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Programunk 2013. évi módosítását az alábbi jogszabályi előírások alapján végeztük el: 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 20./2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról 

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

  51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 
jóváhagyásának rendjéről 

 
 
Bevezetés 
 

Iskolánk, a Petőfi Sándor Általános Iskola Hévízgyörkön működik. 
Településünk Pest megyében a Gödöllői dombvidéktől keletre, a Galga-patak völgyében 
található. A vidék változatos képet nyújt meredek partjaival, lapos dombjaival, sík 
területeivel. 
A letelepedni szándékozóknak már évezredek óta csalogató volt a vidék, hiszen a folyóvíz 
mellett a földműveléshez, állattartáshoz szükséges területek szintén rendelkezésre álltak. Mint 
minden falu életében, Hévízgyörk esetén is szorosan összefonódik a vallás és a település 
története, az egyházlátogatási jegyzőkönyv bejegyzései alapján, már 1700-ban is három 
felekezet lakosai éltek a faluban.  
A falu lélekszáma 3000 főre tehető, tanulóink létszám átlaga 230 fő.  
 
Iskolánk közel fél évszázada szolgálja az alapfokú oktatást, nevelést. Intézményünkben 2006-
tól a SNI mozgássérült gyermekek integrált nevelése kiemelt feladatként szerepel. Az épület 
szerkezetét tekintve, jelenlegi formájában 1988-ban került átadásra. Európai Uniós 
pályázatból az alsó szint akadálymentesítése megtörtént. 
 Az épületben a tizenkét tanterem mellett számítástechnika terem, logopédiai szoba, 
tornaterem öltözőkkel és ebédlő biztosítja az oktatás zavartalan működését. A korszerű 
oktatáshoz szükséges modern IKT és audio-vizuális eszközök lényegében rendelkezésre 
állnak: interaktív tábla, 32 fős feleltető rendszer, digitális kamera, fényképezőgép, DVD 
lejátszók, lap-topok, projektorok. Tanulóink informatikai oktatása 14 számítógépen folyik, az 
internet hozzáférés lehetősége adott. 
 
Iskolánk életében jelentős szerepet kap a sport. Különösen a labdajátékok terén jeleskednek 
tanulóink. Végzős diákjaink közül egyre többen jelentkeznek érettségit adó középfokú 
oktatási intézményekbe.  
 
A tantestületünk száma az elmúlt években folyamatosan csökkent. Jelenleg 15 pedagógus 
álláshellyel rendelkezünk. A pedagógusok végzettsége megfelel a feladatoknak, ezen túl 
iskolánkban három fő szerezte meg pedagógus szakvizsgáját. Szaktanáraink és tanítóink 
mindent megtesznek azért, hogy tanulóink minél magasabb szinten birtokolhassák azokat a 
képességeket, jártasságokat és tudásanyagot, amely lehetővé teszi számukra a további tanulás 
eredményességét. 
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     Mottónk: 
Legyen az iskola a tudás, a tisztesség és vidámság háza, 

      ahol minden a gyerekekért történik! 
 
 
 

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

 
1.1 Pedagógiai alapelvek 

 
 A Petőfi Sándor Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató 
munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket juttatják érvényre. 

 
 Tisztelet, együttműködés és humánum elve 

 
Az iskolai nevelő-oktató munka szervezésében, irányításában, működtetésében, 
feladataink végrehajtásában közreműködő döntések, intézkedések meghozatalakor a 
gyermek mindenek felett álló érdekét vesszük figyelembe. Pedagógiai tevékenységünk 
során a gyermek vagy hozzátartozói neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, 
politikai vagy más véleménye, nemzetiségi, etnikai vagy társadalmi származása, vagyoni 
és jövedelmi helyzete, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, születési 
vagy egyéb helyzete miatt sem közvetlen, sem közvetett megkülönböztetésben nem 
részesülhet. 
Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.  
 Törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre. 
 Segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat. 
 A tanuló és felnőtt személyiségét egyaránt tiszteletben tartjuk. 
 A gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe. 
 Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában. 
 Az iskola életében a humánus, türelmes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

 tanuló és tanuló, 
 tanuló és nevelő, 
 szülő és nevelő, 
 nevelő és nevelő között. 

 
 A személyiség sokoldalú, komplex fejlesztésének, az élethosszig tartó tanulásra 

készítés elve 
 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 
ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb 
pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg önmagukkal és 
társadalmi környezetükkel harmóniában élő nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott 
gyermekekből testi és mentális adottságaik figyelembe vételével. 

      Ennek érdekében: 
 kiemelt figyelmet fordítunk a NAT-ban megjelölt kulcskompetenciák fejlesztésére 

(anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, matematikai, természettudományos és 
technikai, digitális, szociális és állampolgári kompetencia, hatékony, önálló tanulás, 



PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA   PEDAGÓGIAI PROGRAM  
 

5 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség) 

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 
 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük, 
 a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra 

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető 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 oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 
fejlesztésében látjuk, 

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

becsülete legyen. 
 

 A testi-lelki egészség, a harmonikus életvitel kialakításának elve 
 

Kialakítjuk tanulóinkban a harmonikus élet értékként való tiszteletét,  
Képessé tesszük diákjainkat arra, hogy meg tudják előzni az egészségügyi problémákat,  
kialakítjuk a helyes életminőség kiválasztásához szükséges értékeket, viselkedési 
normákat, alapvető konfliktuskezelési stratégiákat, 
  Az intézmény lehetőségeihez képest biztosítjuk tanulóink számára az egészséges testi-

lelki és szociális fejlődés feltételeit (Tiszta, egészséges, biztonságos, esztétikus 
környezet, étkezési kultúra fejlesztése, helyes táplálkozás, közlekedési biztonság, 
otthonos iskolai légkör, stb.) 

 Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 
helyes formáinak kialakítására, 

 Tanulóinknak a mindennapi testedzést tanórákon, sportköri foglalkozásokon és 
úszásoktatás keretében tesszük lehetővé. 
 

 Partnerség, közéletiségre nevelés és hagyományápolás elve  
 

Iskolánk - elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén - folyamatosan részt kíván 
venni lakóhelyünk életében. Szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és 
történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy 
mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti 
szeretetet. 

 Ennek érdekében: 
 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  
 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint falunk érdeklődő 
polgárai, 

 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a faluban található közművelődési 
intézményekkel, 

 tanórákon és azokon kívüli foglalkozásokon, rendezvényeken őrizzük és ápoljuk 
szűkebb lakóhelyünk művészeti hagyományait, értékeit, 
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 a korszerű ismeretek oktatása mellett fontosnak tartjuk a népi hagyományok, szokások, 
a magyar kulturális örökség megőrzését, 

 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk - eddigi hagyományaihoz híven - 
továbbra is képviseltesse magát a különféle falusi rendezvényeken, illetve a tanulók 
számára szervezett közös megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is 
részt vegyen.      

 
1.2 Célok és feladatok 

 
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka hosszú távú 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 
értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és 
határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.  

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

védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 
2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az 

egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás 
képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben 
tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a 
balesetek megelőzése). 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, 
önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, 
szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum 
befogadására és létrehozására. 

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

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

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

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

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

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

10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek 
egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. 
Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a 
közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 
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Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek 
elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később 
meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e 
tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. 

 
1.3 Módszerek, eszközök, eljárások 

 
Nevelési-oktatási céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által        
alkalmazott, személyiség- és kompetenciafejlesztésre irányuló eljárások, nevelési 
módszerek. 

 Alkalmazott nevelési-oktatási módszereink két nagy csoportra oszthatók: 
1. Közvetlen (direkt) módszerek, amelyeknek alkalmazása során pedagógusaink 

közvetlenül, személyes kapcsolat révén hatnak a tanulóra. 
2. Közvetett (indirekt) módszerek alkalmazásával a nevelő hatása a tanulói közösségen 

keresztül érvényesül együttműködve, és a tanulói sajátosságokat figyelembe véve 
érvényesül. 

 
 
 A tanulóra közvetlenül ható módszerek, technikák, eljárások, munkaformák: 
 
 A tanulóra közvetlenül ható 

módszerek, technikák, 
eljárások 

Közvetett módszerek, 
technikák, eljárások 

1. Szokások kialakítását 
célzó, beidegző 
módszerek. 

 

- Követelés, normaállítás 
- Önálló és csoportos 
tevékenykedtetés. 
- Kooperatív munkaformák. 
- Gyakoroltatás. 
- Differenciált foglalkoztatás. 
- Segítségadás. 
- Ellenőrzés. 
- Önértékelés, értékelés. 
- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség  
  tevékenységének  
  megszervezése. 
- Közös (közelebbi vagy  
  távolabbi) célok kitűzése,  
  elfogadtatása. 
- Hagyományok kialakítása. 
- Kompetencia és egyéb 
felmérések. 

2. Magatartási modellek 
bemutatása, közvetítése. 

 

- Elbeszélés. 
- Tények és jelenségek  
   bemutatása. 
- Műalkotások bemutatása. 
- Művészeti tevékenységek, 
színpadi produkciók. 
- Manuális és 
sporttevékenységek. 
- A nevelő személyes  
   példamutatása. 

- A nevelő részvétele a tanulói  
   közösség tevékenységében. 
- A követendő egyéni és  
   csoportos minták kiemelése 
   a közösségi életből. 
- Szemléltetés és IKT 
használat. 
- Szimulációs és szituációs 
játékok. 
 

3. Tudatosítás (meggyőződés 
kialakítása). 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 
- A tanulók önálló elemző 
   munkája. 
- Prezentációk, kiselőadások. 

- Felvilágosítás a betartandó 
   magatartási normákról. 
- Problémamegoldás. 
- Vita. 
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A nevelési-oktatási módszerek közül mindig azokat kell kiválasztani, amelyek igazodnak: 
 

 a tanulók életkori sajátosságaihoz,  
 értelmi fejlettségéhez, 
 képességeihez, 
 motivációjához, 
 érdeklődési köréhez, 
 a nevelő személyiségéhez, 
 felkészültségéhez, 
 vezetői stílusához, 
 a mindenkori szituációhoz és annak tartalmához. 

 
1.4 Sikerkritériumok 

 
Nevelési céljaink megvalósulását akkor tekintjük sikeresnek, ha iskolánk végzős diákja a 
nyolcadik évfolyam végén: 

 
 minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek. Elsődleges célunk az, hogy tanulóink 
többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követelmények teljesítésén 
túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk 
helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek. 

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

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

 
Mindezek kontrollját az intézményi szummatív mérések és az országos kompetenciamérések 
jelentik. 
 

1.5 Jövőképünk 
 

Célunk, hogy a Petőfi Általános Iskolában gyermekek, szülők és pedagógusok – 
valamennyi iskolahasználó – szívesen és hatékonyan tudjon együttműködni a közös célok 
érdekében, valamint szolgáltatásainkat megelégedéssel vegyék igénybe a jövőben is. 
Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 
eredményeképpen emberi kvalitásai, érzelmi intelligenciája és kulcskompetenciái 
segítségével képes és akar helyt állni  középfokú tanulmányai során, azt követően a 
felsőoktatásban, vagy a munka világában, felnőttként megtalálja majd egyéni boldogulását 
magánéletében. 

 
 Ennek érdekében valamennyi iskolahasználó elégedettségére való törekvés az alábbi 
területeken: 

 a tanulói kulcskompetenciák fejlesztése, 
 a tudás alkalmazása sokszínű és életszerű feladathelyzetben, 
 a fegyelem, 
 a továbbtanulásra való felkészítés, 
 a tehetség gondozása, 
 szociális, szociokulturális hátrányok kompenzálása, 
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 a szabadidő helyes eltöltését célzó gyakorlat interiorizálása, 
 önállóságra, döntésképességre való felkészítés és tréning 
 az életvitel pozitív szokásainak formálása. 

 
 

2.  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  
 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók 
személyiségét, kulcskompetenciáit a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével 
széleskörűen fejlessze. 

 Erkölcsi nevelés  
Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és   meggyőződéssé 
alakítása. 
 

 Értelmi nevelés 
Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 
kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének 
kialakítása. 

 
 Közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelés Az emberi együttélés 

szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az 
együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció 
elsajátítása. 
 

