó (3) szorgalmú az a tanuló, aki: 

- munkáját változó intenzitással végzi;  

- tanórákon a figyelme gyakran elkalandozik; 

- tudása gyarapítására nem törekszik, önállótlan, csak utasításra dolgozik; 

- pontatlanul ellenőrzi önmagát; 

- kötelességtudata változó; 

- szétszórtság jellemzi. 

 

  Hanyag (2) szorgalmú az a tanuló, aki: 

- figyelmetlenül dolgozik; 

- megbízhatatlan, feladatait nem végzi el;  

- motiválatlan; 

- önállótlan, utasításra is vonakodva dolgozik, nem törődik 

kötelességeivel; 

- érdektelenség, közöny jellemzi. 

 

4. A tanulók jutalmazása 

  

4.1. Azt a tanulót, aki a tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, 

aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul 

az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, ill. 

jutalmazza.   

  

4.2.Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki:  

• tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezést ér el, 

• eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

• kimagasló sportteljesítményt ér el,  

• a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez.  

              

4.3.Az iskolai jutalmazás formái: 

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

- szaktanári dicséret, 

- napközis nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- intézményvezetői dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

 

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 intézményvezetői dicséretben részesülnek. 

 

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

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 

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

kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a 

bizonyítványba kell bejegyezni. 

4.4. Egyéni jutalmazási formák 

A tanulók a tanév végén 

-  könyvvel, 

- oklevéllel, 

- "Az évfolyam első tanulója" cím elnyerésével, 

- a Rákóczi - oklevél odaítélésével, 

- Palánta díjjal jutalmazhatók. 

 

Három különböző tantárgyból kapott szaktanári dicséret esetén nevelőtestületi 

dicséretben részesülhet a tanuló. 

Az a tanuló, aki intézményi szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújt, jutalmát a 

tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veheti át. 

RÁKÓCZI- OKLEVÉLBEN nyolc év kiemelkedő teljesítményéért (példás magatartás, 

példás szorgalom, kimagasló tanulmányi és közösségi munka) részesülhet a tanuló. 

 

5. A tanulók fegyelmezése 

 

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. 

 

Az iskolai fegyelmezés formái: 



 

- Szóbeli osztályfőnöki vagy szaktanári figyelmeztetés 

- Írásbeli osztályfőnöki vagy szaktanári figyelmeztetés 

- Írásbeli osztályfőnöki vagy szaktanári intő 

- Szóbeli intézményvezetői figyelmeztető 

- Írásbeli intézményvezetői figyelmeztető 

- Írásbeli intézményvezetői intő 

- Írásbeli nevelőtestületi figyelmeztető 

- Írásbeli nevelőtestületi intő 

- Fegyelmi eljárás 

 

Azt a tanulót, aki szóbeli intézményvezetői figyelmeztetésben részesült, nem lehet rossz 

(2) magatartásnál jobb érdemjeggyel értékelni abban a félévben.  

Azt a tanulót, aki írásbeli intézményvezetői figyelmeztetésben vagy ennél súlyosabb 

fokozatban részesült, nem lehet rossz (2) magatartásnál jobb érdemjeggyel értékelni 

adott tanítási évben. 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban 

indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki intő” 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, alkalmazottai és társai emberi méltóságának megsértése; 

- ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, az e-Naplóba be kell 

jegyezni. 

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. 

 

Magatartási-, tanulási problémák megoldására a szülő, osztályfőnök/szaktanár vagy az 

intézményvezető kezdeményezésére konzultáció hívható össze, szükség esetén segítő 

szakemberek bevonásával. 

 

VII. 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, 

 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás 

alapján kiadott intézményvezetői engedéllyel – sportszervezet, 

sportegyesület keretei között szervezett edzéseken való sportolással.   

 

3. Az úszás oktatása és értékelése a 2. és az 5. évfolyamon történik. 

 

4. A sportolásra alkalmas termek, pályák szűkössége okán törekszünk a városban lévő 

mozgás lehetőségek kihasználására, így építettük be a helyi tantervbe a korcsolya 

oktatást 4. és 7.-8. évfolyamon, illetve a teniszoktatást a 3. évfolyamon. A 

korcsolyaoktatás részben önköltséges alapon szerveződik. Erről az érintett 

évfolyamokon a szülőket előzetesen tájékoztatjuk. 

 

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

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

 

VIII.  A tanulók fizikai állapotának mérése 

 
A tanulók fizikai állapotának mérését az új fizikai fittségmérési rendszer a NETFIT, vagyis a 

Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt segítségével valósítjuk meg iskolánk 5-8. évfolyamán. 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet módosítása nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai 

fittségi mérésének rendszerét, valamint szabályozza annak tartalmi kereteit. „A NETFIT 

program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás 

jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a 

köznevelés szereplői körében.” Ennek megfelelően olyan ismeretátadást, attitűdformálást, 

készség – és képességfejlesztést valósít meg, amelynek segítségével adottságoktól és 

szociokulturális környezettől viszonylag függetlenül minden tanuló számára lehetőség nyílik az 

egészséges fizikai fittségi állapot megszerzésére, fenntartására és fejlesztésére. Segít a 

pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülés során a tanulók önismeretének, önértékelésének, 

akaratának, önbecsülésének fejlesztésében. 

 

A mérést a testnevelők végzik az adott tanév mérési időszakában, melynek lebonyolításához 

speciálisan erre a célra tervezett és gyártott, hitelesített eszközök állnak rendelkezésükre. A 

testnevelők a tesztrendszer alkalmazásához felkészítőn vettek részt, és kézikönyv áll a 

rendelkezésükre, amely tartalmazza a teszteket, a tesztek alkalmazásának módszereit, az 

adatfelvétel és a kiértékelés módszereit. Az eredményeket erre a feladatra kijelölt személy 

vezeti fel a rendeletben meghatározott határidőig. 

„A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, 

hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két illetve három 

zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába. A 

NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál minden 

tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét ajánlásokat 

fogalmaz meg a fejlesztés érdekében.” Ehhez testnevelőink személyre szabott segítséget 

nyújtanak. A mérések tapasztalatait figyelembe veszik a következő évi feladatok tervezésekor.  

 

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/ad6843fc3bc800a8e7aa6d4f663eab355c950f75/dokumentumok/c69b7adc905965e8bf7c1bc16273b82ec31db9a6/letoltes


 

IX. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt szóbeli és írásbeli 

feladatok meghatározásának elvei  

 

A tanulók önálló, a tanítási órák között végzett – az otthoni tanulás és a napközi otthoni 

(napközis és tanulószobai) foglalkozásokon megvalósítani rendelt szóbeli és írásbeli formájú – 

tevékenységein alapuló oktatási módszer a továbbiakban házi feladatként kerül említésre. 

 

1.Célja az órai anyag rögzítése, elmélyítése, gyakorlása, a tanuló felelősségének, önállóságának 

fejlesztése. 

Fontos, hogy  

- a házi feladat kapcsolódjon az órai munkához: gyakoroltassa az elsajátítottakat, esetleg 

a következő órai anyag előkészítésére szolgáljon. 

- a feladatok nehézsége feleljen meg a tanulók képességének, és támogassa a 

differenciálás módszerét. 

 

2.A házi feladatok fajtái 

Szóbeli: 

 szó szerint megtanulandó anyagok (memoriterek): szabályok, definíciók, versek, 

irodalmi szemelvények; 

 saját megfogalmazásban elmondandó, tankönyvből vagy más forrásból elsajátított 

anyagrészek: életrajzok, műelemzések, történelmi illetve irodalmi korszakok 

eseményei, jellegzetességei. 

Írásbeli: 

 munkafüzetek, feladatlapok feladatainak megoldása; 

 tankönyv kérdéseire adott válaszok; 

 fogalmazások; 

 házi dolgozatok, naplók; 

 felsőbb éveseknek vázlatok, felelettervek készítése a szóbeli anyagból. 

 

Gyakorlati cselekvéses feladatok (tárgyak készítése, gyűjtőmunka stb.) 

 

3.A házi feladatok mennyisége, minősége 

 

A házi feladatok mennyiségét, minőségét az adott anyag nehézsége, és az osztály, illetve a 

tanulók képessége, korosztálya, terhelhetősége befolyásolja. 

 

Az alsó és felső tagozaton lehetőség szerint a hétvégére nem adunk írásbeli házi feladatot, 

kivéve azokból a tantárgyakból, amelyeket heti egy tanórában tanulnak a tanulók, és azok a 

pénteki napra esnek. 

 

Hosszabb memoriterek, tanulást igénylő versek elsajátítása meghatározott észszerű határidővel 

történik. 

  

A házi feladat mennyiségét úgy határozzuk meg, hogy az otthoni vagy a napköziben 

(tanulószobán) való felkészülés időtartama lehetőleg alsó tagozaton 1 tanóra, azaz 45 perc 

legyen az írásbeli és a szóbeli tantárgyak tanulásával együtt, míg a felső tagozaton maximum 

20 perc/tantárgy intenzív tanulás. 

 



 

X. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére nemzetiségek kultúrájának 

megismertetése 

 

1. A nemzetiségekről szóló oktatás céljai 

Városunkban, hazánkban élő nemzetiségek történelmének, szellemi anyagi kultúrájának 

megismerése, a hagyományőrzés, a kisebbségi jogok megismerése. 

 

Az oktatás során arra kell törekedni, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi 

és kulturális gazdagság előnyei, alakuljon ki a tanulókban a reális nemzetkép és kisebbségkép. 

Tiszteljék a magyar nép és az országban élő más nemzetiségek kultúráját, ismerjék fel a népek 

közötti kapcsolódási pontokat. 

 

2. A nemzetiségekről szóló oktatás színterei 

Városunkban élő, nagy múlttal rendelkező, – a nemzetiségi önkormányzatok és 

hagyományápoló egyesületek révén – szervezetileg is jelenlévő nemzetiségek kultúrájának 

megismertetésére  tanítási órák (  történelem, honismeret, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, 

etika és osztályfőnöki), szabadidős tevékenységek ( könyvtári programok, múzeum és 

kiállításlátogatások, kirándulások) alkalmával nyílik lehetőség. 