 Érzelmi (emocionális) nevelés 
Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 
irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

 
 Akarati nevelés 

Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 
felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség 
kialakítása. 
  

 Nemzeti nevelés 
A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 
megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 
 

 Állampolgári nevelés 
Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 
felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi 
tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. Az Európai 
Unió alapelveinek megismertetése. 
 

 Munkára nevelés 
Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 
önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 
gyakoroltatása. Pályaorientáció. A felnőtt lét szerepeire való felkészülés. 
 

 Testi nevelés 
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A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 
Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az 
egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény 
kialakítása. A mindennapi testmozgás lehetőségének biztosítása. A mindennapi 
testnevelés biztosítása.  

 
 

3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 
Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű 

egészségnevelés – az egészségi állapot erősítésérre és fejlesztésére irányul. Ide tartozik 
például az egészséges táplálkozás, a szabadidő aktív eltöltése, a mindennapos testmozgás, a 
személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet 
kialakítása, fenntartása, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az 
egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer-biztonság 
megvalósítása. 
 
Az egészségfejlesztési feladatok megoldása során az iskola 
 

 minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a nevelőtestület 
egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

 évente egy alkalommal egészségnapot rendezünk, 
 együttműködést alakít ki a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi 

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

 egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 
szolgáltatást biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség 
szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó 
egészségfejlesztési programokkal, 

 kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a 
szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki 
egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak, 

 olyan nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a 
tanulók „jól-létét” és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, 
elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást, 

 törekszik arra, hogy segítse tanulóinak, az iskola személyzetének, a családoknak, 
valamint a helyi közösségek tagjainak egészségük megőrzését, együttműködik a 
helyi közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértsék, a közösség hogyan járulhat 
hozzá – vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését. 

 
Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 
tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a 
lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, 
hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos 
beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. Az 
egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola 
pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe be kell épülnie. 
 
Ezek közé tartoznak az alábbiak: 
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 önmagunk ismerete 
 egészségi állapotunk ismerete 
 a mozgás fontossága 

 
 
Az egészségfejlesztésben képzett pedagógus szakembernek támaszkodnia kell az 
osztályfőnökök és az iskolai egészségügyi szolgálat szoros együttműködésére, a szaktanárok 
és a munkaközösség-vezetők munkájára. A feladat jellege közös problémakezelést és 
egységes viszonyulást igényel a résztvevők között: 

 intézményvezető vagy megbízottja; 
 egészségnevelő pedagógus; 
 iskolaorvos, védőnő; 
 diákönkormányzatot segítő pedagógus; 
 gyermekvédelmi felelős; 
 napközis és tanulószobai csoportok vezetői. 

 
 

4.  A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

A közösség olyan együttműködésre szerveződött emberi csoport, amelyet a közös érdek, 
közös cél, közös értékrend és közös tudat tart össze. Fontos az együttes élmény ereje, mert a 
közös szokások révén kialakult elvárások lesznek a szabályozók. Az igazi tanulói és más 
emberi közösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális értékek 
hordozója, közvetítője, amely messzemenően figyelembe veszi a közösség tagjainak egyéni 
sajátosságait. 
 
Célja: A közösség segítse az egyének fejlődését, képességeinek kibontakozását úgy, hogy 
azok egyéni lehetőségeik maximumára jussanak el. 
 
Feladatai: 

 A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 
Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 
kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, 
tervszerű nevelői fejlesztése. 

 
 A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében. 
A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 
életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek 
elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm 
– önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 
 

 Az önkormányzás képességének kialakítása. 
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. 
 

 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 
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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. 
 

 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 
A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, 
ápolása. 

 
 

A közösségi nevelés területei: 
 

 a család, 
 az iskola, 
 az iskolán kívüli közösségek. 

 
Az iskola keretén belül működő közösségi nevelés területei: 
 

 tanítási órák, 
 tanítási órán kívüli egyéb iskolai foglalkozások (pl. napközi, kirándulások, 

sportfoglalkozások) 
 diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (mint: diák-

önkormányzati munka), 
 szabadidős tevékenység. 

 
Nagyon fontos az oktatás és a szabadidős tevékenység gondosan megtervezett, átgondolt 
munkamegosztása, amely az egymásra épülés teljes rendszerét jelenti. Az iskolai szabadidős 
tevékenység jó teret biztosít a közösségfejlesztő munkának. 
 
 

5. A személyiségfejlesztést és közösségfejlesztést szolgáló tevékenységek 
színterei 

 
5.1 Tanítási óra 

 
A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 
folyamatba illeszkedő tanítási óra. 
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak 
tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 
 

 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. 

 A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük 
azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók 
tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. 
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 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, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és 
csoportos munkájára támaszkodnak. 
 

5.2 A tanítási órán kívüli tevékenységek  
 

 Hagyományőrző tevékenységek 
Fontos feladat az iskola névadójának, Petőfi Sándor emlékének ápolása. Ezt szolgálja 
a Petőfi napi megemlékezés. 
Hagyományos ünnepeink, alkalmaink: Népi játék olimpia, Mikulás, karácsony, 
farsang, Néptánc Gála, illetve a 8. osztályosok ballagása. 
November 11-én Szent Márton életével, a hévízgyörki öregtemplom történetével és a 
Márton-napi szokásokkal ismerkedünk meg. 
 
Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről iskolai kereteken belül: 

- 1956. október 23-a, 
- 1848. március 15-e. 

 
Megemlékezünk a következő emléknapokról: 

- Aradi vértanúkra emlékezés október 6. 
- A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja február 25. 
- A holokauszt áldozatainak emléknapja április 16. 

 - Nemzeti Összetartozás napja június 4. 
 

 Diákönkormányzat  
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az 
iskolai diákönkormányzat munkáját a 4-8. osztályokban megválasztott küldöttekből 
álló diák önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az 
iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

 
 Napközi otthon, tanulószoba 

Az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-4. évfolyamon napközi 
otthon, az 5-8. évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a 
munkanapokon összevont napközis otthoni csoport üzemel, ha ezt a szülők legalább 
10 gyermek számára igénylik. 

 
 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 iskolai nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakaszában az egyes tantárgyakból 
gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató 
órát szervezünk. 
A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge 
eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére 
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képességfejlesztő órákat magyar irodalom, magyar nyelv és matematika tantárgyakból 
tartunk. További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról - a 
felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév 
elején az iskola vezetősége dönt. 
 

 Tömegsport 
A sportcsoportok tagja lehet az iskola minden tanulója. A tömegsport foglalkozások a 
tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, 
valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 
sportversenyekre.  

 
 Választható tárgyak és szakkörök  

Működésük a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. Jellegüket tekintve 
lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös 
érdeklődési kör, hobbi alapján is. Indításukról - a felmerülő igények és az iskola 
lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanévben az iskola nevelőtestülete dönt. 
Vezetésüket olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

 
 Versenyek, vetélkedő, bemutatók  

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 
művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen 
szervezünk, pontosítva a munkatervben.   A legtehetségesebb tanulókat az iskolán 
kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők 
megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a tanítók és a 
szaktanárok végzik. 

 
 Tanulmányi kirándulások, erdei iskola 

Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 
alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való 
részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az erdei 
iskolát minden évben a 4. évfolyamos tanulók számára szervezzük 

 
 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás  

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 
szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon 
tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel - ha költségekkel is jár 
- önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 
 Szabadidős foglalkozások  

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva 
különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- 
és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.).  
A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 
szülőknek kell fedezniük. 

 
 Iskolai könyvtár  

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon, kijelölt időben látogatható 
iskolai könyvtár segíti. 
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 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 használják. 

 
 Hit- és erkölcstan oktatás  

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató 
tevékenységétől függetlenül – hit- és erkölcstanoktatást szervezhetnek. A hit- és 
erkölcstanoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola helyet 
biztosít és tanév elején a hitoktatókkal történő egyezség szerint a hittan órák egy részét 
beépíti az órarendbe. 
Az iskola minden év május 20-ig felméri, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett 
hit –és erkölcstan órán vagy az iskolában kötelező erkölcstan órán kíván részt venni. 
 

 Diákétkeztetés  
A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, 
uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára - igény esetén – tízórait 
és ebédet (menzát) biztosít az intézmény.  

 
 

6. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnöki feladatok 
 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 
tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk 
meg. 
 

 a tanítási órákra való felkészülés, 
 a tanulók dolgozatainak javítása, 
 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 
 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 
 javító, osztályozóvizsgák lebonyolítása, 
 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 
 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 
 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 
 iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, 
 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 
 az gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 
 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 
 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 
 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 
 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 
 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 
 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 
 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 
 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 
 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 
 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 



PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA   PEDAGÓGIAI PROGRAM  
 

16 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 
bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a pedagógiai alkalmasságot és a felmenő 
rendszer elvét figyelembe véve. 
 
 
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 
 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztályközösséggel, segíti a tanulóközösség kialakulását. 
 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével. 
 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti. 
 Szülői értekezletet tart. 
 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 
 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő gyermekvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola gyermekvédelmi felelősével. 
 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 
 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását. 
 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 
 
7.  A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 
 

a) a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló 
 

 a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,  
 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,  
 a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

 
b) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló,  

 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása 
 
Fontosnak tarjuk, hogy iskolánkban eredményessé tegyék a lemaradó vagy gyengébb 
képességű tanulók állandó és rendszerszerű felzárkóztatását. Ennek érdekében, a tanórák 
kompetenciafejlesztő szakaszaiban, a méréseknek megfelelő egyéni 
teljesítményszintekhez igazodva, differenciált oktatás keretében kell megvalósítani a 
felzárkóztatást. 
A kudarcok csökkentésére irányuló tevékenységnek sokoldalúnak kell lennie.  
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 Önálló innovációk megvalósítása az együttműködés kialakítása területén. Az 

együttműködés támogatja a tanórán kívüli ismeretszerzést, illetve az informális 
tanulás elterjesztését. 

 Jó gyakorlatok átvétele az együttnevelés megvalósítására, a képesség 
kibontakoztató programok alkalmazására.  

 
A tevékenység elemei alsó tagozaton: 

 
 A Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálata alapján a szakvéleményben foglaltak 

végrehajtása 
 állandó kapcsolattartás a Szakszolgálattal, rendszeres kontroll vizsgálatok 
 A tanulási nehézség, mint probléma korai felismerése (bemeneti komplex 

pszichológiai és pedagógiai mérés) 
 Fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok egyéni és kiscsoportos fejlesztő 

tevékenysége  
 Beszédfejlesztés, logopédiai foglalkozások  
 Csoportra és egyénre szabott fejlesztő program kidolgozása és alkalmazása a 

tantárgyak tanmenetébe építve 
 Osztályon belüli differenciálás   
 A csoportos, páros és egyéni munkaformák előtérbe állítása  
 Tanulópárok kialakítása (jobb képességű - nehezebben haladó), egymás 

segítése   
 Az állandó pozitív megerősítés (jutalmazás) szerepe  
 Felzárkóztatás korrepetáláson (speciális feladatok, fejlesztő eszközök, játékok, 

számítógép segítségével) 
 
A tevékenység elemei felső tagozaton:  

 
 A 4. osztályból 5. osztályba való átmenet megkönnyítése (hospitálás, 

követelmények összehangolása 
 Értelmi, érzelmi és akarati tényezők számbavétele 
 Önismeretre nevelés 
 A másság elfogadására nevelés 
 Az osztályban tanító pedagógusok team – munkája 

 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló  

nevelése, oktatása 
 
Megvalósítási stratégia: 
 

 Tünetek, tünetcsoportok megállapítása  
 Agresszív (a környezet felé forduló magatartászavar: rendbontás, 

nyugtalanság, hazudozás, bántalmazás, stb…)   
 A szociális fejlődés zavarai (kapcsolatteremtés, alkalmazkodás, beilleszkedési 

problémái)  
 Regresszív (önmagára vonatkoztatva: visszahúzódó, passzív, szorongó, félénk, 

érzékeny, autoagresszív)   
 Szorongások, félelmek, önértékelési zavarok, tic 
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 A kognitív, motoros, figyelmi funkciók zavarai, teljesítményromlás, észlelési 
elégtelenség.  