 
XI. Digitális fejlesztési stratégia 

 

A digitális világban történő eligazodás olyan alapvető kompetencia, amelyet nem nélkülözhet 

iskolánk nevelési és oktatási rendszere. Célunk, hogy a tanítás- tanulás folyamatának szereplői 

ne csak felhasználói legyenek az informatikai társadalom által kínált lehetőségeknek, hanem 

otthonosan mozogjanak abban, legyenek képesek annak lehetőségeit a hatékony és korszerű 

nevelési-oktatási folyamat szolgálatába állítani.  Általános fejlesztési céljaink: 

 a számítógéppel támogatott oktatási megoldások széles körű alkalmazása a tanórai és a 

tanórán kívüli tevékenységek során; 

 az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés; 

 az egyéni képességeket jobban figyelembe vevő, differenciált ismeretátadási folyamat 

támogatása; 

 a tehetséggondozás, felzárkóztatás, hátránykompenzáció hatékonyságának növelése. 

Céljaink megvalósítása érdekében Digitális fejlesztési stratégiát dolgoztunk ki. 

 

I. Helyzetelemzés: 

I.1. Tárgyi feltételek: Iskolánk informatikai eszközökkel való felszereltsége pályázati 

forrásoknak köszönhetően folyamatosan fejlődik, jelenleg átlagosnak mondható: 

 tantermeink döntő többségében található asztali PC és kivetítésre alkalmas eszköz, vagy 

ennek hiányában mobil eszközökkel pótolható; 

 7 tanteremben interaktív tábla van; 

 18 munkaállomás és tanári számítógép áll rendelkezésre a számítógépteremben minden 

felsős osztály számára heti egy alkalommal, az informatika tantárgy keretében; 

 az iskolai könyvtárban 5 számítógép található, amelyet a tanulók elsősorban a tanórán 

kívüli tevékenységek során (szakkör, tehetséggondozás, gyűjtőmunka, egyéni 

feladatok, stb.) vesznek igénybe; 

 30 db tanulói tablet érkezett EFOP-3.2.4-15-2016-00001 pályázati forrásból. Ezeknek a 

használata folyamatos. 



 

 a tanáriban 3 db asztali számítógép segíti a pedagógusok mindennapi munkáját; 

 a nevelőtestület 34 db notebook-ot kapott az EFOP-3.2.4-15-2016-00001 pályázati 

forrásból. 

A meghibásodott eszközök javítása, pótlása forráshiány miatt nem minden esetben megoldott, 

vagy nagyon sok időt vesz igénybe. 

Minden gépen a Windows operációs rendszernek az adott konfigurációhoz legjobban 

alkalmazható verziója fut, amelyeket a tisztaszoftver program keretében szereztünk be. 

Iskolánk Sulinet internet elérhetőséggel rendelkezik. A 100%-os wifi lefedettséget biztosító 

hálózat kiépítése folyamatban van.     

Az iskola minden pedagógusa és tanulója rendelkezik az OFFICE 365 program iskolai 

fiókjának használatához szükséges azonosítóval és jelszóval, készség szinten ismeri annak 

használatát. 

A könyvtári adatbázis kezelésére a SZIRÉN programot használjuk, az adminisztratív jellegű 

feladatok megoldása a KIR és a KRÉTA rendszer segítségével történik. A 2018/2019. tanévtől 

bevezetésre került az elektronikus napló (KRÉTA). 

 

I.2. Személyi feltételek 

Informatika tanári végzettséggel jelenleg 2 kolléga rendelkezik, a napi munkát rendszergazda 

segíti. 

Pedagógusaink döntő többsége részt vett valamilyen informatikai képzésen. Az összetétel a 

felkészültség tekintetében még mindig heterogén, de jelentősen emelkedett azoknak a 

kollégáknak a száma, akik képesek és szeretnék használni az informatika adta lehetőségeket 

tanítási gyakorlatukban. Egyre többen vesznek részt olyan tanfolyamokon, továbbképzéseken, 

amelyek során elengedhetetlen a számítógép használata (Blended típusú képzés, E-learning). 

Az intézményi belső kommunikáció sokat javult az elmúlt időben, egyre többen használják az 

internet adta lehetőségeket erre is.  

 

 

I.3. Intézményünk erőssége, hogy   

 központi szerepet betöltő, innovatív iskola vagyunk; 

 átlagosnál jobb, tanulásban motivált a tanulói összetétel; 

 a két tanítási nyelvű program eredményes;  

 jó a kapcsolat a szülői szervezettel; 

 a szülők igénylik a korszerű oktatási módszerek alkalmazását, az digitális eszközök 

használatát; 

 iskolánk honlapja naprakész, nagy látogatottságú. 

Lehetőséget látunk abban, hogy  

 az alkalmazások terén egyre nagyobb a kollegák tapasztalata; 

 fokozatosan elterjed a korszerű oktatási módszerek alkalmazása; 

 a tantestület korosztályi összetétele fokozatosan változik (fiatalodás); 

 a kollegák eszközellátása biztosított; 

 az internek alapú belső kommunikáció jelentősen javult; 

 a mérés- értékelés területén bevezetésre került az E- Dia rendszer; 

 bevezetésre került az elektronikus napló; 

 a tanulók nagy része rendelkezik saját mobileszközzel. 

Gyengesége, hogy 

 a pedagógusok eszközhasználata , motiváltsága heterogén; 



 

 a belső tudás- és tartalommegosztás esetleges; 

 nagyfokú a leterheltség mind a pedagógusok, mind a tanulók részéről. 

Fenyegetést látunk abban, hogy 

 az új módszerek eredményei nem mindig látványosak, így a pedagógusok motiváltsága 

nehezen fenntartható; 

 saját eszközparkunk részben elavult, pótlása, karbantartása nem biztosított; 

 a tanulói eszközök használata internetbiztonsági, személyiségjogi veszélyeket hordoz. 

 

II. Céljaink és feladataink 

 

1. A helyzetelemzés alapján a következő konkrét célokat fogalmazzuk meg a digitális fejlesztés 

területén: 

 a digitális tartalmak oktatásban való használatának kiszélesítése: 

 a digitális használata iránti elkötelezettség erősítése; 

 az IKT eszközök tanórai használatának kiterjesztése; 

 az iskola honlapjának kiegészítése digitális tartalmak elérését szolgáló részekkel; 

 belső tudásmegosztás elterjesztése; 

 az iskolai belső kommunikáció legfontosabb csatornája. 

 

2. A célok elérése érdekében  

 a pályázatok digitális képzésein résztvevő pedagógusok tapasztalataikat, jó 

gyakorlataikat évente legalább egy alkalommal munkaközösségi értekezleten 

megosztják kollegáikkal; 

 évente belső továbbképzés keretében olyan digitális tartalmak elérését vagy készítését 

szolgáló területeket megismertetünk meg a pedagógusokkal, amelyeket saját tanítási 

gyakorlatukba integrálni tudnak; 

 munkaközösségenként olyan adatbázist hozunk létre, amely az elkészült 

tananyagelemeket mindenki számára elérhetővé teszi; 

 bevonjuk a tanulás- tanítási folyamatba a tanulók tulajdonában levő eszközök kínálta 

lehetőségeket; 

 osztályfőnöki órán, külső szakemberek bevonásával tájékoztatjuk a tanulókat az 

internethasználat veszélyeiről, az etikus internethasználatról; 

 az iskolai honlapon megjelentetünk olyan tartalmakat, amelyek segítik a tanulók otthoni 

felkészülését, egyaránt alkalmasak a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. 

Céljaink teljesülését akkor tartjuk eredményesnek, ha  

 a pedagógusok döntő többsége eredményesen használja a digitális tartalmak és 

eszközök adta lehetőségeket tanórákon, az azokra való felkészülés, a felzárkóztatás és 

tehetséggondozás területén illetve az intézményi belső kommunikációban; 

 a tanulók interaktív módon használják azokat a tananyagelemek, amelyek hozzájárulnak 

a jobb megértéshez, elsajátításhoz; 

 a diákok tanórán kívül is hozzáférhetnek olyan tartalmakhoz, amelyek kiegészítik, 

segítik felkészülésüket, alkalmasak a személyre szabott, differenciált fejlesztésre, 

segítik az önálló tanulási szokások és az önellenőrzés igényének kialakulását. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ PROGRAM  
  

I. NEVELÉSI PROGRAM  

1. Küldetésnyilatkozat   

 

Az angol két tanítási nyelvű oktatás – a magyarországi közoktatás részeként – megvalósítja az 

iskolai nevelés és oktatás általános céljait és feladatait, és e mellett biztosítja az angol  nyelv 

tanulását, angol nyelven való tanulást, az angol nyelvterületek szellemi és anyagi kultúrájának 

megismerését. 

Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi kulturális sokszínűség előnyeire és 

a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. A tanulók megtanulják a magyarságot 

az európai dimenzióban elhelyezni.  

A két tanítási nyelvű oktatás feladata az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra 

megismerése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás 

képességének fejlesztése. Ennek érdekében a két tanítási nyelvű oktatás a következő célok 

megvalósítását szolgálja: 

 az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és 

kiegyensúlyozott fejlesztése, 



 

 a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak elsajátítása, 

 a célnyelvi műveltség intenzív fejlesztése, 

 a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek fokozott kihasználása. 

 

Az angol  nyelvoktatás  tartalmi követelményei a Nemzeti Alaptanterv követelményeit veszik 

alapul, egészítik ki, biztosítva ezáltal, hogy az oktatásban résztvevő tanulók a más osztályokban 

tanulókkal azonos esélyek mellett készülhessenek fel a középiskolai tanulmányok 

megkezdésére.  