 
A magatartási rendellenesség okainak feltárása  
 

 Környezeti (családi, iskolai okok)   
 Organikus (idegrendszeri: szakember segítségének igénybevétele)   
 A lefolyás dinamikájának vizsgálata:   
 Akut (azonnali, közvetlen segítséget igényel)   
 Krónikus (hosszabb távú célokhoz feladatok kijelölése, azok rendszeres 

értékelése, újabb célok, feladatok kitűzése) 
 
A megoldás lehetőségei: 
 

 Kisebb fokú (a pedagógus maga megoldja)   
 Középsúlyos (pszichopedagógiára van szükség) 
 Súlyos (a pszichiátria hatáskörébe tartozik) 

 
A program elemei:  
 
Azon tanulók számára, akik beilleszkedési- és magatartászavarral küzdenek, kompenzáló, 
korrekciós lehetőségeket biztosítunk. A magatartászavaros és nehezen nevelhető gyerekek 
az érzelmi-akarati sérültek közé tartoznak, akiknél az érzelmi, akarati élet zavart szenved. 

 
Alsó tagozaton: 
 

 Prevenció: óvodai kapcsolattartás (a gyerekek megismerése még az első tanév 
előtt),   

 Az óvoda – iskola közti könnyű, zökkenőmentes átmenet biztosítása, 
 Egyéni bánásmód alkalmazása a magatartási nehézségekkel küzdő tanulóknál 

(játékosság, pozitív megerősítés dominanciája),   
 Rugalmas óravezetés a tanulók igényeinek megfelelően (szünetek, lazító 

gyakorlatok közbeiktatása), 
 A tanóra és szabadidős tevékenységek arányos elosztása az egyenletes terhelés 

érdekében a nap folyamán, 
 Szakemberek segítségének igénybevétele (gyermekvédelmi felelős, 

fejlesztőpedagógus, stb…), 
 A szülők bevonása, a problémák közös megbeszélése, megoldása.   

 
Felső tagozaton: 
 

 A 4. osztályból 5. osztályba való átmenet megkönnyítése,   
 A negatív személyiségtulajdonságok visszaszorítása,  
 A pozitív személyiségtulajdonságok kialakítása,   
 Társas- közösségi tevékenységek megszervezése,  
 Önismeretre nevelés,   
 A fejlődés értékelése, új célok meghatározása,   
 Csoportmunkában, differenciált tevékenykedtetés,   
 Mentálhigiénés konfliktuskezelési program kidolgozása és alkalmazása.   
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A kompetencia alapú oktatás: 
 

 változatos tevékenységformákkal segíti a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását,  

 Differenciált tanulásszervezés,  
 Kooperatív technikák alkalmazása,  
 Projekt-módszer elterjesztése,  
 Tevékenységközpontú pedagógiák,  
 Individuális tanulás előtérbe helyezése,  
 Az alapozó időszak elnyújtása,  
 Fejlesztő értékelés bevezetése, 
 A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközhasználattal. 

 
7.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 
Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú 
kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. 
 
A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására, versenyekre való felkészítésére a 
pedagógusok szervezetten, illetve egyéni konzultáció keretein belül lehetőséget, támogatást 
nyújtanak.  
A tehetséggondozás elszakíthatatlan részét képezi a színvonalas oktatásnak. Iskolánkban 
ennek évtizedekre visszanyúló hagyománya van. Kollégáink és diákjaink akkor is végzik e 
tevékenységet, amikor nincs mód arra, hogy a tevékenységre fordított munkát az intézmény 
anyagilag is honorálja. 
 
A tehetséggondozás céljai intézményünkben: 
 

 minden diákunk tehetségének felismerése és felkarolása, 
A korai felismerés meghatározó fontosságú, szakértelmet, körültekintést kíván, így 
elengedhetetlen a konzultáció az óvónőkkel az iskolába lépés előtt, szoros 
együttműködés a Nevelési Tanácsadó munkatársaival, 

 tehetségfejlesztés, eredményes verseny-előkészítés, 
 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, 
 az általános iskolában tanult ismeretek szintézisének biztosítása. 

 
A tehetséggondozás jellemző formái, szervezeti keretei iskolánkban: 
 

 egyéni és kiscsoportos tehetséggondozó órák;  
 verseny-előkészítő foglalkozások; 
 néptánc oktatás; 
 választható tantárgyak felajánlása; 
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
 differenciált egyéni foglalkoztatás, IKT eszközök alkalmazása; 
 a tehetséggondozó foglalkozások; 
 tömegsport foglalkozás; 
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 szakkörök; 
 versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); 
 a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 
 diáknapok, iskolai, községi rendezvények, programok; 
 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 
 a továbbtanulás segítése. 

 
Együttműködés külső szervezetekkel, a tehetségek nyomon követése: 
Rendszeresen részt veszünk külső szervezetek rendezvényein, versenyein, keressük a 
lehetőségeket a más intézményekben történő bemutatkozásra, szereplésre. 
 
A feltételek biztosítása 
  

Tárgyi feltételek:  
 

 Iskolai könyvtár, digitális tananyaggyűjtemény. 
 Számítógép, mint fejlesztőeszköz. 
 Videó, zenei anyagok. 
 Variálható tanterem berendezés a csoportfoglalkozásokhoz. 
 Megfelelő tankönyvek és szakmai könyvek (egyszerű alapfeladatokkal, 

többszintű nehézségi fokkal, szorgalmi és választható feladatokkal).  
 

Személyi feltételek:  
 

 A tanár gyerekekkel szembeni beállítódása (igenlő legyen, ne ambivalens, 
ne előítéletes). 

 Hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása.  
 A tanár nevelési stílusa megfelelő legyen (együttműködő, ne erőszakos, ne 

tehetetlen, ne korlátozó, ne közömbös). 
 Differenciálás heterogén csoportban.  
 A tanár tudása megfelelő legyen. Legyen képes a pedagógus önművelésre, 

önképzésre. IKT eszközhasználat, web alapú tanulásirányítás.  
 Jó kapcsolat a családdal. Szükség esetén bevonva az gyermekvédelmi 

felelőst és a Családsegítő Szolgálat munkatársait.  
 Továbbképzések a differenciált tanulásszervezéshez. 

 
A tehetséggondozó tevékenység közben mindvégig elengedhetetlenül fontos a személyi 
tulajdonságok fejlesztése: belső motiváció, lankadatlan érdeklődés, helyes önértékelés, 
nehézségek vállalása és leküzdése, a kitartó, szívós munka megkedveltetése, ill. annak 
igényének kialakítása. 

 
7.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 
 
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek 
során történik: 
 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, egyéni 
foglalkozás; 

 heti 2 korrepetálási óra osztályonként; 
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 felzárkóztató órák – napközi otthonos foglalkozás keretében; 
 szoros kapcsolat a helyi óvodával, a nevelési tanácsadóval és a Tanulási 

Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottsággal; 
 ingergazdag környezet kialakítása; 
 a gyermek személyiségének átgondolt és reális megítélése; 
 a tanuló testi-lelki állapotának minél teljesebb felmérése; 
 ok-okozati összefüggések feltárása; 
 negatív környezeti hatások kiszűrése; 
 a részképesség-kiesések lehetőség szerinti korrigálása; 
 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 
 családlátogatások; 
 a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése; 
 a továbbtanulás irányítása, segítése. 

 
7.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 
 
A gyermeket körülvevő közvetlen családi, társadalmi, gazdasági, stb. környezet gyors 
változásaihoz a tanulók egy része nehezen tud alkalmazkodni. Az alkalmazkodó-képesség 
hiánya miatt nő a magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek száma, akik  
nehezen tudnak alkalmazkodni a közösségi normákhoz, saját maguk és társaik tudásszerző 
tevékenységét is nehezítve. 
Fontos, hogy figyeljünk a problémák korai felismerésére, lehetőség szerinti enyhítésére, az 
iskolai keretek adta lehetőségek szerinti megszüntetésére. 
A problémák megoldása nemcsak az osztályfőnökökre, gyermekvédelmi felelősre hárul, 
iskolánk minden pedagógusa számára feladatot jelent. 

  
A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységeink: 
 

 szoros kapcsolat a helyi óvoda intézményével, nevelési tanácsadóval, és 
gyermekjóléti szolgálattal; 

 az iskolai nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakaszában kis létszámú 
osztály; 

 prevenciós tevékenységek (osztályfőnöki órákon, szabadidős 
programokon, felvilágosító előadások tartásával, civil szervezetekkel 
történő együttműködés során, stb.) 

 veszélyeztetett, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
felmérése, kapcsolatfelvétel és állandó kapcsolattartás a családdal, 
gyermekjóléti és szociális szakemberekkel; 

 szükség szerint segítségkérés a Nevelési Tanácsadótól, képességvizsgáló 
bizottság és az iskola-egészségügyi szolgálat szakembereitől,  

 a tanuló adottságaihoz, helyzetéhez igazodva, tanórán és iskolán kívüli 
foglalkozásokra irányítás (pl. sportkör, pszichológus, stb.); 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
 differenciált oktatás, kooperatív tanulási technikák alkalmazása, 
 a nívócsoportos oktatás lehetőség szerinti biztosítása; 
 a napközi otthoni, tanulószobai foglalkozásra irányítás; 
 egyéni felzárkóztató foglalkozások; 
 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 
 családlátogatások; 
 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése pedagógiai eszközökkel; 



PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA   PEDAGÓGIAI PROGRAM  
 

22 

 tanuló mentesítése egyes tantárgyakból, tantárgyrészletekből az értékelés 
alól, egyben a tanulóra "igazított" egyéni fejlesztő foglalkozás szervezése. 

  
7.4 A gyermekvédelmi feladatok ellátása 
 

a, A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő 
célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. 
Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 
tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében. 

 
b, Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, 
hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladatai 
közé tartozik különösen: 

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 
intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 

 családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 
 gyermekbántalmazás vélelme vagy más pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, 
 segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, 
 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását kezdeményezi,  
 segíti, és figyelemmel kíséri az iskola egészségnevelési és drogprevenciós 

programjának teljesülését.  
 

c, Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a gyermek 
fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. A 
gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az 
iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, 
megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és 
ifjúságvédelem területén: 

 fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, 
 meg kell keresni a problémák okait, 
 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 
 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

 
d,  A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk 
együttműködik a területileg illetékes: 

 nevelési tanácsadóval, 
 gyermekjóléti szolgálattal, 
 családsegítő szolgálattal, 
 polgármesteri hivatallal, 
 gyermekorvossal, védőnővel 
 továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal. 
 

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

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

tevékenységek, szünidei programok), 
 a szülőkkel való együttműködés, 
 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
 Osztályfőnöki órán a veszélyeztető tényezők megbeszélése. 

 
7.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
 
Iskolánkban tilos a hátrányos megkülönböztetés (bármiféle okból), továbbá minden olyan 
különbségtétel, kizárás, korlátozás vagy kedvezés, amelynek célja vagy következménye az 
egyenlő bánásmód megszüntetése vagy akadályozása. 
Az osztályfőnöki munkában, a szülőkkel való kapcsolattartás során, kiemelt figyelmet 
fordítunk a szociálisan hátrányos helyzetű tanulókra, annak érdekében, hogy szociális 
helyzete egyetlen gyereket se hátráltasson tanulmányai során.  
 

 az iskolai nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakaszában kis létszámú osztály; 
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
 a kompetenciaalapú oktatás, kooperatív módszerek alkalmazása; 
 a nívócsoportos oktatás; 
 a tehetséggondozó, a felzárkóztató és az egyéni foglalkozások ; 
 a napközi otthon; 
 a tanulószoba; 
 a diákétkeztetés; 
 a felzárkóztató órák; 
 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni 

vagy csoportos használata; 
 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai; 
 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; 
 a családlátogatások; 
 a továbbtanulás irányítása, segítése; 
 az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége; 
 a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek; 
 az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek; 
 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb 
segítségben részesüljenek. 