A két tanítási nyelvű program diákjai a 8. osztály végére megtanulnak hallott, olvasott, (látott) 

szöveget megérteni, magukat szóban és írásban kifejezni, saját véleményüket megfogalmazni, 

másokra odafigyelni, konszenzusra jutni. A tanulmányi idő folyamán olyan biztonságos és 

gördülékeny szóbeli és írásbeli nyelvhasználatra tesznek szert, mely lehetővé teszi, hogy a 

nyelv úgy az ismeretszerzés és továbbadás, mint a társalgás, szórakoztató időtöltés eszköze 

legyen számukra  

A magyarországi két tanítási nyelvű iskolai oktatás vállalja a célnyelvi műveltség, a kulturális 

tudatosság intenzív fejlesztését annak érdekében, hogy a tanulók megismerkedjenek a célnyelv 

országaival, értsék azok kultúráját és empátiával viszonyuljanak hozzá. 

A két tanítási nyelvű oktatás során az iskola biztosítja, hogy a célnyelvű országok 

civilizációjának oktatása önálló tantárgy keretében kerüljön megszervezésre. 

A célnyelvi civilizáció oktatása során az iskola biztosítja azt is, hogy a tanulók elsajátítsák  a 

célnyelvi országok földrajzával, gazdaságával, társadalmi viszonyaival, irodalmával, 

történelmével, kultúrájával kapcsolatos főbb ismereteket. 

A két tanítási nyelvű általános iskolában a célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás 

egyszerre kezdődik, hogy már kisgyermekkorban kialakuljon és fenn is maradjon a 

nyelvtanulás iránti pozitív attitűd, így az első és a további idegen nyelvek tanulása is sikeres 

legyen. Ehhez szükséges a folyamatos megerősítés, a pozitív tanári visszajelzés, melynek 

nyomán kialakul a tanulók önbizalma és beszédbátorsága. Ebben az oktatási formában kiváló 

lehetőség nyílik a nyelvi tehetség korai felismerésére, kibontakoztatására és fejlesztésére.  

A két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás jellemzője a kommunikációs helyzeteken 

alapuló, játékos nyelvtanulás korai megkezdése. A nyelvtanulás során a tanulók fejlettségi 

szintjüknek, életkori sajátosságaiknak megfelelő, ugyanakkor kihívást jelentő érdekes nyelvi 

tevékenységekben vesznek részt. A célnyelvet, amellyel minden esetben valamilyen 

kommunikációs szituációban, kontextusban találkoznak, kezdetben az anyanyelvi fejlődés 

mintájára sajátítják el. A célnyelvvel való ismerkedés középpontjában a kezdeti szakaszban a 

hallott szöveg értése és a szóbeli interakció fejlesztése áll. Ennek következtében kialakul és 

folyamatosan fejlődik a tanulók beszédészlelése, beszédértése, spontán beszéde és 

beszédbátorsága, ami megfelelő alapot teremt a nyelvi készségek további fejlesztéséhez és 

fejlődéséhez.  

  

2.A két tanítási nyelvű oktatás tárgyi, személyi feltételei  

 

A két tanítási nyelvű oktatás tárgyi és személyi feltételeit a hatályos törvényi rendelkezések, 

jogszabályok, a két tanítási oktatásra vonatkozó irányelv, valamint a fenntartó által kiadott 

alapdokumentum határozzák meg.  A működés alapelveit és a helyi tantervet ezek alapján kell 

megszervezni. 

Minden, a magyar- angol két tanítási programban nem érintett esetben a iskola Nevelési 

programja és Helyi tantervének tartalma az irányadó. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a 

feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvű oktatásban anyanyelvi lektor 



 

is részt vesz, aki kiemelkedő szerepet játszik a tanulók mindennapi szóhasználatának, 

kommunikációs készségének, valamint kommunikációs stratégiáinak kialakításában és 

fejlesztésében. Jelenléte segíti az autentikus kommunikációs helyzetek kialakulását, a tanulók 

hozzászoknak ahhoz, hogy olyan embereket is meg kell érteniük, akik csak a célnyelvet 

beszélik. Az anyanyelvi lektor feladata elsősorban a kommunikációs készségek fejlesztése, de 

meghatározó szerepe van a kultúraközvetítés, az interkulturális kompetencia fejlesztésében is.   

 

3.  A munkaközösségek szerepe a két tanítási nyelvű oktatás pedagógiai munkájának 

fejlesztésében. 

   

Az oktató-nevelő munka fejlesztése, a pedagógusok továbbképzésének segítése  az idegen 

nyelvi munkaközösség  elsődleges feladata, amely együttműködik az alsó tagozatos és a 

napközis munkaközösséggel, és tagjai körébe vonja az egyes tantárgyakat idegen nyelven 

oktató kollégákat is. A munkaközösségek feladata a nevelés helyes gyakorlati alkalmazásának 

elősegítése, a munkaközösségi tagok munkájának összehangolása, az oktató- nevelőmunka 

hatékonyságának növelése, a módszertani eljárások fejlesztése, az öntevékeny szakmai 

továbbképzés elősegítése, a tanulókkal szemben támasztott egységes követelmények 

kidolgozása, a tanulók tudásának eredményfelmérése, a pedagógusok közösségi felelősségének 

növelése, közösségi életének fejlesztése, szaktantermek létesítése, azok továbbfejlesztésében 

való részvétel, felszereléseinek őrzése és fejlesztése. Munkájukat éves munkaterv alapján 

végzik. Munkatervi programjukba az említett feladatok megvalósítása érdekében beépítik 

bemutatóórák szervezését, látogatását, különböző pedagógiai és módszertani viták szervezését, 

tanulmányi versenyek, vetélkedők, kulturális rendezvények, tanulmányi kirándulások, erdei 

táborok szervezését. A munkaközösségek közreműködnek a helyi tantervek kidolgozásában, a 

tankönyvek, tanítási segédanyagok kiválasztásában.   

Az egy osztályban tanító pedagógusok valamennyien felelősek az adott osztály neveléséért, 

oktatásáért, az osztály szellemiségének alakulásáért. Tanév elején meghatározzák az osztállyal 

szemben kialakítandó követelményeket, az osztály szervezésének elveit, a nevelésben 

alkalmazott tevékenységi formákat. Az osztályfőnök koordinál és egyeztet, közvetít az osztály 

és az osztályban tanítók között.  

4.A magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás alapelvei, céljai  

 

Ennek a képzési formának a legfőbb célja az, hogy az általános iskolában a nyelvtanulással 

kapcsolatban kialakult pozitív attitűdöt megerősítse, biztosítsa a célnyelv minél magasabb 

szintű elsajátítását, és megalapozza a további nyelvek sikeres tanulását. Ehhez szükséges a 

folyamatos megerősítés, a pozitív tanári visszajelzés, amely fokozza a tanulók önbizalmát, így 

magabiztosabban vesznek részt a szóbeli és az írásbeli kommunikációban.  

 

Noha a NAT és az irányelvek által a 8. évfolyam végére elvárt minimális követelmény a KER 

szerinti B1 szint elérése, nem titkolt célunk, hogy képességeik alapján, az arra alkalmas 

tanulókat a nyolcadik osztály végére felkészítsük a sikeres középfokú B2-es szintű nyelvvizsga 

megszerzésére.  

 

A célnyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, az 

idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd 

kialakítása, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot is.  

 



 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) 

hangsúlyozza a tantárgyközi integráció szerepét. A két tanítási nyelvű oktatás folyamatában a 

tanulók több közismereti tantárgyat célnyelven tanulnak, célnyelven szereznek új ismereteket. 

Korán megkezdődik a célnyelv használata információszerzésre és -átadásra, és nyilvánvalóvá 

válik a nyelvórán kívüli nyelvtudás fontossága. Lényeges, hogy a tanulók a célnyelv elsajátítása 

során építsenek meglévő ismereteikre és személyes tapasztalataikra, és fedezzék fel, hogy a 

célnyelvi és a tantárgyi tudás szoros kölcsönhatásban van egymással, és számos területen 

alkalmazható. Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

nyelvtanulási stratégiáknak. Ezek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy 

nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.  

   

5. A célok érdekében megvalósítandó feladatok, eszközök, eljárások  

  

A két tanítási nyelvű oktatás - a magyarországi közoktatás részeként - a Nemzeti 

Alaptantervben meghatározott célkitűzéseket és feladatokat valósítja meg. Egyidejűleg 

biztosítja az angol nyelv megtanulását, valamint az angol nép kultúrájának, hagyományainak 

megismerését.  

  

5.1. Kötelező és választható tanórai foglalkozások rendje  

 

Az iskola magyar- angol két tanítási nyelvű program tanévenként a fenntartó által engedélyezett 

létszámú tanuló vehető fel.  

A tantárgyi követelmények teljesítéséhez valamennyi évfolyamon szükség van az óratervekben 

feltüntetett tantárgyak heti óraszámának megtartására, az angol  nyelv és a angol nyelven 

tanított  tantárgyak csoportbontásban való oktatására (kivéve ének-zene). 

 

5.2. Tanórán kívüli foglalkozások  

 

5.2.1 Sajátosságok a napközis foglalkozásokban  

 

Fontosnak tartjuk, és törekszünk a napközis foglalkozás idejében is a kétnyelvű környezet 

megteremtésére két tanítási nyelvű osztályaink diákjai számára.   

A gyerekek számára a napközi otthoni foglalkozás keretében is szervezünk iskolán kívüli 

programokat is: tanulmányi séták, településünk fontosabb intézményeinek megismerése, közös 

programok más iskolák diákjaival, fellépések kulturális rendezvényeken, illetve kulturális 

rendezvények látogatása, részvétel tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön, könyvtárlátogatás, 

vendégek fogadása, készülődés ünnepekre.  

Az összefüggő, a napi három órát meghaladó napközis foglalkozások között a tanulók 

életkorához és fejlettségéhez igazodó, játékos, egészségfejlesztő testmozgást tartunk.  