 Az iskola diákönkormányzata a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek 
színházlátogatásához, és kirándulásához anyagi segítséget nyújt. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, 
azokról a rászoruló tanulókat tájékoztatja, elkészítésükben segít, és a pályázatokat 
a meghirdető intézmények felé továbbítja 
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8. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 
 

Az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület hatáskörébe 
tartoznak. A jogszabályok szerint bizonyos döntések a fenntartó, mások az intézmény 
vezetőjének hatáskörébe tartoznak. A tanulók döntési joga a diák-önkormányzati 
munkában történő részvételre, annak szervezésére, szervezeti rendjének kialakítására 
korlátozódik a jogszabályok által meghatározott módon. A köznevelési törvényben és 
végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a 
tanulók – a diákönkormányzat szervezeti keretei között – kifejthessék véleményüket a 
házirend, a szervezeti és működési szabályzat, valamint a pedagógiai program 
elkészítésekor. Ennek érdekében az osztályfőnökök és a diákönkormányzat patronáló 
tanára közreműködésével minden osztályban az életkornak megfelelő szinten és 
tartalommal ismertetjük a dokumentumok tartalmát, biztosítjuk az egyes tanulók és az 
osztályközösségek számára a véleménynyilvánítás lehetőségét. A dokumentumok tanulói 
véleményezése a diákönkormányzat hatásköre az annak szervezeti és működési 
szabályzatában foglaltak szerint. 

 
A diákönkormányzat bevonásával biztosítjuk az iskola tanulóközössége számára azt a 
lehetőséget is, hogy a tanulók számára fontos döntéseket megelőzően – a diákönkormányzat 
vezetőjének vagy patronáló tanárának előzetes kérése alapján – részt vehetnek a 
nevelőtestületnek azokon az értekezletein, amelyeken az iskola munkájának értékelése 
történik. 
 

9. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 
 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról 
a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 
 

 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat 
vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 
 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 
 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 
 
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, a nevelőkkel, 
a nevelőtestülettel. 
 
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 
iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 
 

 az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség 
választmányi ülésén, 
 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 
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A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, 
nevelőtestületével. 
 
Az iskola vezetése a Szülői munkaközösséggel való együttműködésre, az általuk továbbított 
megvalósítható kívánalmak teljesítésére törekszik. 
Ezen szervezetekkel, a működési szabályzatukban meghatározott időközönként megbeszélést 
tart, ahol a múltra vonatkozó problémákat, tapasztalatokat megbeszélik, a jövőt illető 
elképzeléseiket pedig egyeztetik. Az iskola elvárja, hogy a szülők ezeken aktívan vegyenek 
részt és ezzel mutassanak példát gyerekeiknek. 
A szülők, tanulók és a pedagógusok együttműködésére, a partneri viszony fejlesztésére az 
alábbi fórumok szolgálnak: 
 
a) Szülői értekezlet 
Feladata: 

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 
 a szülők tájékoztatása 
 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 
 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 
 a helyi tanterv követelményeiről, 
 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 
 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 
 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 
 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról, 
 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola vezetősége felé. 
 

b) Fogadóóra 
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy 
tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes 
eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 
 
c) 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. 
 
A szülői értekezletek, a fogadóórák, és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 
évenként határozza meg. 
 
d) Írásbeli tájékoztató 
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 
eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.  

 
e) Iskolai, osztály és diák-önkormányzati rendezvények, programok 
Feladata: a szülők, tanulók és pedagógusok együttműködésének fejlesztése, a partneri viszony 
és az összetartozás érzésének erősítése kötetlenebb, tanórán kívüli és szabadidős keretek 
között. Ezek egyaránt lehetnek ünnepi rendezvények, versenyek, vetélkedők, vagy közös 
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szabadidős tevékenységek, melyek során a szülők számára is lehetőség nyílik az iskola 
munkájának és a gyerekek közösségben elfoglalt helyének mélyebb megismerésére. 
 
f) A tanulókkal való együttműködés  
Alapvető színterei a tanórák, tanórán és iskolán kívüli foglalkozások, az iskolai, osztály és 
DÖK közösségi programok, illetve az egyéni és kiscsoportos beszélgetések, melyek a tanulók 
személyiségének mélyebb megismerését szolgálják. 
 
g) A kapcsolatrendszer továbbfejlesztése  
Fontosnak tartjuk  

 az intézményvezetés, a pedagógusok, szülők és gyermekek közötti rendszeres 
kommunikációt, információcserét,  

 a családi és iskolai nevelőmunkához nyújtott kölcsönös segítséget, 
 a szülőkkel közösen szervezett versenyeket, vetélkedőket, hagyományőrző 

rendezvényeket. 
Bizonyos területeken szorosan összefonódik a szülők és pedagógusok felelőssége. Ezekben az 
esetekben az iskola szélesebb fórumot biztosít a szülők számára a felmerülő nehézségek 
kezeléséhez (veszélyeztetettség, tanulási és magatartási problémák kezelése, stb.), s elvárja a 
szülőktől is a helyzetnek megfelelő együttműködési készséget.  
 
A pedagógust és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási 
kötelezettség terheli a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tény, adat, 
információ tekintetében, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást. 
 
Az iskola vezetői folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az írott és nyomtatott sajtóval, a 
tankerületi igazgatósággal. A sajtóval történő kapcsolattartás a szervezési igazgatóhelyettes 
feladatkörébe és felelősségi körébe tartozik. 
 
 

10. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 
 
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozóvizsgákra, 
 különbözeti vizsgákra, 
 javítóvizsgákra 

vonatkozik. 
 
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozóvizsgára jelentkezik, 
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít, 
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe, és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 
különbözeti vizsga letételét írja elő. 

 
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 
tagjaira. 
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11. A felvételi eljárás különös szabályai 
 
 A szülőt továbbra is megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának 
joga, amellyel élve gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, 
saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon 
választhat iskolát, kollégiumot.  
Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a 
tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében 
található. A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá 
közzéteszi az iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat  benyújtásának 
határidejét. 
 
Amennyiben a kötelezően felvett gyerekek után férőhellyel rendelkezik, akkor az EMMI 
rendelet 24.§ (5) bekezdése alapján vehet fel tanulót.  
Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a 
kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi kérelem 
elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó 
tájékoztatással. 
A további felvételi kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően a sajátos nevelési igényű tanulót, illetve akinek 
különleges helyzete ezt indokolja.  
Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő vagy  
b) testvére az adott intézmény tanulója vagy  
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található 

vagy 
d) az iskola a lakóhelyétől, tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.  

 
Az igazgató által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet. A szülő 
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől 
számított 15 napon belül.  
Az eljárást megindító kérelmet a fenntartó, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által 
fenntartott intézmények esetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Aszódi 
Tankerületi Igazgatójához kell benyújtani.  
 
 
12. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 
 
Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. Az átvételről való 
döntés az intézmény vezetőjének jogköre, döntése előtt köteles kikérni az igazgatóhelyettesek 
véleményét. A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége 
megegyezik az iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban 
való esetleges elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára 
pótolhatóvá teszi a lemaradást. Az átvételkor figyelembe kell venni az átveendő tanuló 
magatartását, szorgalmát és a vele szemben alkalmazott fegyelmező és fegyelmi 
intézkedéseket. 
 
Az állami fenntartású iskolákból történő átvételkor különbözeti vizsgát nem írunk elő. Az 
átvételkor különbözeti vizsga letétele akkor írható elő, ha a tanult tananyagban vagy annak 
ütemezésében jelentős eltérés állapítható meg. Az igazgató lehetőséget biztosíthat arra, hogy a 



PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA   PEDAGÓGIAI PROGRAM  
 

28 

különbözeti vizsgát a felvételtől számított maximum három hónapon belül tegye le az átvett 
tanuló, ebben az esetben a felkészüléshez egyéni segítségnyújtást kell biztosítani az átvett 
tanuló számára. Lehetőség van arra is, hogy – a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő és a 
tanuló együttes kérésére – évfolyam-ismétléssel eggyel alacsonyabb évfolyamú osztályba 
kerüljön a diák. 
 
 
13. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának terve 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának az iskolában osztályszinten kell 
megvalósulni. 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek átadása minden osztályfőnök feladata. A pedagógusok a 
gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével törekedjenek az ismeretek átadására, 
elsajátítatására. Az ismeret átadás elsősorban a tanítási órákon (természetismeret, biológia, 
osztályfőnöki) történjen. Tanítási órákon kívül is használjon ki minden lehetőséget az elméleti 
és gyakorlati ismeretek elsajátítására.  
 
A tanulók ismerjék meg: 
 

 a korszerű elsősegély elsajátításának jelentőségét, 
 saját ténykedésük lehetséges életmentő értékét, 
 az újraélesztés fogalmát és az időhatáraiból folyó emberi kötelezettséget, 
 az alapvető életműködések biológiai lényegét és funkcionális anatómiai áttekintését, 
 az alapvető életműködések legfőbb zavarait, 
 az újraélesztés ABC-jének értelmét, 
 az elsősegélynyújtás általános szabályait 
 az elsősegélynyújtásra irányuló készséget, hozzáállást, 
 az alapvető életműködések zavarainak felismerését, 
 a legfontosabb elsősegély-nyújtási tudnivalókat, 
 a segélyhívás helyes módját. 

 
legyenek képesek: 

 
 a légút-biztosítás szabályos elvégzésre, 
 hangsúlyozottan beleértve a stabil oldalfekvés önálló létesítését, 
 a légzés, illetve a vérkeringés megszűnésének megállapítására, 
 egyszerű sebvédelemre és visszeres vérzés csillapítására, 
 ütőerek nyomáspontjainak felkeresésére és ütőeres nyomókötés alkalmazására, 
 balesetek esetén betegek megfelelő ideiglenes nyugalomba helyezésére. 

 
Iskolánk kapcsolatot tart a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével, amelynek munkatársai a 
felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyek megszervezésében, a versenyekre való utazás 
lebonyolításában és diákjaink társadalmi elsősegélynyújtásba való bevonásával segítik a 
közösségi munkát. 
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"Az iskola dolga, 

   hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 
   hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

   hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére 
   és az alkotás izgalmára, 

   hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 
   és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." 

        /Szent-Györgyi Albert/ 
 
 
 
 

HELYI TANTERV 
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Bevezetés 
 
Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az 
oktatás: 
 
Tanév Évfolyam 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
2012/2013. K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 
2013/2014. K1 K2 K2 K2 K1 K2 K2 K2 
2014/2015. K1 K1 K2 K2 K1 K1 K2 K2 
2015/2016. K1 K1 K1 K2 K1 K1 K1 K2 
2016/2017. K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 
 
 
K1  = a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 
(VI.4.) Kormányrendelet 
K2 = a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. 
(XII.17.) Kormányrendelet alapján készült helyi tanterv. 
 
Az iskola helyi tantervében 1-8. évfolyamon a kötelező tanítási órák keretében tanított 
tantárgyak tananyaga és követelményei az Apáczai Kiadó tantervi javaslata alapján készült.  
Bevezetése 2013/2014-es tanévtől az első és ötödik évfolyamon felmenő rendszerben 
történik. 
 
 
 
A tananyagot és a követelményeket a tantárgyi tantervek tartalmazzák. 
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1. A választott kerettanterv megnevezése 
 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 
számú   EMMI rendelet mellékletei alapján. 

 
 1. sz. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára  

 
A fel nem sorolt tantárgyakból egyetlen kerettanterv létezik, ezért ezeket nem tüntetjük 
föl táblázatunkban. A kerettantervi alternatívát kínáló tantárgyak tantervei közül az 
alábbiakat választjuk: 

 
Tantárgy A választott kerettanterv megnevezése 
 
Ének-zene 

 
A változat 

 
 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi 
táblázatok tartalmazzák. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 
Idegen nyelvek       2 
Matematika 4 4 4 4 
Erkölcstan 1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 1 1 
Ének-zene 2 2 2 2 
Vizuális kultúra 2 2 2 2 
Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 
Testnevelés és sport 5 5 5 5 
Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 
Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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 2.sz. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 
 

A fel nem sorolt tantárgyakból egyetlen kerettanterv létezik, ezért ezeket nem tüntetjük föl 
táblázatunkban. A kerettantervi alternatívát kínáló tantárgyak tantervei közül az alábbiakat 
választjuk: 
 

Tantárgy A választott kerettanterv megnevezése 
Magyar nyelv és irodalom A változat 
Fizika A változat 
Kémia A változat 
Biológia–egészségtan A változat 
Ének-zene A változat 
Dráma és tánc / Mozgóképkultúra Dráma és tánc 

 
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 
tartalmazzák. 

 
Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 
Idegen nyelvek 3 3 3 3 
Matematika 4 3 3 3 
Erkölcstan 1 1 1 1 
Történelem, társadalmi és 
államp. ism. 

2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     
Fizika     2 1 
Kémia     1 2 
Biológia–egészségtan     2 1 
Földrajz     1 2 
Ének-zene 1 1 1 1 
Dráma és tánc  1       
Vizuális kultúra 1 1 1 1 
Informatika   1 1 1 
Technika, életvitel és 
gyak. 

1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 
Szabadon tervezhető 
órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló 
órakeret 28 28 31 31 
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2. A választott kerettanterv feletti óraszám 
 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a 
következő évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 
 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+2 6+2 
Idegen nyelvek       2 
Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 
Erkölcstan 1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 1 1 
Ének-zene 2 2 2 2 
Vizuális kultúra 2 2 2 2 
Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 
Testnevelés és sport 5 5 5 5 
Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 
Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 
 
 
 
Alsó tagozatban választható tantárgyak: 
 
Angol nyelv, informatika és sport. 
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 4 4+1 3+1 4 
Idegen nyelvek 3+1 3+1 3+1 3+1 
Matematika 4 3+1 3+1 3+1 
Erkölcstan 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 2 
Ének-zene 1 1 1 1 
Dráma és tánc / Hon- és 
népismeret 

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 
Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 
Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 
 
Az 5-8 évfolyamon az egyes tantárgyak és tematikai egységek között osztottuk el a maradék 
rendelkezésre álló időkeretet az alkalmazható tudás megszerzése és a képességek fejlesztése 
céljából. 
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3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának     
elvei 
 

Pedagógiai munkánk során csak olyan taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, 
feladatgyűjtemény) használunk a tananyag felhasználásához, melyet a művelődési és 
köznevelési miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközökön túl 
néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés. 
 
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközössége, szaktanárok határozzák meg az iskola 
helyi tanterve alapján. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév második 
szülői értekezletén tájékoztatja az iskola. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai 
munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe: 

 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének; 
 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több 

tanéven keresztül használhatók; 
 a taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk, új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be; 
 a taneszközök áránál a szülők anyagi helyzetéhez, a lehetőségekhez igyekszünk 

közelíteni. 
 
Az iskola – pénzügyi lehetőségeihez mérten – saját költségvetési keretéből, illetve egyéb 
támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerez be az iskolai könyvtár 
számára. Ezeket a taneszközöket a nehéz helyzetű tanulók – a gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős nevelő és az osztályfőnök javaslata alapján – ingyenesen használhatják. 

 
Az információs bázis a minőségelvű rendszer fontos eleme, amely segít a biztonságos 
tankönyvkiválasztásban. Választásunkban döntő, hogy jól használható, minőségileg 
kifogástalan, tehát megbízható és szép tankönyvet adjunk a gyerekek kezébe. A 
tankönyvválasztás olyan piaci jellegű szabályozó, amely elősegíti, a jövőben még inkább 
megvalósítja a minőségelv érvényesülését. 
 
Az iskolai tankönyvhasználat sarkalatos pontjai: 

  a tanár és a tankönyv közötti összhang, azonosulás vagy alkalmazkodás 
  a tankönyv szerepe a pedagógus felkészülésében, tanmenet és óraterv készítésében 
  a tankönyv tanórai kiaknázásának lehetőségei 
  a tankönyv mint közös nevező a számonkérésben, értékelésben 
  a tantestület egysége, illetve a módszerek tudatosítása 
  a szülők bevonása a tankönyvek értékeinek kibontakoztatásába 

 
A választott tankönyvek használatára jól felkészült pedagógusok is sokat segíthetnek abban, 
hogy a gyermekek is hatékonyabban használják tankönyveiket. 
 
Taneszközök használata 
 
Minimális programnak tekinthető, hogy valamennyi neveléssel-oktatással foglalkozó személy 
elsajátítsa az alapvető oktatási eszközök kezelését. 
Tudjon minden nevelő egyszerű audiovizuális ismerethordozókat, CD-hanganyagot, videó-
felvételeket készíteni, tudják az említett eszközöket és anyagokat eredményesen alkalmazni a 
nevelési-oktatási folyamatban. 
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Minden típusú taneszközre szükség van a tanítás-tanulás folyamatában ahhoz, hogy a nevelés-
oktatás minőségét, nagyobb hatékonyságát biztosítsuk. 
Ezen eszközök csak akkor segítik a munkánkat, ha kiválasztásuk tudatos pedagógiai 
munkával, módszertanilag megalapozott, célszerű kihasználással párosul. 
 

A térítésmentes igénybevétel biztosítása 

 
A térítésmentes igénybevétel törvényi hátterét a 16. / 2013. (II. 28.) számú EMMI rendelet 
határozza meg. 

1. Az iskola igazgatója minden tanév január 10-ig felméri az iskolai tankönyvellátás 
támogatási és megrendelési igényeit. 23 § (1-2) 

2. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett 
tankönyveket kapják meg használatra.  

2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint kölcsönzik 
ki, és a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják.  

3. Az iskola részére törvény alapján a tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek 
legalább a huszonöt százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott 
ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és 
tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül. 

4. A kölcsönzés rendje  

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket szeptemberben a 
könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve elolvassák, és 
aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadására 
vonatkozóan. Ennek szövege a következő: 

 
NYILATKOZAT 

  

Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 

 Az iskolai könyvtárból a ………………….es tanévre tartós könyveket kaptam, melyet 
átvettem, és az átvételt aláírásommal igazoltam.  

 ……..…június 7.-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós 
tankönyveket. 

 A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik, vagy 
elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más forrásból. 
Végső esetben pedig a vételárat meg kell téríteni. 

Sorszám  Aláírás osztály 
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A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 7-ig kötelesek a tanév elején, illetve tanév 
közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, 
megrongálásából származó kárt az iskola szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, 
munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

5. A tankönyvek nyilvántartása 

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” néven tartja nyilván az ingyenes 
tankönyv biztosításához szükséges tankönyveket. Évente leltárlistát készít a következő 
feladatokról: 

- a folyamatosan nyilván tartja az egyedi kölcsönzéseket  
- a napköziben és a tanulószobán elhelyezett tartós könyvekről listát készít szeptemberben 
- szeptemberben, októberben összesített listát készít az újonnan beszerzett tankönyvekről  
- összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről január 10-ig 
- listát készít a selejtezendő tankönyvekről október-november hónapban 
- listát készít a könyvtárban található kötelező és ajánlott olvasmányokról január 10-ig 
 

6. Kártérítés 
 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási 
segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. 
Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig 
használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 
 

 az első év végére legfeljebb 25 %-os, 
 a második év végére legfeljebb 50 %-os, 
 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os, 
 a negyedik év végére 100 %-os lehet. 

 
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a 
tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 
származó kárt az iskolának megtéríteni ugyanolyan könyv beszerzésével vagy anyagi 
kártérítéssel. 
Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás 
esetben az igazgató állásfoglalása a döntő. 
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 
tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie: 
 

 az első év végén a tankönyv árának 75 %-át,  
 a második év végén a tankönyv árának 50 %-át, 
 a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át. 

 
A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár 
megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a 
szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 



PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA  PEDAGÓGIAI PROGRAM 

38 

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező 
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.  
Az igazgató felelős a tartós tankönyvellátás megszervezéséért (felelősök megbízása, segítők 
felkérése, a tankönyvfelelős tájékoztatása a tankönyvtárak költségvetési keretéről stb.)  
A tartós használatra szánt tankönyveket és egyéb taneszközöket az iskolai tankönyvfelelősök 
rendelik meg az intézményvezetéssel történő egyeztetés alapján, a szaktanárok írásban leadott 
igénye szerint. Felelősök továbbá a megrendelés határidejének és a költségvetési keretnek a 
betartásáért, valamint a tartós használatra szánt tankönyvek és segédeszközök nyilvántartásba 
adásáért. 
A tartós használatra szánt segédletek nyilvántartása és kölcsönzésbe adása a könyvtáron 
keresztül történik. Felelős a könyvtáros, aki e munkájához segítséget kap az 
osztályfőnököktől. 
A tankönyvtári állományt külön gyűjteményként kezeljük, és tankönyvtári címleltárkönyvben 
tartjuk nyilván. 
A tankönyvek és segédletek átvételét a tanuló, illetve a szülő aláírásával köteles igazolni. A 
könyvtár működése és a feladat időben történő elvégzése érdekében a tartós használatra szánt 
tankönyvek és segédletek kölcsönzésére a tanév elején, visszaadására a tanév végén kerül sor 
az alábbiak szerint. 
Egy-egy osztály tankönyveinek egyben történő felvételének és leadásának megszervezéséért a 
könyvtáros és az osztályfőnök a felelős. 
A tartós használatra kiadott segédletekkel kapcsolatban a szülőket és a tanulókat az 
osztályfőnök készíti fel egyrészt a szülői értekezleten, valamint osztályfőnöki órán, másrészt 
az iskola írásban is tájékoztatást ad a dokumentumokkal kapcsolatos anyagi szabályozásról. 
Az iskola a szülők által írásban jelzett igények alapján tanulói számára ingyenesen kölcsönzi a 
tankönyveket, tanulási segédleteket a rendelkezésre álló kereteken belül. 
 
 
 
4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása  
 
4.1 Az 1–4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 
Az alsó tagozat (1–4. évfolyam) első két évében a szabályozás lehetővé teszi az ebben az 

életkorban különösen jelentős egyéni különbségek kezelését. A 3–4. évfolyamon 
erőteljesebbé válnak – a negyedik évfolyam végére már meghatározóan – az iskolai 
teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A motiválás és a 
tanulásszervezés a Nat fejlesztési feladataiban is kifejeződő elvárásokra összpontosít. A Nat 
az első négy évfolyamot tekinti az első önálló képzési szakasznak. 

 
A felső tagozat (5–8. évfolyam) funkciója elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 
eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, készség-együttesek és tudástartalmak 
megalapozásának a folytatása. A 7–8. évfolyam alapvető feladata – a változó és egyre 
összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák 
továbbfejlesztése, azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk 
növelése. A Nat a második négy évfolyamot tekinti a második önálló képzési szakasznak. A 
fejlesztő szakasz alapvető feladata – az előző szakaszokhoz kapcsolódva – a változó és egyre 
összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák 
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fejlesztése, azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságának, variabilitásának 
növelése. 
Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 
követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott 
kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel.  

 

5. Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása 
 
A mindennapi testnevelés céljai 
 

 Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, 
elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket. 

 Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének legalább 
alapfokú tudnivalóit. 

 A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez 
szükséges alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, 
becsületesség, szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, 
az idegi és fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb. 

 Megismertetni a tanulókat a társadalmi élet alapvető elvárásaival, a megfelelő 
viselkedéskultúrával, az alapvető erkölcsi követelményekkel, az önvédelem alapjaival. 

 A fenti célok elérése érdekében a következő sajátos egészségügyi és pedagógiai 
szempontoknak kell érvényesülniük, megjelenniük a tanítási órákon, egyéb 
foglalkozásokon: 

 Minden tanuló minden tanítási napon részt vesz a testmozgás-programban. 
 Minden testnevelési órán és sportfoglalkozáson figyelünk a keringési és légző 

rendszer megfelelő terhelésére. 
 Minden testnevelési órán, foglalkozáson van gimnasztika, valamint a helyes testtartást 

szolgáló gyakorlatsor, légző-torna. 
 A testnevelési tananyag egészében betartandóak a gerinc- és izületvédelmi szabályok. 
 Fontos feladat a tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése. 
 Fontosnak tartjuk, hogy minden testnevelési óra, sportfoglalkozás örömet, 

sikerélményt jelentsen az eltérő adottságú tanulóknak is. 
 Alapvető, hogy érvényesüljenek a sport személyiségfejlesztő hatásai. 
 Fontos, hogy minden foglalkozáson szerepeljenek életmód-sportok, amelyeket egy 

életen át lehet folytatni. 
 Figyelünk arra, hogy a program népi játékokat is tartalmazzon – így a 

hagyományőrzés is szerepet kap. 
 A tánc, mint mozgás is szerepel programunkban. 