 

5.2.2 Tehetség, képesség kibontakozását segítő foglalkozások 

  

A két tanítási nyelvű osztályok tanulói kedvük és érdeklődésük szerint részt vehetnek az iskola 

magyar nyelvű szakkörein és tanfolyamain. Ezen kívül érdeklődés és igény szerint angol nyelvű 

szakköröket is indítunk.   

A 8. évfolyamokon angol nyelvvizsgára és felvételire előkészítő tanfolyamot szervezhetünk 

azon tanulók számára, akik nyelvvizsgát szándékoznak tenni, vagy kétnyelvű középiskolában 

szeretnének továbbtanulni.  



 

 

5.2.3  Könyvtár 

 

Az iskolai könyvtárban létrehoztunk egy angol könyvtársarkot - kézi és kikölcsönözhető 

könyvekkel, folyóiratokkal stb. 

 A meglévő könyvtárállományt folyamatosan bővítjük a tagozaton angol nyelvet és angol 

nyelven tanítók és a tagozaton tanuló diákok napi felkészüléséhez, ismereteik bővítéséhez 

szükséges angol nyelvű és kétnyelvű ismerethordozókkal:  

 

• Akadémiai angol-magyar szótár 

• tankönyvek  

• középszótárak  

• zsebszótárak  

• egynyelvű értelmező szótárak különböző korosztályok számára   

• képes szótárak   

• ismeretterjesztő könyvek, videofilmek, folyóiratok   

• szépirodalom írók és költők művei  

• mesekönyvek  

• művészeti könyvek   

• számítógépes programok különböző témákban   

• hanganyag CD-n, DVD-n és hangkazettán  

• nyelvi társasjátékok  

 

 

 

5.2.4 Versenyek, vetélkedők  

 

• a tanév folyamán részvétel angol nyelvű tantárgyi versenyeken és vetélkedőkön; 

• a Rákóczi-hét keretében 1-2 és 6. évfolyamokon megyei szintű angol versenyt 

szervezünk. 

 

5.2.5 Szakmai programok 

• Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként minden tanévben angol nyelvű szakmai 

napot szervezünk megyei szinten. 

• Az Iskola-Vár programsorozat keretében nyílt órákat, szülői értekezleteket és 

játékos gyermekfoglalkozásokat szervezünk. 

 

5.2.6 Belső képzések, továbbképzések 

• Rendszeres hospitálás, óralátogatás a Pedagógiai Programban meghatározott    

általános elvek szerint. 

• Tudásmegosztás munkaközösségi szinten. 

• Részvétel a két tanítási nyelvű iskolák által szervezett programokon. 

• Lehetőség szerint külföldi tanulmányi út, tapasztalatcsere célnyelvi országokban. 

  

6.A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok  

 

6.1. Feladatok a személyiségformálás, közösségfejlesztés terén  



 

 

Az iskola által kínált lehetőségek mellett - szakkör, énekkar, sportkör, kulturális- és 

sportrendezvények, tanulmányi versenyek:  

• részvétel városi, megyei kulturális rendezvényeken, találkozókon,  

• angol nyelvű folyóiratok olvasása,  

• részvétel angol nyelvű tantárgyi versenyeken, vetélkedőkön,  

• két tanítási nyelvű osztályünnepségek (karácsony, farsang, anyák napja),  

• tanulmányút, kirándulás angol nyelvterületre,  

• ciprusi testvériskolával kapcsolat ápolása, ismerkedés egymás kultúrájával, az 

angol nyelv használata a mindennapokban, interneten kommunikáció angol 

nyelven  

• közös program más két tanítási nyelvű iskola diákjaival.  

  

6.2. Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok  

• részvétel városi, megyei, országos rendezvényeken, ünnepségen  

• osztálykeretben ill. más két tanítási nyelvű iskolák osztályaival közösen szervezett 

ünnepségeken, hagyományteremtés, ill. -ápolás  

• karácsony, farsang, anyák napja, Guy Fawkes Day, Valentin nap, Halloween, hálaadás, 

húsvét 

 

 

 

 

7.A szülő, tanuló, pedagógus együttműködése  

  

Az iskolában a szülők nevelők együttműködése érdekében az osztályok választott 

képviselőinek részvételével iskolai szülői munkaközösség működik, melyben a két tanítási 

nyelvű osztályok szüleinek választott képviselői teljes joggal vesznek részt.  

  

II. HELYI TANTERV  

 

1. A tantárgyak rendszere, követelmények  

 

 1.1.Kötelező és választható tantárgyak  

 

A gyermekek többsége előzetes nyelvi ismeret nélkül érkezik a két tanítási nyelvű első 

osztályba, és a szülők közül nem mindenki beszéli az angol nyelvet.   

A tantervben az angol nyelvi követelményeket úgy határoztuk meg, hogy a programot választó 

diákoknak esélyük legyen teljesíteni, számukra a nyelv tanulása és az angol nyelven tanulás, az 

ismeretszerzés örömmel és sikerélménnyel járjon.  

A két tanítási nyelvű program helyi tantervében meghatározott követelmények csak a nem 

kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétellel teljesíthetők, a tananyag az óratervben 

meghatározott tantárgyak keretében sajátítható el. A beiratkozás az iskola két tanítási nyelvű 

osztályába a nem kötelező foglalkozásokon való részvétel vállalását is jelenti. Erre a szülők 

figyelmét a felvételi tájékoztatóban, továbbá a beiratkozás előtt írásban fel kell hívni. A szülők 

ennek elfogadásáról írásban nyilatkoznak. A tantárgyak követelmény rendszerének 

meghatározása a NAT szerint történik.  



 

  

1.2. A két tanítási nyelvű osztályba való bekerülés feltételei  

  

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik, s annak a tanévnek a végéig 

tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti.  

A két tanítási nyelvű első osztályba jelentkezéshez a szülők egy nyilatkozatot töltenek ki, 

melyben vállalják  

• a két tanítási nyelvű programot  

• a magasabb óraszámot (nagyobb terhelést jelent)  

• angol nyelvű jegyzetek, tankönyvek megvásárlását.  

beiskolázáskor maximálisan a fenntartó által meghatározott számú tanuló vehető fel a két 

tanítási nyelvű programba. Ha a jelentkezők száma ezt meghaladja, a XIV. fejezet 2.6. szerinti 

szabályok érvényesülnek. 

  

1.3. Az iskolán belül vagy más iskolából a két tanítási nyelvű osztályba bekerülés feltételei  

 

Az iskolán belül más osztályból vagy más iskolából két tanítási nyelvű osztályba akkor kerülhet 

tanuló, ha a tagozaton tanító pedagógusok bizottsága előtt különbözeti vizsgát tesz az angol 

nyelvi és az angol nyelven tanult tantárgyak tananyagának tudásáról, és a magyar nyelven tanult 

közismereti tárgyakból is legalább közepes (megfelelt) osztályzata van. Ezt bizonyítványával, 

tanév közben ellenőrzőjével kell igazolnia.  

 

1.4. A két tanítási nyelvű osztályokból való kikerülés feltételei  

 

Abban az esetben, ha a tanuló a két tanítási nyelvű osztályban a fokozottabb terhelés miatt, a 

differenciált foglalkozás ellenére is gyenge eredményt ér el, az osztályban tanító 

pedagógusoknak tanácsos a szülőkkel beszélgetést folytatni egy másik osztályba, illetve 

iskolába való áthelyezés lehetőségéről.  

Meghatározó 2. és a 4. évfolyam tanulmányi eredménye a továbbhaladás szempontjából (lásd 

V. fejezet 2. ) 

A szülő/gondviselő írásbeli kérelmére  áthelyezhető a tanuló az általános tantervű osztályba.   

  

2. Az alkalmazott tankönyvek, jegyzetek kiválasztásának elvei  

 

Lévén, hogy az 1-8. osztály számára kommunikatív szemléletű egységes tankönyvcsalád nem 

létezik, a rendelkezésre álló tankönyvek kritikus átvizsgálása alapján az eredmény tükrében 

alakítunk ki egy optimális tankönyv-láncot.   

Fontos, hogy a tankönyvek témái a gyerekek tapasztalataihoz, tudásszintjéhez igazodjanak, 

lehetővé tegyék az ismeretek tematikai és nyelvi továbbfejlesztését. A témaköröknek nyitottnak 

és nem hierarchizáltaknak kell lenniük.  

Olyan témákat és a témákhoz anyagokat kell felkutatnunk, ill. feldolgoznunk, melyek 

középpontjában a tanulók tapasztalatai, világról alkotott elképzelései, az angol nyelvi 

országokban élő emberek, elsősorban a hasonló korú tanulók élete és tapasztalatai állnak. Úgy 

kell kialakítanunk a tanítás/tanulás folyamatát, hogy a tanulóknak lehetősége nyíljon egyszerű 

tartalmakon keresztül megtapasztalni a valóság komplexitását.  

Amennyiben a nyelv nem öncél, hanem a megértés eszköze kíván lenni, akkor az angol nyelv 

tanításának komolyan kell venni a tanulók érdeklődését és érzelmeit. Nem elegendő, ha 

kizárólag azokat a tapasztalatokat és ismereteket reaktiválja, melyeket a tanulók a magyar 



 

nyelven folyó oktatás keretében szereznek, ill. amelyekre a magyar nyelvi oktatás épít. Az angol 

tanítás feladata nem a magyar nyelvi világ újrateremtése, a már megszerzett ismeretek átültetése 

az angol nyelv közegébe, hanem sokkal inkább az, hogy az új nyelv segítségével új tartalmak 

elsajátítását tegye lehetővé. Ezen belül az új tartalom azt is jelentheti, hogy a látszólag ismert 

világ hirtelen elidegenedve jelenik meg előttünk, vagyis a már ismertet „interkulturális 

szemmel” nézzük.  

A szövegek kiválasztásakor nemcsak arra kell ügyelnünk, hogy segítségükkel a tanulók minél 

árnyaltabb képet kaphassanak az angol nyelvi országokról. Olyan szövegekkel kell dolgoznunk, 

melyek felkeltik a tanulók kíváncsiságát, elgondolkodtatják, kritikus állásfoglalásra késztetik, 

vagy éppen megnevettetik őket, és lehetőséget nyújtanak nekik arra, hogy szabadon 

szárnyalhasson fantáziájuk, kibontakozzon kreativitásuk.  

Nagyon nagy felelősség hárul e tekintetben (is) a nyelvtanárra, hiszen kezei a tankönyv által 

meglehetősen meg vannak kötve, s azt sem egyszerű eldönteni, hogy egy-egy témának mely 

szelete felel meg leginkább egy adott gyermekcsoport mindenkori diszpozícióinak.  

Az évek során, annak tükrében, ahogyan a tanulók fejlődésük lépcsőfokain a világot 

minduntalan másképp tapasztalják meg, bizonyos témaköröket újra és újra tárgyal(hat)unk, 

miközben a tanulók korának megfelelően bővítjük, módosítjuk őket, újabb és újabb tartalmakat 

kapcsolunk hozzájuk, hogy ezáltal egyre komplexebb formát öltsenek.  

Ez természetesen azt is jelenti, hogy a szavak és struktúrák körét az idők során szisztematikusan 

minduntalan tovább bővítjük, ill. eszközöket adunk a tanulók kezébe, hogy ezt önállóan is 

megtehessék. A témakörök kiválasztása és elrendezése során tanácsos lazán és sok szabadon 

kitölthető szakasszal tervezni, hogy az egyes témákat a tanulók érdeklődése szerint ki lehessen 

bővíteni, és legyen mód bizonyos általuk javasolt további témák feldolgozására is. Ezáltal 

elkerülhetővé válik, de legalábbis csökken annak veszélye, hogy a tanítás a gyermeki világ 

köréből kimozduljon a gyermekek számára csak korlátozottan releváns felnőtt világ irányába, 

ill. hogy tanításunk a gyermekek világa helyett a felnőtteknek az erről a világról alkotott 

elképzeléseit tükrözze vissza.  

A „helyesen” megválasztott tartalom, a megfelelő téma minden más tényezőnél alkalmasabb 

arra, hogy tartósan motiválja a tanulókat. A közösen megválasztott téma körében végzett munka 

pedig erősíti a tanulókban azt az érzést, miszerint ők maguk is felelősek saját tanítási 

folyamatuk alakulásáért.  

Ügyelni kell arra, hogy a feldolgozni kívánt területek minden esetben találkozzanak a tanulók 

aktuális érdeklődésével, igényeivel és lehetőségeivel. A témán túl természetesen az sem 

mindegy, hogy milyen aspektusból vizsgálunk egy adott kérdést. Itt ugyancsak a tanuló 

tapasztalati háttere és érdeklődése az, amit figyelembe kell vennünk, amikor döntéseinket 

meghozzuk. Ha abból a megfontolásból indulunk ki, hogy a gyermek érdeklődése 

középpontjában – kezdetben legalábbis – önmaga áll, ezután következik közvetlen környezete, 

és csak egy későbbi időpontban csodálkozik rá a tapasztalati körén kívül eső, távolabbi világra, 

akkor viszonylag könnyen megtaláljuk azt a rendező elvet, amely a témakörök és témák 

egymásra építésekor, összerendezésekor az évek során vezérelhet bennünket.  

Elengedhetetlenül fontos szempont a tankönyvválasztásnál a kommunikatív szemlélet. 

Rendkívül fontos, hogy a tankönyvcsaládhoz hanganyag is tartozzon. A tanuló a tanítási -

tanulási folyamat során, mint példa, ne csak a tanítóját hallja, hanem szembesüljön a nyelvi 

kiejtés sokszínűségével, variációival.  

  

Az angol nyelvi munkaközössége a meghatározott elvek alapján dönt, mely tankönyveket, 

tanulmányi segédleteket és taneszközöket használják a tanítási-tanulási folyamatban. A 



 

munkaközösség-vezetők felelőssége, ill. kötelezettsége a tanulók által kötelezően használt 

tankönyvekről, a taneszközről való gondoskodás.  

   

3. Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok elvei, korlátai  

  

A tanórákon közösen feldolgozott ismeretek megszilárdításához szükséges, hogy a diákok 

tanórán kívül időt szenteljenek a feldolgozott tananyag magabiztos birtoklásának 

megerősítéséhez. Minél több készséget vonunk be a tanítási-tanulási folyamatba, az ismeretek 

annál jobban rögzülnek. A felkészülés történhet írásban, szóban, gyűjtő- és kutatómunkával. A 

pedagógus figyelembe véve a diákok életkori sajátosságai mellett, hogy több tanítási órára 

készülnek fel, határozza meg a házi feladat terjedelmét.  

  

4. A tanulmányi munka ellenőrzése, értékelése  

  

A tanítási-tanulási folyamatban folyamatosan szükség van a feldolgozott ismeretanyag 

elsajátítás mértékének visszacsatolására. A számonkérés történhet szóban és írásban, rajzban, 

tevékenykedtetéssel, egyénileg, ill. csoportosan.  

  

4.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérése  

 

A gyermekek többsége előzetes nyelvi ismeret nélkül érkezik az első osztályba és a szülők 

közül sem mindenki beszéli az angol nyelvet.  

A tantervben az angol nyelvi követelményeket úgy határoztuk meg, hogy azt a két tanítási 

nyelvi osztályainkban tanuló diákjainknak esélyük legyen teljesíteni, számukra a nyelv tanulása 

és az angol nyelven tanulás, az ismeretszerzés örömmel és sikerélménnyel járjon.  

A tanult ismeretek életkorilag megfelelő formában történő számonkérése helyénvaló és 

többnyire maguk a tanulók is igénylik.  

A beszámoltatás révén a tanulók visszajelzést kapnak nyelvi fejlődésük folyamatáról, haladásuk 

önmagukhoz és társaikhoz viszonyított mértékéről. Megtanulják becsülni mások teljesítményét, 

és adott esetben saját teljesítményük felhasználását mások megsegítésére.  

A számonkérés során már a kezdetektől fogva tanácsos minél több olyan formát alkalmazni, 

amely módot ad a tanulóknak arra, hogy teljesítményüket önmaguk is értékelni tudják.  

Az angol nyelv és az angol nyelven tanított tantárgyak elsajátított ismeretanyagának 

számonkérése szóban, írásban, tevékenykedtetéssel, egyénileg és csoportosan történik. A 

magyarul és angolul elsajátított tananyagot külön értékeljük. A számonkérést nemcsak a 

részkompetenciák tudásmértékének ellenőrzésére korlátozzuk.   

Komplex méréseket is végzünk, ahol az egyes készségeket (olvasásértési készség, írásbeli 

készség), vagy azok kombinációját mérjük (pl. beszédértési készség - írásbeli készség).  

A produktív készségek mérésekor figyelembe vesszük a kommunikatív szándék 

megvalósulását, a megnyilvánulás minőségét, azaz a produktív irányba történő elmozdulás 

mértékét. A beszédkészség mérésekor fontos szempont a kiejtés, az intonáció, a beszédtempó 

és a folyamatosság.  

A számonkérés tartalma és módszere összhangban áll a tanítás tartalmával és módszereivel. 

Csak azt kérjük számon, amit megtanítottunk, és csak úgy, ahogy megtanítottuk.  

 

4.2. A tanuló teljesítményének minősítése  

 

A két tanítási nyelvű programban tanuló diákok kétnyelvű bizonyítványt kapnak az év végén 

angol nyelvből és az angol nyelven tanított tantárgyakból.  



 

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 az angol 

nyelvet tanító nevelők:  

  

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-60 %: elégtelen (1) 

61-70 %: elégséges (2) 

71-80 %: közepes (3) 

81-90 %: jó (4) 

91-100 %: jeles (5) 

  

A tanév végi értékelésnél a tanuló egész évi teljesítményét vesszük figyelembe.  

Az osztályzat megállapításánál a témazáró dolgozatok eredményeit súlyozottan számítjuk be.   

 

 

 

 

 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, 

MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS 

EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 
 

 

1. A Pedagógiai Program érvényességi ideje 

 

Az iskola 2020. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg először 

nevelő és oktató munkáját e Pedagógia program alapján. A Pedagógiai Program felmenő 

rendszerben kerül bevezetésre. 

 

2.  A Pedagógiai Program értékelése, felülvizsgálata 

 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan, de legalább 5 évenként vizsgálja. 

A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a Pedagógiai 

Programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

 

3.  A Pedagógiai Program módosítása 

 

A Pedagógiai Program módosítására javaslatot tehet: 

- az intézmény vezetője; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 

- az iskola fenntartója. 



 

A tanulók a Pedagógiai Program módosítását diák-önkormányzati képviselői útján az 

intézmény vezetőjének javasolhatják. 

A Pedagógiai Program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. A Pedagógiai Program elfogadása előtt ki kell kérni az SZM 

véleményét. 

A Pedagógiai Program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a 

fenntartó, illetve a működtető egyetértését. 

 

4.A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala 

 

Az iskola Pedagógiai Programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető, 

elolvasható az iskola honlapján (https://www.rakoczi-szfvar.hu ). 

A Pedagógiai Programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, 

intézményvezető-helyettesektől, tagintézmény- vezetőtől, valamint az iskola pedagógusaitól a 

nevelők fogadó óráján. 

 

A Pedagógiai Program egy-egy elektronikus példánya megtekinthető: 

- az iskola honlapján; 

- az intézményvezetőnél; 

- az intézményvezető-helyetteseknél; 

- a tagintézmény-vezetőnél; 

- az iskola könyvtárában. 

 

Székesfehérvár, 2021. 11. 02. 

 

Jóváhagyta: 

                                                                          …………………………………………. 

                                                                                              intézményvezető 

 

 

A Pedagógiai Programot a fenntartó jóváhagyta. 

 

Székesfehérvár, 2021. ……………………….. 