 
Iskolánk tanulói számára a mindennapi testedzést a következő foglalkozások biztosítják: 
 

1 – 6. évfolyamon 
 Heti 4 testnevelés óra (2012/2013-as tanévtől 1. és 5. évfolyamon, majd felmenő 

rendszerben). A ötödik  testnevelés órát a törvényben adott lehetőségnek megfelelően 
a néptánc oktatással biztosítjuk. 

 Tartásjavító torna a testnevelés óra keretében. 
 Heti 1 óra tánc a zenei tagozatos évfolyamokon. 
 Minden nap 45 perces játékos egészségfejlesztő testmozgást tartunk a napközis 

foglalkozásokon, ha a lehetőség engedi, akkor a szabad levegőn. 
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 A sportolás, testnevelés helyei: tornaterem,  iskolaudvar. 
 

7 - 8. évfolyamon: 
 

 Heti 5 óra testnevelés, ebből egy órát három sportág kiemelt oktatására fordítjuk, 
amely a kézilabda, kosárlabda és labdarúgás. 

 A hét meghatározott napján szervezett tömegsport-foglalkozások vannak, melyek 
tevékenységébe a tanulók alkalomszerűen is bekapcsolódhatnak. 

 A testnevelés órák keretében oldjuk meg a könnyített testnevelési feladatokat. 
 
Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások 
 
Szerves részét képezik a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének. Ezek a 
foglalkozások igazodnak a tanulók és a szülők igényeihez, anyagi hátteréhez. 
Ide tartozó programok (Kirándulások, erdei iskolák, nyári táborok költségeit a szülők 
finanszírozzák. A részvétel nem kötelező.) 
Természetesen az iskola együttműködik a különböző sportegyesületekkel, és támogatjuk, 
hogy ezekben minél több diákunk sportoljon versenyszerűen. 

 
 Futball, kosárlabda, kézilabda 
 Küzdősportok 
 Játékos testmozgás napköziben 
 Tömegsport 
 Tánc  
 Az adott sportágban tehetséges tanulók versenyekre való felkészítése 
 Osztálybajnokságok rendezése 
 Túrák, kirándulások (a szülők pénzbeli hozzájárulásával). 

 
 
6. Választható tantárgyak, foglalkozások, pedagógusválasztás szabályai 
 

Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását 
követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók 
választhatnak, a tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik 
pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői szervezet 
és az iskolai diákönkormányzat véleményét.  
 
Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló milyen szabadon 
választott tanítási órán, továbbá melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, 
vagy – az állami általános iskolában – kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni. 
 
A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a 
következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, 
továbbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára. 
 
A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, 
továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező 
tanítási órát. A szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott 
tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 
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7. A tanulói teljesítmények ellenőrzése, értékelése, minősítése 
 

1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók 
tanulmányi munkájának rendszeres, folyamatos ellenőrzését és értékelését, amelynek 
tapasztalatai alapján jelölik ki a pedagógusok a korrigálandó, javítandó, fejlesztendő 
területeket. 

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

ellenőrzik. 
 

 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.  

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 
ellenőrizzük.) 
 

3. A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén az 
értékelésre, minősítésre a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei 
alapján kerül sor.  
A tanulmányi munka értékeléséhez, minősítéséhez használt érdemjegyek, 
osztályzatok: 

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

4. 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 tanuló képességei, eredményei hogyan változtak - 
fejlődtek-e vagy hanyatlottak - az előző értékelés óta. 

 
5. Ha a tanuló az előírt követelményeket nem teljesíti, számára egyénre szabott, egyéni 

és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások szervezésével kell a továbbhaladáshoz 
szükséges ismeretek megszerzését, képességeinek fejlesztését elősegíteni. 

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

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 
Az 1. évfolyamon félévkor és évvégén, illetve a 2. évfolyamon félévkor minden 

tantárgy esetében szöveges értékelést alkalmazunk. 
A 2. évfolyamon év közben a tanulók munkáját minden tantárgyból 

érdemjegyekkel értékeljük. Félévkor szöveges, a tanév végén pedig 
osztályzattal történő értékelést alkalmazunk. 

A 3.-8. évfolyamon a tanulók munkáját minden tantárgyból év közben 
érdemjegyekkel, a félév és a tanév végén osztályzattal minősítjük. 

 
7. Az 1. évfolyamon a félév és a tanév végén, 2. évfolyamon félévkor a tanulók munkáját 

a  naplókban található értékelő lapok segítségével értékeljük. 
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8. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 
tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább egy érdemjegyet kell 
szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját 
havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. A témakör lezárásakor a tanuló 
teljesítményét a témakör követelményeit átfogó írásbeli dolgozatban értékelni kell.  

 
9. A 2.-8. évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő 

tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre: 
 A kötelező tanítási órák tantárgyai közül: 

 2.-3. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret, 
ének-zene, rajz, technika, testnevelés, néptánc, hit- és erkölcstan /vagy erkölcstan/ 

 4. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret, 
ének-zene, rajz, technika, testnevelés, idegen nyelv, néptánc, hit- és erkölcstan 
/vagy erkölcstan/ 

 5. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 
matematika, természetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, néptánc, hit- 
és erkölcstan /vagy erkölcstan/ 

 6. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 
matematika, informatika, természetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, 
néptánc, hit- és erkölcstan /vagy erkölcstan/ 

 7. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 
matematika, informatika, fizika, biológia, kémia földrajz, ének-zene, rajz, 
technika, testnevelés, hit- és erkölcstan /vagy erkölcstan/ 

 8. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 
matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz, 
technika, testnevelés, hit- és erkölcstan /vagy erkölcstan/ 

 
10. A választható foglalkozásokon nyújtott tanulói teljesítményt is minősítjük.  
11. Az egyéni foglalkozásokon nyújtott tanulói teljesítményt a tantárgyi értékelésbe nem 

számítjuk be. 
 
 
Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 
 
 

Írásbeli beszámoltatás az elméleti jellegű tantárgyakból  
 

 Az egyes tantárgyakból és témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és 
fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

 Az 1-4. évfolyamon matematika, magyar tantárgyakból az év végén a tanulók a 
követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek; 

 5-7. évfolyamon matematika és magyar nyelvtan tantárgyakból az év végén a 
tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is 
tanúbizonyságot tesznek; 

 8. évfolyamon félév előtt a tanulók matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint 
idegen nyelv tantárgyakból szintfelmérő vizsgát tesznek. 
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Az írásbeli beszámoltatások tanulók tudásának értékelésében betöltött 
szerepe, súlya 

 
 A tanulmányi eredmény meghatározásakor a tanórán szerzett érdemjegyek mellett, 

a témakört lezáró írásbeli dolgozatok súlyozva kerülnek beszámításra. 
 A 8. évfolyam szintfelmérő vizsga eredménye a tantárgyi eredménybe súlyozottan 

kerül beszámításra. 
 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 
0-30 % elégtelen (1) 
31-50 % elégséges (2) 
51-75 % közepes (3) 
76-89 % jó (4) 
90-100 % jeles (5) 

 
Az írásbeli beszámoltatások rendje, korlátai 

 
 Az értékelésről a tanulócsoportokat minden esetben tájékoztatni kell. A témakörön 

belüli szóbeli feleletről és írásbeli munkáról az értékelést megelőző órán, a 
témazáró dolgozatról legalább egy héttel korábban. 

 Egy tanítási napon ugyanabban a tanulócsoportban legfeljebb 2 témazáró dolgozat 
íratható. 

 A számonkéréssel kapcsolatos feladatokat a Házirend tartalmazza. 
 A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt, a tárgyat tanító nevelő értesíti az 

értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök 
rendszeresen ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 
Országos kompetenciamérések 

 
Minden évben a 6. és 8. évfolyam részt vesz az országos kompetenciamérésben. Célja nem a 
tanuló minősítése, hanem a fejlesztéshez szükséges információ begyűjtése, ezért a 
kompetenciamérésen nyújtott teljesítményt érdemjeggyel nem értékeljük. 
A felmérések tapasztalatait a szaktanárok értékelik, nevelőtestületi értekezleten elemezzük, s 
meghatározzuk, szükség szerint korrigáljuk feladatainkat, amelyeket beépítünk a következő 
tanév munkatervébe. 
 

 
8. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése, minősítése 
 
 A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az 1-8. évfolyamon a példás (5), 
jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 
 
Az 1-4. évfolyamon a tanulók magatartását a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 
osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 
Az 5-8. évfolyamon a magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök a 
nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg.  
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Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 
 
 A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei  
 

a) Példás (5) az a tanuló, aki 
 a házirendet betartja; 
 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 
 kötelességtudó, feladatait teljesíti; 
 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 
 tisztelettudó; 
 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, 

segítőkészen viselkedik; 
 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 
 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 
 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. 

 
b) Jó (4) az a tanuló, aki 

 a házirendet betartja; 
 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 
 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 
 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 
 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, 

biztatásra vesz részt; 
 nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

 
c) Változó (3) az a tanuló, aki 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 
 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 
 feladatait nem minden esetben teljesíti; 
 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 
 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 
 igazolatlanul mulasztott; 
 osztályfőnöki intőt kapott. 

 
d) Rossz (2) az a tanuló, aki 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 
 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 
 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 
 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván 

viselkedik; 
 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást 

akadályozza; 
 több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 
 több szaktanári figyelmeztetést kapott, osztályfőnöki megrovása 

van, és ennél magasabb fokozatú büntetése is. 
 
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 
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 A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei 
 
Példás a szorgalma annak a diáknak, aki 
 

 képességeihez mérten szorgalmas, 
 a tanulási órákra rendszeresen, jól felkészül, s azokon aktívan közreműködik, 
 szívesen olvas szakirodalmat, s az ily módon szerzett plusz tudását megosztja 

társaival, 
 aktív önművelődéssel fejleszti tudását, műveli adottságait, 
 szívesen, aktívan részt vesz a tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli 

programokban, akár szervezőként is, 
 ha alkalma adódik jól felkészülve, versenyeken öregbíti iskolája hírnevét, 
 jó eredmények elérésére törekszik / játékban, munkában, tanulásban /. 

 
Szorgalma jó annak a diáknak, aki 
 

 a képességeihez mérten általában szorgalmas, 
 a tanórákra rendszeresen felkészül, s azokon aktívan részt vesz, 
 felszerelése általában hiánytalan, 
 a házi feladatot rendszeresen elvégzi, esetleges mulasztás esetén pótolja, 
 szívesen olvas szakirodalmat, s érdeklődési körén belül aktív önművelődéssel fejleszti 

tudását, 
 a tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli programokban szívesen részt vesz. 

 
Szorgalma változó annak a diáknak, aki 
 

 nem teljesíti kötelességeit mindig képességei szerint, 
 munkájában, feladatelvégzésében felületes  
 felszerelési gyakran hiányos, 
 a házi feladata nem mindig kész, 
 nem törekszik önművelődésre 
 tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli programokban ritkán vesz részt. 

 
Szorgalma hanyag annak a diáknak, aki 
 

 képességeihez mérten nagyon keveset tesz tanulmányi fejlődésének érdekében, 
 a feladatokat nem, vagy csak felületesen oldja meg, 
 felszerelése gyakran hiányos  
 a házi feladatot nem készíti el, 
 nem törődik önművelődésével tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli 

programokban alig, vagy csak felszólításra vesz részt. 
 
A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 
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9. Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
 

Az idegen nyelv órákon, a német és az angol nyelv közötti választási lehetőség, illetve a 
kiscsoportos nyelvtanulás hatékonysága miatt, csoportbontásban tanulnak a gyerekek. Ennek 
felmérése a harmadik év második félévében történik. Informatika órákon, az informatikaterem 
létszám korlátai miatt bontjuk az osztályokat. 

 
Az alsó tagozat első évfolyamán, illetve a felső tagozaton - amennyiben ezt a tanulók 
létszáma lehetővé teszi - a magyar nyelv és irodalom, illetve a matematika tanítása 
csoportbontásban folyik. Első évfolyamon névsor szerint történik a bontás. A felső tagozaton 
nívócsoportokba kerülnek a tanulók az egyes szaktárgyakból elért év végi és félévi 
teljesítményük alapján.(alapszint: 2,3 érdemjegy, emeltszint: 4,5 érdemjegy). A csoportok 
összetételét – az átjárhatóság miatt – legalább félévente megvizsgálja a tantestület. 

 
20 fő alatti osztályban csoportbontást nem szervezünk. 
 