 

 

……………………………………………………… 

                                                                              Török Szabolcs 

                                                                            Tankerületi intézményvezető 

                                                                           Székesfehérvári Tankerületi Központ 

 

 

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

 

A Pedagógiai Programot az iskolai diákönkormányzat 2021. 11. 04. napján tartott ülésén 

megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. 11. 04.  

 

                                                                          a diákönkormányzat elnöke 

 



 

 

A Pedagógiai Programot a Szülői Munkaközösség 2021. 11. 05. napján tartott ülésén 

megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 

Székesfehérvár, 2021. 11. 05. 

                                                                                  

                                                                      a Szülői Munkaközösség elnöke 

 

 

A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2021. 11. 08. napján tartott ülésén megismerte, 

véleményezte és elfogadta. 

 

 

Székesfehérvár, 2021. 11. 08. 

                                             

   

                              hitelesítő pedagógus                          intézményvezető-helyettes 

 

 

 

 

 

 

1.számú függelék 

Szakmai alapdokumentum 



 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

2. számú függelék 

A nevelési-oktatási intézmények Pedagógiai Programjára vonatkozó jogszabályi előírások: 



 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; 

 a Kormány 5/2020. (I.31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet 

módosításáról, valamint az annak mellékletét képező Nemzeti alaptanterv; 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 

 15/2013. ( II. 26. ) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

 4/2013 (I.11) Emmi rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének 

kiadásáról 

 A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei 

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról 

és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 

hatályon kívül helyezéséről (A törölt törvényhez kapcsolódó 501/2013. (XII. 29.) 

Korm. rendelet továbbra is hatályos.) 

 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 

2013. évi CCXXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 

tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

 20/2012. EMMI rendelet 2. számú melléklete a nevelés-oktatási intézmények 

kötelező (minimális) eszközeinek és felszereléseinek jegyzéke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 

 



 

AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ (VÁLASZTHATÓ) 

TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV) 

 

1. számú 

 

2021/2022. tanévtől 1. évfolyamtól felmenő rendszerben 

 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy 

óraszáma lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

Hány órával lett megnövelve a szabadon 

tervezhető órák óraszámából? 

Általános tanterv 
Két tanítási 

nyelvű program 

1. évfolyam 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 
1 óra 

- 

Matematika 1 óra - 

Idegen nyelv - 4 óra 

2. évfolyam 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 
1 óra 

- 

Matematika 1 óra - 

Idegen nyelv - 5 óra 

3. évfolyam 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 
             0,5 óra 

 

       0,5 óra 

Idegen nyelv 1 óra 4 óra 

Környezetismeret 0,5 óra 0,5 óra 

4. évfolyam 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 
            0,5 óra 

0,5 óra 

Idegen nyelv 1 óra 3 óra 

Környezetismeret 0,5 óra 0,5 óra 

5. évfolyam Digitális kultúra 1 óra - 

Idegen nyelv - 2 óra 

Célnyelvi civilizáció - 1 óra 

6. évfolyam 

 

Digitális kultúra 0,5 óra - 

Idegen nyelv - 2 óra 

Célnyelvi civilizáció - 1 óra 

7. évfolyam 

 

Digitális kultúra 1 óra - 

Idegen nyelv - 2 óra 

Célnyelvi civilizáció - 1 óra 

8. évfolyam Digitális kultúra 1 óra - 

Idegen nyelv - 2 óra 

Célnyelvi civilizáció - 1 óra 

Földrajz 1 óra           1 óra 

 

 
 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS 

TANTERVŰ 

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

Magyar nyelv 

és irodalom 

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

és irodalom 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 



 

 

Matematika 4+1 4+1 4 

 

4 

 

Matematika 4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

    Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

    

történelem     történelem 2 2 2 2 

 

állampolgári 

ismeretek 

    állampolgári 

ismeretek 

   1 

hon- és 

népismeret* 

    hon- és 

népismeret* 

 1 

 

  

Etika/ hit- és 

erkölcstan 

1 1 1 1 Etika/ hit- és 

erkölcstan 

1 1 1 1 

Természet- 

tudomány  

és földrajz 

    Természet- 

tudomány 

és földrajz 

    

környezet- 

ismeret 

 

  1+0,5 1+0,5 környezet- 

ismeret 

 

    

természet- 

tudomány 

 

    természet- 

tudomány 

2 2   

kémia 

 

    kémia   1 2 

fizika 

 

    fizika   1 2 

biológia 

 

    biológia   2 1 

földrajz 

 

    földrajz   2 1+1 

Idegen nyelv** 

 

  1 3 Idegen nyelv** 3 3 3 3 

Művészetek     Művészetek     

ének-zene 

 

2 2 2 2 ének-zene 2 1 1 1 

vizuális kultúra 

 

2 2 1 1 vizuális kultúra 1 1 1 1 

dráma és 

színház* 

    dráma és 

színház* 

  1 

 

 

 

Technológia     Technológia     

technika és 

tervezés 

 

 

1 1 1 1 technika és 

tervezés ** 

 

1 1 1 

 

 

 

 

digitális 

kultúra** 

 

  1 1 digitális 

kultúra** 

1+1 1+1 1+1 1+1 

Testnevelés és 

egészség- 

fejlesztés 

    Testnevelés és 

egészség- 

fejlesztés 

    

testnevelés 

 

5 5 5 5 testnevelés 5 5 5 5 

Közösségi 

nevelés 

(osztályfőnöki) 

    Közösségi 

nevelés 

(osztályfőnöki) 

1 1 1 1 

Kötelező 

alapóraszám 

22 22 22 23 Kötelező 

alapóraszám 

27 26 28 28 

Szabadon 

tervezhető 

órakeret 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Szabadon 

tervezhető 

órakeret 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Összesen 24 24 24 25 Összesen 28 28 30 30 

 
KÉT TANÍTÁSI 

NYELVŰ 

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



 

 

A piros színnel jelzett tanórák angol nyelven folynak. 

** jelölés: csoportbontás 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 

7 

 

7 

 

5+0,5 5+0,5 Magyar nyelv és 

irodalom 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

Matematika 4 

 

4 

 

4 

 

4 

 
Matematika 4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

    Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

    

történelem 

 

    történelem** 2 2 2 2 

állampolgári 

ismeretek  

 

    állampolgári 

ismeretek  

   1 

hon- és népismeret* 

 

    hon- és népismeret*  1   

Etika/ hit- és 

erkölcstan 

1 1 1 1 Etika/ hit- és 

erkölcstan 

1 1 1 1 

Természettudomány 

és földrajz 

    Természettudomány 

és földrajz 

    

környezetismeret ** 

  (3-4. évf.)  

  1+0,5 

   

1+0,5 környezetismeret 

   

    

természettudomány 

 

    természettudomány** 2 2   

kémia 

 

    kémia   1 2 

fizika 

 

    fizika   1 2 

biológia 

 

    biológia   2 1 

földrajz 

 

    földrajz**   2 1+1 

Idegen nyelv** 

 

+4 +4 +4 2+3 Idegen nyelv** 3+2 3+2 3+2 3+2 

Célnyelvi 

civilizáció** 

    Célnyelvi 

civilizáció** 

+1 +1 +1 +1 

Művészetek     Művészetek     

ének-zene 2 

 

2 

 

2 2 ének-zene 2 1 1 1 

vizuális kultúra** 2 2 

 

1 1 vizuális kultúra 1 1 1 1 

dráma és színház* 

 

    dráma és színház*   1  

Technológia     Technológia     

technika és tervezés 

  (1-2. évf.) **      

  (3-4. évf.)  

1 1 1 1 technika és 

tervezés** 

   

1 1 1  

digitális kultúra** 

 

  1 1 digitális kultúra** 1 1 1 1 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

    Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

    

testnevelés 

 

5 5 5 5 testnevelés 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 

    Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 

1 1 1 1 

Kötelező 

alapóraszám 

22 22 22 23 Kötelező 

alapóraszám 

27 26 28 28 

Szabadon 

tervezhető órakeret 

2 2 

 

2 

 

2 

 

Szabadon tervezhető 

órakeret 

1 

 

2 

 

2 2 

 

Két tan. nyelvű 

 

2 

 

 

2 2 2 Két tan. nyelvű 2 2 2 2 

Összesen 

 

26 26 26 27 Összesen 30 30 32 32 



 

2. számú 

2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben 1. és 5. évfolyamon 

 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy 

óraszáma lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

Hány órával lett megnövelve a szabadon 

tervezhető órák óraszámából? 

Általános tanterv 
Két tanítási 

nyelvű program 

1. évfolyam 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 
0,5 óra 

- 

Matematika 0,5 óra - 

Idegen nyelv - 4 óra 

Tánc és mozgás 1 óra - 

2. évfolyam 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 
0,5 óra 

- 

Matematika 0,5 óra - 

Idegen nyelv - 2 óra 

Tánc és mozgás 1 óra - 

3. évfolyam 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 
1 óra 

0,5 óra 

Matematika 0,5 óra - 

Idegen nyelv - 4 óra 

Környezetismeret 0,5 óra 0,5 óra 

4. évfolyam 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 
1 óra 

0,5 óra 

Matematika 0,5 óra - 

Idegen nyelv - 3 óra 

Környezetismeret 0,5 óra 0,5 óra 

5. évfolyam Magyar nyelv és 

irodalom 
0,5 óra 

- 

Matematika 0,5 óra - 

Idegen nyelv - 2 óra 

Célnyelvi civilizáció - 1 óra 

6. évfolyam 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 
0,5 óra 

- 

Matematika 0,5 óra - 

Idegen nyelv - 2 óra 

Célnyelvi civilizáció - 1 óra 

7. évfolyam 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 

0,5 óra - 

Matematika 0,5 óra - 

Idegen nyelv - 2 óra 

Célnyelvi civilizáció - 1 óra 

8. évfolyam Magyar nyelv és 

irodalom 

0,5 óra - 

Matematika 0,5 óra - 

Idegen nyelv - 2 óra 

Célnyelvi civilizáció - 1 óra 

Földrajz 1 óra           1 óra 

 

 

 

ÁLTALÁNOS 

TANTERVŰ 

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



 

Magyar nyelv 

és irodalom 

 

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

és irodalom 

4+0,5 

 

4+0,5 

 

3+0,5 

 

3+0,5 

 

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

 

4+0,5 

 

Matematika 4+0,5 

 

4+0,5 

 

3+0,5 

 

3+0,5 

 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

    Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

    

történelem     történelem 2 2 2 2 

 

állampolgári 

ismeretek 

    állampolgári 

ismeretek 

   1 

hon- és 

népismeret* 

    hon- és 

népismeret* 

 1 

 

  

Etika/ hit- és 

erkölcstan 

1 1 1 1 Etika/ hit- és 

erkölcstan 

1 1 1 1 

Természet- 

tudomány  

és földrajz 

    Természet- 

tudomány 

és földrajz 

    

környezet- 

ismeret 

 

  1+0,5 1+0,5 környezet- 

ismeret 

 

    

természet- 

tudomány 

 

    természet- 

tudomány 

2 2   

kémia 

 

    kémia   1 2 

fizika 

 

    fizika   1 2 

biológia 

 

    biológia   2 1 

földrajz 

 

    földrajz   2 1+1 

Idegen nyelv** 

 

   2 Idegen nyelv** 3 3 3 3 

Művészetek     Művészetek     

ének-zene 

 

2 2 2 2 ének-zene 2 1 1 1 

vizuális kultúra 

 

2 2 2 1 vizuális kultúra 1 1 1 1 

dráma és 

színház* 

    dráma és 

színház* 

  1 

 

 

 

tánc és mozgás 

 

1 1   tánc és mozgás     

Technológia     Technológia     

technika és 

tervezés 

 

 

1 1 1 1 technika és 

tervezés ** 

 

1 1 1  

digitális 

kultúra** 

 

  1 1 digitális 

kultúra** 

1 1 1 1 

Testnevelés és 

egészség- 

fejlesztés 

    Testnevelés és 

egészség- 

fejlesztés 

    

testnevelés 

 

5 5 5 5 testnevelés 5 5 5 5 

Közösségi 

nevelés 

(osztályfőnöki) 

    Közösségi 

nevelés 

(osztályfőnöki) 

1 1 1 1 

Kötelező 

alapóraszám 

22 22 22 23 Kötelező 

alapóraszám 

27 26 28 28 

Szabadon 

tervezhető 

órakeret 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 
Szabadon 

tervezhető 

órakeret 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Összesen 24 24 24 25 Összesen 28 28 30 30 



 

 

 

A piros színnel jelzett tanórák angol nyelven folynak. 

KÉT TANÍTÁSI 

NYELVŰ 

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

Magyar nyelv és 

irodalom 

7 

 

7 

 

5+0,5 5+0,5 Magyar nyelv és 

irodalom 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

Matematika 4 

 

4 

 

4 

 

4 

 
Matematika 4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

    Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

    

történelem 

 

    történelem** 2 2 2 2 

állampolgári 

ismeretek  

 

    állampolgári 

ismeretek  

   1 

hon- és népismeret* 

 

    hon- és népismeret*  1   

Etika/ hit- és 

erkölcstan 

1 1 1 1 Etika/ hit- és 

erkölcstan 

1 1 1 1 

Természettudomány 

és földrajz 

    Természettudomány 

és földrajz 

    

környezetismeret ** 

  (3-4. évf.)  

  1+0,5 

   

1+0,5 környezetismeret 

   

    

természettudomány 

 

    természettudomány** 2 2   

kémia 

 

    kémia   1 2 

fizika 

 

    fizika   1 2 

biológia 

 

    biológia   2 1 

földrajz 

 

    földrajz**   2 1+1 

Idegen nyelv** 

 

+4 +4 +4 2+3 Idegen nyelv** 3+2 3+2 3+2 3+2 

Célnyelvi 

civilizáció** 

    Célnyelvi 

civilizáció** 

+1 +1 +1 +1 

Művészetek     Művészetek     

ének-zene 2 

 

2 

 

2 2 ének-zene 2 1 1 1 

vizuális kultúra** 2 2 

 

1 1 vizuális kultúra 1 1 1 1 

dráma és színház* 

 

    dráma és színház*   1  

Technológia     Technológia     

technika és tervezés 

  (1-2. évf.) **      

  (3-4. évf.)  

1 1 1 1 technika és 

tervezés** 

   

1 1 1  

digitális kultúra** 

 

  1 1 digitális kultúra** 1 1 1 1 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

    Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

    

testnevelés 

 

5 5 5 5 testnevelés 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 
(osztályfőnöki) 

    Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 

1 1 1 1 

Kötelező 

alapóraszám 

22 22 22 23 Kötelező 

alapóraszám 

27 26 28 28 

Szabadon 

tervezhető órakeret 

2 2 

 

2 

 

2 

 
Szabadon tervezhető 

órakeret 

1 

 

2 

 

2 2 

 

Két tan. nyelvű 

 

2 2 2 2 Két tan. nyelvű 2 2 2 2 

Összesen 

 

26 26 26 27 Összesen 30 30 32 32 



 

** jelölés: csoportbontás 
 
 

3. számú 
 
2020/2021. tanévtől kimenő rendszerben a 2-4. és 6-8. évfolyamon 

 
 

 Melyik tantárgy óraszáma Hány órával lett 

ÉVFOLYAM 
lett megnövelve a szabadon megnövelve a szabadon 

tervezhető órák tervezhető órák  

 óraszámából? óraszámából? 

1. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

1. évfolyam Matematika 0,5 óra 

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

2. évfolyam Matematika 0,5 óra 

3. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1óra 

3. évfolyam Matematika 0,5 óra 

3. évfolyam Természetismeret 0,5 óra 

4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra  



 

 
 

4. évfolyam Matematika 0,5 óra 

4. évfolyam Természetismeret 0,5 óra 

5. évfolyam Informatika 1 óra 

6. évfolyam Matematika 1 óra 

6. évfolyam Vizuális kultúra 1 óra 

7. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

7. évfolyam Matematika 1 óra 

7. évfolyam Kémia 0,5 óra 

8. évfolyam Matematika 1 óra 

8. évfolyam Technika, életvitel 1 óra 

8. évfolyam Történelem 0,5 óra 

 
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 B változat 

5-8. évfolyam Biológia A változat 

5-8. évfolyam Fizika B változat 

5-8. évfolyam Kémia B változat 

5-8. évfolyam Ének-zene A változat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Óraterv 1–4. évfolyam /általános tantervű/  

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

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

Angol    2* 

Matematika 4,5 4,5 4,5 4,5 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1,5 1,5 

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 

Tánc és mozgás 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Felhasznált órák 25 25 25 27 

  

Óraterv 5–8. évfolyam /általános tantervű/  

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Angol 3* 3* 3* 3* 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Etika 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és     

állampolgári ismeretek 2 2 2 2,5 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1 

Kémia   1,5 2 

Biológia-egészségtan   2 1 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Honismeret 1    

Vizuális kultúra 1 1+1 1 1 

Informatika 1* 1* 1* 1* 

Technika, életvitel és gyakorlat 1* 1* 1* 1* 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Tánc és mozgás 1 1 0,5 0,5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Felhasznált órák 28 28 31 31 

 
* csoportbontás 

 



 

 
 
 

 

Óraterv 1–4. évfolyam /két tanítási nyelvű/ 

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

 Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6  

 Angol 2+3* 2+3* 2+3* 2+3*  

 Matematika 4 4 4 4  

 Etika 1 1 1 1  

 Környezetismeret 1* 1* 1+1* 1+1*  

 Ének-zene 2 2 2 2  

 Vizuális kultúra 2 2 2 2  

 Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1  

 Testnevelés és sport 5 5 5 5  

 Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3  

 Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27  

 Két tan.ny. órákra      

 felhasználható 4 4 4 4  

 Összes óra 29 29 29 31  

 Felhasznált óra 28 28 28 28  

     

 * csoportbontás  két tanítási nyelvű órák  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Óraterv 5–8. évfolyam /két tanítási nyelvű/ 

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

 Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4  

 Angol 3+1+1* 3+2* 3+2* 3+2*  

 Matematika 4 3 3 3  

 Etika 1 1 1 1  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 2* 2* 2* 2*  

 Természetismeret 2* 2*    

 Fizika   2 1  

 Kémia   1 2  

 Biológia-egészségtan   2 1  

 Földrajz   1+1* 2*  

 Ének-zene 1 1 1 1  

 Honismeret 1     

 Vizuális kultúra 1 1 1 1  

 Informatika 1* 1* 1* 1*  

 Technika, életvitel és gyakorlat 1* 1* 1* 1*  

 Testnevelés és sport 5 5 5 5  

 Osztályfőnöki 1 1 1 1  

 Célnyelvi civilizáció 1* 1* 1* 1*  

 Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3  

 Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31  

 Két tan.ny. órákra      

 felhasználható 4 4 4 4  

 Összes óra 32 32 35 35  

 Felhasznált óra 30 28 32 32  

     

 * csoportbontás  

két tanítási nyelvű 
órák  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. sz. melléklet 

KOMPLEX ALAPPROGRAM 
 

A Komplex Alapprogram a 2021/2022. tanévtől kezdve 1−5. osztályban felmenő rendszerben 

kerül bevezetésre. 

 

I. ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK 

 

1. Célok: 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia 

prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása; 

 A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.  

 Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve 

hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek 

kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód 

kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az 

önművelés képességét. 

 Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, 

kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, 

döntéshozatal és az érzelmek kezelése).  

 Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme a 

heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés 

Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az 

önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra. 

 

2. Alapelvek: 

 

A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát 

biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok 

egységes rendszerét.  

A program legfontosabb alapelvei:  

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

3. Komplex Alapprogram 



 

 egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált 

fejlesztést támogató módszereket; 

 alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási 

motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot; 

 különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására az 

alprogramok segítségével. 