Egyéb foglalkozások szervezése: 

 
A szakköröket  minden év szeptemberében hirdetjük meg. 
10 fő alatt csoport, szakkör, stb. nem indítható, kivétel ez alól a korrepetálás, egyéni és 
fejlesztő foglalkozás. 
Az egyéb foglalkozásokat tartó pedagógusok nevét, óraszámát a mindenkori tantárgyfelosztás 
tartalmazza. 

 
 

10. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 
módszerek 
 

A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik: 
 az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel, 
 a testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon. 

 
A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának évente legalább 
egyszer történő mérésének kötelezettségét. A mérést évenkénti gyakorisággal végezzük el a 
testnevelési órákon a Hungarofit rendszer alkalmazásával, amely Dr. Mérei Ildikó nevéhez 
fűződik. A tanulók általános fizikai teherbíró képességének értékeléséhez és minősítéséhez 
használt Hungarofit (fizikai fittség mérése) alapmérései az alábbiak: 
 

 Aerob vagy alap-állóképesség mérése: 2000 m-es síkfutással. 
 Izomerő mérése és dinamikus ugróerő mérése helyből 

távolugrással páros lábbal. 
 Dinamikus dobóerő mérése: kétkezes labdadobás hátra fej 

fölött, tömött labdával. 
 Kar-, törzs- és lábizmok együttes dinamikus erejének mérése: 

egykezes labdalökés helyből az ügyesebb kézzel, tömött 
labdával. 
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 Dinamikus erő-állóképesség mérése: vállövi és karizmok erő-
állóképességének mérése: mellső fekvőtámaszban karhajlítás és 
-nyújtás folyamatosan kifáradásig. 

 A csípőhajlító és a hasizom erő-állóképességének mérése: 
hanyatt fekvésből felülés térdérintéssel, folyamatosan. 

 A hátizmok erő-állóképességének mérése: hason fekvésből 
törzsemelés és leengedés folyamatosan, kifáradásig. 

 
A korosztálynak megfelelő követelményeket a tornaterem folyosóján kifüggesztjük, hogy azt 
a tanulók bármikor megtekinthessék. A felmérések a tanulók állapotának rögzítését célozzák, 
ezért azokra a diákok osztályzatot nem kaphatnak. A felmérést követő időszakban értékelhető 
azonban osztályzattal a tanulók a mért eredményekhez képest felmutatott fejlődésének 
mértéke. A felmérések eredményeit a testnevelő tanár köteles úgy vezetni, hogy az egyes 
osztályokban tanuló diákok fizikai állapotának követéséhez szükséges adatok évről évre 
hozzáférhetőek legyenek. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérését a központilag 
meghatározott időszakban bonyolítjuk le. A mérés alapján a nevelők a tanulók fizikai 
állapotát, általános teherbíró képességét minősítik, az évente kapott eredményeket 
összehasonlítják. 
 

 

11. Az iskola egészségnevelési elvei 
 

11.1 Az iskolai egészségnevelési program célja, feladata 
 
Az iskola egészségnevelési programjának célja, hogy feltérképezze tanulóink körében a fenti 
állapot megvalósulásának mértékét, teremtse meg a felnövekvő generációban az egészség 
fenti fogalmának megfelelő igényeket, mutassa meg a hozzávezető utat. 
A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs-rehabilitációs fejlesztésének sajátos célja, hogy 
a sérülés következtében hátránnyal induló tanulónak nagyobb esélyt biztosítson az 
eredményes tanulásra, fejlődésre, a sikeres társadalmi beilleszkedésre, sajátos nevelési igényű 
mozgássérült tanulóink esetében ez egészségmegőrző funkcióval is bír. 
 
 
11.2 Az iskolai egészségnevelés színterei 
 
11.2.1 Tanórai foglalkozások 
 
Az egészségnevelés szempontjából sajátos helyet foglal el a pedagógus, mivel a nap egy 
részében a tanulókkal közvetlen kapcsolatban van. Módja van nem csak instrukciókat adni, 
hanem az instrukciók megtartását ellenőrizni, a tanulókat segíteni, lelkesíteni, 
öntevékenységre sarkallni. 
Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez, de különösen igaz ez 
olyan fontos témák esetében, mint: 

 egészséges táplálkozás, 
 a testi higiéné, 
 a testedzés, mozgás, helyes testtartás 
 elsősegélynyújtás, 
 gyógyszerhasználat,  
 a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés) 
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 a személyes biztonság 
 a szexuális felvilágosítás 
 a családtervezés alapjai 
 a drog illetve AIDS prevenció 

Ezeknek a témáknak a feldolgozásához egyre több segítséget nyújtanak a minisztérium, a 
különböző szervezetek által kiadott módszertani anyagok, valamint a természetismeret, fizika, 
kémia, technika és életvitel, biológia tankönyvek környezetvédelemmel, egészségneveléssel 
foglalkozó fejezetei. Fontos feladat, hogy a pedagógusok tudatosan és célirányosan használják 
ki az ebben rejlő nevelési lehetőségeket, tantárgyakba, művelődési területekbe ágyazottan és 
minden tanórán kívüli helyzetben. 
 
11.2.2 Tanórán kívüli foglalkozások 
 

 délutáni szabadidős foglalkozások keretében fogászati és testápolási 
vetélkedők szervezése alsó- és felső-tagozatban 

 egészségnap 
 sportnapok, témával kapcsolatos filmvetítések, játékos vetélkedők 
 szakácsverseny (egészséges ételek készítése) 
 hulladékgyűjtés, parlagfű irtás (környezeti ártalmak csökkentése) 
 kirándulások, túrák. 

 
A tanórán kívüli foglalkozások, kötetlenebb formában, az interaktivitást fokozottan 
kihasználva biztosítják a nevelési célok elérését. 
 

11.2.3. Tájékoztató fórumok 
 

 Szülői értekezlet, szülő-csoport számára szervezett fórum, tájékoztató. Lehet 
osztályszintű vagy iskola szintű, ez utóbbi esetben színesítheti a programot a külső 
előadó, pl. orvos, pszichológus, rendőrség bűnmegelőzési osztályának szakembere stb. 

 Szakmai tanácskozások, tréningek. Elsősorban a tanárok felkészülését szolgálja, de a 
diákokat is meg kell hívni, amikor engedi a program, illetve a téma. 

 
11.3 Az iskolai egészségnevelést segítő kapcsolatok 
 
Iskolaorvos, fogorvos, védőnő 
 
Az iskolai egészségügyi ellátásról szóló jogszabálynak megfelelően iskolánkban házi 
gyermekorvos látja el az iskolaorvosi feladatokat, vagyis a tanulók életkorhoz kötött 
vizsgálatát, amely magába foglalja a testi, érzelmi és intellektuális fejlődés követését és az 
érzékszervek vizsgálatát. 
Közreműködnek a közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás 
egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában. Adott esetben elsősegélyben részesítik 
tanulóinkat. 
Hagyományos feladataik közé tartozik az iskolánk egészségnevelésében való részvétel.  
Évről évre hasznos ismereteket nyújtanak tanulóinknak az egészséges táplálkozásról; az 
életmód és a betegség összefüggéseivel, a serdülőkori változások ismereteivel kapcsolatosan. 
Tevékenységük ütemezését éves munkaterv tartalmazza. 
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10.4 Az iskolai egészségnevelés tartalma 
 
11.4.1  Az egészséges táplálkozás 
 
Cél:  
A táplálkozással összefüggő betegségek megismertetése, az egészségi állapot javításának 
lehetőségei egészséges táplálkozással. 
 
A világ számos országában, így Magyarországon is a táplálkozással és életmóddal összefüggő 
betegségeknek jelentős szerepe van a lakosság egészségi állapotának, valamint az ebből 
következő halálozásnak az alakulásában. Magyarországon az összes halálozás fele keringési, 
negyede daganatos betegségekből származik. A magyar férfilakosság kétharmada, a nők fele 
túlsúlyos, illetve elhízott, ehhez a táplálkozással összefüggő betegséghez két-háromszor 
gyakrabban társul a hipertónia, a 2. típusú cukorbetegség, a zsíranyagcsere zavara.  
A táplálkozással összefüggő betegségek jelentős része megelőzhető egészséges táplálkozással. 
 
Feladat:  
A témához kapcsolódó ismeretek átadása, különös tekintettel a különböző mesterséges 
tartósítószerek ártalmainak megismerésére. Egészséges ételek készítésének lehetőségei. 
 
11.4.2  A mindennapos testmozgás 
 
Cél:  
A tanulók mind szélesebb körében kialakuljon a mozgás-gazdag életmód, a testedzés szerves 
szükségletté váljon, a sportolás közösségi programként általánosan elfogadott legyen. 
 
A rendszeres testmozgás, testedzés, sportolás élettani és pszichológiai fontosságát mindenki 
ismeri és elismeri. A mozgásszegény életmód egészségi kárát nemcsak tudja, hanem előbb-
utóbb majdnem minden ember érzi is. Mégis a népesség szabadidős fizikai aktivitása 
átlagosan alig haladja meg a napi tíz percet. A felnőttek nem egészen ötödrésze sportol 
kisebb-nagyobb rendszerességgel. Természetesen, aki rendszeresen edz, mozog az a fizikai és 
szellemi teljesítmény növekedésével egyformán ismerkedik. 
 
Feladat: 
Az iskolában a mindennapos testmozgás keretében biztosítani kell a tanulók szervezett, 
irányított rendszeres mozgását. Délutáni, szabadidős programok keretében minél több 
lehetőséget kell adni a különböző sport foglalkozások lebonyolításának. Kirándulások, túrák 
szervezésével kell biztosítani, hogy a tanulók a lehetőségekhez képest minél többet töltsenek a 
szabad levegőn. 
 
11.4.3  A személyi higiéné 
 
Cél:  
A tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelően sajátítsák el a tisztálkodással kapcsolatos 
fontosabb tudnivalókat. Váljék mindennapi gyakorlattá a kulturált megjelenés, a tisztaság 
iránti igény. 
 
Feladat: 
Interaktív foglalkozások (tanórai vagy tanórán kívüli) keretében ismerjék meg a tanulók a 
mindennapi tisztálkodás helyes módját. Az iskolai mindennapok során gyakorlattá teszi a 
kézmosás, a kulturált étkezés szabályainak betartatását. Felsőbb évfolyamokon elemezni kell 
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az öltözködés normáit, a haj, az arc, köröm festésének, a testékszerek viselésének 
egészségügyi következményeit, tanórai – kiváltképp osztályfőnöki órai - keretekben, illetve 
szabadidős tevékenységek kapcsán. 
 

11.4.4  Az egészséges és biztonságos környezet kialakítása 
 
Cél:  
Olyan iskolai környezet megteremtése, melyben a tanulók mentális és fizikai egészsége nem 
károsodik a napi tevékenység során. 
 
Feladat: 

 Osztálytermek rendszeres, megfelelő szellőztetése. 
 Rendszeres tájékozódás a tanulók egészségi állapotáról. 
 Az osztálytermek a tanulók életkorához alkalmazkodó berendezése. (Székek, padok 

megfelelő ülő-, írómagassága) 
 Megfelelő, villogásmentes világítás kialakítása. 
 Minden tanuló számára megfelelő, egyéni adottságokat is figyelembe vevő ülésrend 

kialakítása. Az ülésrend időszakonkénti változtatásával a gyermekek szemének, 
gerincének változatos terhelése. 

 A napi munkarend kialakításakor biztosítani kell a megfelelő mozgásigény 
kielégítését. (Óraközi szünetek megfelelő szervezése.) 

 Tiszta, esztétikus környezet megteremtése. 
 
11.4.5  Egészségkárosító magatartásformák elkerülése 
 
Cél:  
A dohányzás mint addiktív, egészségkárosító szokás megelőzése a tanulók körében. A 
sohasem dohányzott lakosság számarányának növelése a gyermekek és fiatalok dohányzásra 
való rászokásának elkerülésével. 
Az alkohol- és drogfogyasztás és az általuk okozott egészségi és szociális károk megelőzése. 
 
 
Feladat: 
Rámutatni a tanulók körében az alábbi kiemelt káros szokások, magatartásformák 
elkerülésének fontosságára, azok egészségkárosító hatására. 
Figyelmet fordítani a szektákra, az antiszociális értékeket képviselő, radikális 
referenciacsoportokra és mozgalmakra, különös tekintettel a fiatalkori csoportok (pl. 
sporteseményeken destruktív viselkedést mutató csoportok) tevékenységére, számolva ezek 
alkohol- és drogérintettségével is.) 
 