 

II. FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK 

 

1. Fejlesztési feladatok: 

Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő 

elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)! 

 A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak 

 A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag 

mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják 

 Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatással 

lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. 

 A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő 

stratégiájának kialakításában és megvalósításában 

 Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási órák 

légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a pedagógus 

csak facilitáló szorongásszintet tart fenn. 

 Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a 

belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!  

 Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat. 

 Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése. 

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

kiépítése 

 

2. Kiemelt fejlesztési feladataink: 

 énkép, önismeret, 

 hon-és népismeret, 

 európai azonosságtudat 

 egyetemes kultúra, 

 aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés 



 

 gazdasági nevelés, 

 környezettudatosság, fenntarthatóság 

 művészeti nevelés, 

 művészeti eszközökkel történő nevelés 

 a tanulás tanítása, 

 testi és lelki egészség, 

 felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe 

 testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak 

 

3. További feladatok: 

A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési 

eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. 

 

 A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú 

tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat 

nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát 

(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó 

anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.). 

 Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő terheléssel. 

 Alkalmazzuk a DFHT módszerét. 

 Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket! 

 A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.  

 Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi 

problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. 

 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer 

központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele. 

 Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során 

szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell. 

 A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend 

szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív 

méréseket. 

 Emberléptékű következetes követelés. 

 Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés. 



 

 Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a 

tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben 

reálisan képes megoldani. 

 

4. Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök: 

A program szakmai anyagai: 

 Nevelési- oktatási program - KAK 

 Tanítási stratégia - DFHT 

 Alprogrami koncepciók  

 Alprogrami eszköztár és feladatbank  

 Tanítói- tanári kézikönyvek  

 Óraillusztrációk, példák 

 Foglalkozástervek  

 Tankockák 

5. További tanulást segítő eszközök: 

 Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok. 

 A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere. 

 Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az 

aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat. 

 A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem 

szélsőséges) alkalmazása. 

 Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs 

technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi 

jogok tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére. 

 Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális 

kapcsolatok építése. 

 A kulturált és egészséges életvitel kialakítása. 

 A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott 

életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő 

munkaformák alkalmazása. 

 

6. Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek 

 

6.1. Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek: 



 

 a rend és fegyelem fenntartása 

 tanuló szabadságának biztosítása 

 tanulói viselkedés szabályozása 

 pozitív tanulási légkör biztosítása 

 csoportfolyamatok elősegítése 

 

6.2. Alkalmazott módszerek:  

 

6.2.1. A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, 

mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. 

A közismereti tantárgyak esetében kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT-t 

(differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban) szükséges alkalmazni, amely ½ 

részben a KIP program, ½ részben egyéni és páros munka, projekt, kooperatív és 

kollaboratív technika, dráma, stb. módszertanát követi. 

 

A DFHT célja: 

 A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.  

 A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása. 

 Az alulmotiváltság mérséklése.  

 A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.  

 A tanulók közötti együttműködés elősegítése.  

 

DFHT koncepciója, módszerei 

Egyénre szabott differenciálás  

 egyedül végzett munka 

 rétegmunka 

 teljesen egyénre szabott munka 

 részben egyénre szabott munka 

Párban folyó munka 

 páros munka 

 tanulópárok munkája 

Csoportban végzett munka 

 A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka 

 KIP 



 

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

 

III. A KOMPLEX ALAPPROGRAM SAJÁTOSSÁGAI: 

 

1. A Komplex Alapprogram alprogramjai: 

 

1. A testmozgásalapú alprogram (TA) 

Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, sajátélmény-

szerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és 

szemléletét: 

 testnevelés óra 

 mozgásos tanulás osztálytermi környezetben 

 szabadidős mozgástevékenységek 

A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva, 

tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben. 

Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával 

teszi az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni 

felelősség életgyakorlatává.  

Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása. 

 

Az alprogram tartalma: 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 

tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a differenciálásra 

építve. 

Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása 

osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú 

támogatása iskolai környezetben 

 

 

 

 

2. Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA) 



 

Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely 

hozzájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és 

felelős alakításához. 

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

gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.  

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

felelősségvállalást. 

Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, 

az egészséges énkép kialakítása.  

 

Az alprogram tartalma: 

 egészséges életmód, életvezetés 

 környezettudatosság (fenntarthatóság) 

 állampolgári felelősség (közösségi szerepek) 

 életút-támogató pályaorientáció 

 család, párválasztás 

 érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés) 

 

3. A művészetalapú alprogram (MA) 

Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai eszközként 

felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek terén nevelő/oktató 

pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

mérséklésének irányába. 

Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős 

foglalkozások biztosítása a tanulók számára. 

 

Indirekt célok: 

 Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén 

 Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása 

 Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között 

 tanulásfejlesztés a művészetek révén 

 (Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú  

gyakorlatokon keresztül 

 Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén. 



 

 A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni 

sajtságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek 

alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására. 

 

Az alprogram tartalma: 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 

tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, 

a differenciálásra épülve. 

Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő 

integrálása osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú 

támogatása iskolai környezetben. 

 

4. A logikaalapú alprogram (LA) 

A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és 

stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az 

iskolai élet területein. 

 

Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, (legyen 

az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud 

használni mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.   

 

Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek 

segítségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben 

fejlesztő hatásúvá tehető. 

Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra 

építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.  

 

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

Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, 

hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a 

megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális 

képességek fejlődése is várható. 



 

 

Az alprogram tartalma 

 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és 

algoritmusok. 

 A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében. 

 Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése  

 Matematikai gondolkodás fejlesztése 

 Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba 

 Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása  

 Kártyajátékok, logikai játékok, logisztorik  

 Csoportos szituációs játékok 

 Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok 

 

5. A digitális alapú alprogram (DA) 

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

megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű 

fejlesztését tekinti feladatának.  

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

irányadónak. 

Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan 

korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet 

kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a 

digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon. 

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

értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az összetett 

problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi. 

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

alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik 

színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns 

ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók 

személyiségformálásához is hozzájáruljon. 

 

Az alprogram tartalma 



 

Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik: 

 Játékalapú megközelítések 

 Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat 

 IKT-műveltség 

 Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és 

eszközhasználat 

 Digitális írástudás  

 IKT alapú óratervezés 

 Személyes tanulási környezet menedzselése 

 

2. Komplex óra 

 

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

képességek együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, 

amelyekben a tantárgy tananyagának kb. 30%-át (új ismeret) hordozzák. Az éves óraszámhoz 

viszonyítva 10-30%-a dolgozza fel az új ismeretek 30%-át. A közismereti tantárgyak esetében 

a tantárgyi és keresztantervi tartalmat (tananyagot) az alprogrami tartalmakkal kapcsolja össze, 

a DFHT óraszervezési eljárásaival megvalósítva a tanórát. Ezen órák esetében a tantárgyakon 

átívelő transzverzális készségek (a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a 

kezdeményezőkészség, a problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és 

az érzelmek kezelése) fejlesztése is megjelenik. 

Tartalmi fejlesztési pontok: 

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

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

kézikönyvben megjelenített órához 

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

(össz. komplex óraszám). 

 

3. „Te órád” 

 

„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon 

az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Az  intézmény életében már 

meglévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök, 

tehetséggondozó programok stb. továbbvitele, megtartása, de a foglalkozások középpontjába 

helyezve a tanulók szociális-emocionális fejlesztését.  



 

 

4. Értékelés 

 

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

Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami 

foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a 

pedagógusok.  

A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van   

1. a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés) 

2. a minősítő (szummatív értékelés) 

3. a fejlesztő (formatív értékelés). 

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

fejlesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás 

támogatása. A fejlesztő értékelés alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért 

fejlődését veszi figyelembe. Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és 

hiányosságairól, megbeszéli vele a tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, 

és a teendők határidejét.  A tanuló egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A 

pedagógus visszajelzésének mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen 

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

Az értékelésnek fontos része legyen  

- az önértékelés 

- a társak értékelése. 

Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket. 

 

 

IV. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAINAK 

ÁTTEKINTÉSE, ILLESZTÉSE A KOMPLEX ALAPPROGRAMHOZ 

 

A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó 

dokumentumok (óraillusztrációk) elkészítésével.  

A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése, megtartása, 

foglalkozás illusztrációk készítése. 

Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a 

kollégákkal. 



 

Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök 

kidolgozása, közreadása. 

Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 

V. A  SZÜLŐK ÉS A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA 

  

A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola életéről, az 

intézmény vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban és a Krétafelület segítségével. 

 

VI. IDŐKERET 

 

1. A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása tekintetében 

nem tér el a törvényben szabályozottaktól.  

A kötelező és szabadon tervezhető időkeret:  

 a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát, korábbi gyakorlaton 

alapuló pedagógiai-módszertani kultúráját tekintve kb. 80 % -ban nem szabályozza.  

 A tanítási órák 20%-ban azonban javasolt a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási 

stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása (differenciált 

egyéni munka, rétegmunka, pármunka, kooperatív módszerek, csoportmunka, 

drámajáték és projektmunka). 

 
o A DFHT esetében a 20% fele a DFHT-KIP (10%), a másik fele (10%) az 

egyéb tanulásszervezési eljárások.  

 

 10-30%-ban pedig a Komplex órák keretében a kereszttantervi tantervek feldolgozása 

történik. 

A Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások és a „Te órád” 

többnyire a délutáni idősávban valósulnak meg. 

 

2. Tantárgyfelosztás és a KAP által kínált módszertani elemek összehangolása  

A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát az Nkt. és 

a NAT 2020 határozza meg.  

A tantárgyfelosztás a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelő, de az intézmény 

sajátos helyzetét figyelembe vevő alapdokumentum. Alapjául az intézményre érvényes törvény 

által előírt, a közismereti tantárgyakra vonatkozó heti óraszám szolgál.  



 

Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan 

módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások tizenhat óráig tartsanak, továbbá addig, amíg 

a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók 

felügyeletéről.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