Az iskolánkban az egészségnevelés részeként családi életre nevelési ismeretek oktatása, 
elősegítve a fiatalok értékrendjének, személyiségének fejlődését, felelős szexuális és drog 
elkerülő magatartás kialakítását. 
Rendszeres tájékoztatás a HIV-fertőzés megelőzéséről, a megváltozott AIDS betegségről, a 
betegség demisztifikálása, és a fertőzöttekkel szembeni diszkrimináció, szegregáció 
csökkentése. 
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12. Az iskola környezeti nevelési elvei 
 

12.1 Környezeti nevelési céljaink  
 
Célunk elősegíteni az egyetemes Természetnek, mint létező értéknek tiszteletét és 
megőrzését, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, 
kultúrájával együtt. 
 
Munkánkkal – tanulóink környezettudatos nevelése által -  hozzájárulunk a Föld egészséges 
folyamatainak visszaállításához, a környezettel való harmónia kialakításához, a bioszféra és a 
biológiai sokféleség megőrzéséhez. 
 
Elősegítjük környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében, hogy 
tanítványaink képesek legyenek a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására.  
Kialakítjuk a környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 
magatartást, egyéni és közösségi szinten egyaránt. 
 

 12.2.  Erőforrásaink 
 
A környezeti nevelés munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai 
élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó 
munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló 
együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is. 
  
Pedagógusok: Az iskola minden pedagógusának feladata, hogy környezettudatos 
magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára.  
 
Tanulók: Az iskola minden tanulójának feladata, hogy vigyázzon környezetére és 
figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai 
diákönkormányzatnak, az osztályközösségnek, valamint a környezetvédelem iránt különösen 
érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló diákcsoportnak. 
 
Pedagógus-tanuló: A tanulók a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal 
való közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. Ez az 
együttműködés nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és 
megőrzésében segít.   
 
Pedagógus- szülő: Az iskolai környezeti nevelés területén is megvalósítjuk a szülői ház és az 
iskola harmonikus együttműködését. Legfontosabb partnerünk a szülő, aki megerősíti 
gyermekében azt a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. 
Munkánkat erősíti, ha az iskolában elsajátított viselkedési formákat, ismereteiket otthon is 
alkalmaznák a tanulók.  
 
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: Az iskolai adminisztrációs és technikai 
dolgozói munkájukkal aktív részesei a környezeti nevelésnek. Az adminisztráció területén 
feladatunk, hogy csökkentsük a felesleges papírfelhasználást. Példamutató, ha a tanulók 
látják, hogy az iskola épületének takarítása során környezetkímélő és egészségre nem 
ártalmas tisztítószereket használunk. Ezek felkutatása, beszerzése az iskolatitkár feladata. Az 
iskolai szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztéséhez a takarítók a legaktívabb partnerek. 
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Fenntartó és működtető: Mivel a fenntartó és működtető határozza meg az intézmény profilját 
és költségvetését, ezért a kölcsönös együttműködés fontos. Az iskola igazgatójának feladata, 
hogy a fenntartóval és működtetővel való egyeztetés során a lehető legoptimálisabb helyzet 
megteremtését elérje. 
 
Civil szervezetek: Ezek a szervezetek ismereteikkel, programjaikkal segíthetik a tantestület 
munkáját. A szaktanárok egyénileg alakítanak ki kapcsolatot velük, megszervezik a részvételt 
az előadásikon, továbbképzéseiken, illetve ők és a tanulók is tartanak előadásokat, 
továbbképzéseket az általuk szervezett programokon.  
 
 

12.3. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 
 
12.3.1. Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások 
 
Nagyon fontos a környezeti nevelés összetettsége miatt a tantárgyak közötti integráció. 
Minden alkalmat megragadnunk, hogy megfelelő módon a diákjainkban egységes képet 
alakítsunk az őket körülvevő világról: 

 terepgyakorlatok, tanulmányi kirándulások, akadályversenyek 
 kézműves foglalkozások 
 pályázatok, kiállítások készítése 
 modellezés 
 látogatások: múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti parkba, esetleg egy 

hulladékégetőbe, egy szennyvíztisztítóba és egy szeméttelepre 
 versenyek, szakkörök szervezése 
 „DÖK-nap” 
  vetélkedők, akadályversenyek és kiállítások szervezése  

 
12.3.2. Módszerek 
 
A környezeti nevelésben a megújulás érdekében olyan módszereket kell választunk, amelyek 
segítségével képesek leszünk céljainkat elérni. Alapelvünk, hogy ezeket, a módszereket 
mindenki saját maga próbálja ki, mielőtt alkalmazza a diákokkal. 
 
Néhány ilyen javasolt módszercsoport: 

 Együttműködő tanulási technika. 
 Játékok alkalmazása. 
 Modellezések bemutatása. 
 Riportok készítése. 
 Terepgyakorlati módszerek. 
 Kreatív tevékenykedtetés. 
 Tevékeny közösségek létrehozása. 
 Művészi kifejezések. 

 
12.3.3. Taneszközök 
 
Az iskolánk rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek 
a környezeti nevelési munkához szükségesek. 
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Folyamatosan pótoljuk az elhasználódott vegyszereket, eszközöket, valamint lépést kell 
tartani a fejlődéssel, új eszközöket is kell beszerezni. 
 
A levegő-és talajvizsgálatokhoz minden eszközt biztosítani kellene. Folyamatosan frissítésre 
szorulna a környezeti nevelési szak-és CD könyvtára. 
 
Jó lenne biztosítani a megfelelő audiovizuális ill. multimédiás eszközök folyamatos 
beszerzését. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, hogy a nevelő-oktató munkát 
segítő eszközök, és felszerelések jegyzékébe beépüljön a környezeti nevelés speciális 
eszköztára. 
 
12.3.4. Iskolai környezet formálása 
 
Iskolánk sikeresen vett részt környezetvédelmi feladatok végrehajtásában. Korábbi 
időszakban működött környezetvédelmi szakkör, melynek keretében levegőszennyezést és 
talajszennyezést vizsgáltunk. A szakkör tagjai akkoriban élénk érdeklődést mutattak a 
környezetvédelem munkája iránt. Szeretnénk a szakkört felújítani, több célirányos kirándulást 
szervezni a falu környékén. 
Szinte már hagyomány hogy tanulóink segítenek a falutakarítási napon, rendszeresen 
gyűjtünk papírt és elhelyezésre került az iskolában egy konténer is, mely a falu lakói és 
tanulóink számára állandó segítséget nyújt a fölösleges papír elhelyezésében. 
Részt veszünk a falu hagyományőrző programjaiban és a közös ünnepeken. 
(szüreti felvonulások, karácsonyi műsorok) 
 
Már hagyománya van iskolánkban a természetjárók szervezésében zajló túrák szervezésének. 
Az egyesület hírneve már régen túljutott a falu határain és az általuk szervezett programok 
résztvevőinek száma már a 600-700 fő között mozog. 
 
12.3.5. Kapcsolatrendszerek 
 
A környezeti nevelésben nélkülözhetetlenek a kommunikáció legkülönbözőbb módjai. 
Nagyon fontos, hogy tanulóink a nagyszámú látott, hallott és olvasott irodalmat kritikusan 
figyeljék és adott helyzeteket, eseményeket okosan mérlegelni tudjanak. 
Képesek legyenek a szakirodalomban eligazodni és értékes információkat meg tudják 
különböztetni az értéktelentől. Meg kell őket tanítanunk a fellépésekre, a szereplésekre az 
előadások módszertanára. 
 
Iskolán belüli kommunikáció formái: 

 kiselőadások tartása 
 házi dolgozat készítése 
 poszterek készítése és bemutatása 
 faliújságon közölt információk készítése 
 levelezés szülőkkel, tanárokkal, diákokkal 
 szórólapok készítése 

 
Iskolán kívüli kommunikáció formái: 

 környezetvédelmi cikkek feldolgozása 
 a környezet állapotfelmérésének értékelése, kapcsolatfelvétel az 

illetékesekkel 
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 a közvetlen környezet problémáinak felmérése, együttműködés az 
önkormányzattal. 

 
Környezeti nevelési programunk megvalósításába széles körben bevonjuk partnereinket 
(szülők, fenntartó képviselői, társszervezetek, stb.) 
 

 
13. Esélyegyenlőség biztosítása 
 
Az igazságosság, amely annak a biztosítását jelenti, hogy a személyes és társadalmi 
körülmények, (nem, társadalmi-gazdasági helyzet, etnikai származás) ne jelentsenek akadályt 
az oktatási lehetőségek kihasználásában.  
A befogadás, amely azt jelenti, hogy mindenki számára biztosított az oktatás alapvető szintje, 
mindenki legyen képes írni, olvasni, egyszerű számításokat elvégezni. Az iskolai kudarc 
kezelése segít leküzdeni a társadalmi hátrányokat. 
Az iskola esélyegyenlőségi programjának célja, hogy biztosítsa az intézményen belül az 
egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, mindennemű diszkrimináció kizárását 
korra, vallásra, nemzetiségre, szociális, anyagi helyzetre való tekintettel, figyelembe véve a 
szülők igényeit és a törvényi előírásokat.  
A program közvetlen célcsoportja: a kiemelt figyelmet igénylő, a sajátos nevelési igényű, a 
hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű valamint a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek. 
A program közvetett célcsoportja: az iskola valamennyi tanulója és pedagógusa, az iskolával 
együttműködő szakmai szolgáltatók, a témában érintett civil szervezetek képviselői, valamint 
döntéshozók, ill. a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában érintett nem 
pedagógus szakemberek, és természetesen a szülők.  
Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása mellett biztosítjuk 
a tanítványok optimális képzésével az esélyteremtést.  
A támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását, a hátrányos helyzetű gyerekek 
hátrányainak kompenzálását és az esélyegyenlőség előmozdítását az iskola minden 
tevékenysége során figyelembe veszi és alkalmazza különösen: 
 

 a beiratkozásnál, 
 tanításban, ismeretközvetítésben, 
 a gyerekek egyéni fejlesztésében,  
 az értékelés gyakorlatában, 
 tanulói előmenetelben, 
 a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, 
 a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, 
 a továbbtanulásban, pályaorientációban,  
 humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében, 
 a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és 

társadalmi környezettel.  
 
A tantestület minden tagjának ismernie kell, és kötelessége betartani az egyenlő bánásmódra 
és az esélyegyenlőségre vonatkozó jogszabályokat, biztosítania kell a diszkriminációmentes 
oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkör kialakítását.  
Minden pedagógus felelősséggel kísérje figyelemmel tanulóinak helyzetét, tartson személyes 
kapcsolatot a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében az illetékes hatáskörrel 
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rendelkező intézményekkel, szervezetekkel, és aktívan vegyen részt a gyermekvédelmi 
jelzőrendszer működésében. 
A nevelői továbbképzések alkalmával minden nevelő számára biztosítani kell az 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteket bővítő képzéseken való részvételt.  
A tantestület tagjának ismernie kell az iskola esélyegyenlőségi programjában foglaltakat és 
aktívan közre kell működniük annak megvalósításában. Az esélyegyenlőség sérülése esetén a 
tantestület minden tagjának kötelessége jeleznie azt az iskola ifjúságvédelemért felelős 
nevelőjének.  
 
Irányelveink: 
Az iskola kezdő évfolyamán a bemeneti mérések elvégzésével már a tanév elején kiszűrjük 
azon gyermekeket, akik a mindennapi tanulás terén elmaradnak társaiktól az osztályban. 
A tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozása érdekében 
képesség-kibontakoztató vagy integrációs foglalkozásokat szervezünk alsó és felső tagozatban 
egyaránt osztálykeretben, osztálybontás esetén csoportban, amelyeknek célja a 
személyiségfejlesztés, a tanulási kudarcnak kitett tanulók sikertelenség-érzésének oldása, 
valamint a szociális hátrányok enyhítése.  
A lemaradást egyéni foglalkozáson, felzárkóztatáson, a differenciált oktatás pedagógiai 
módszereinek alkalmazásával, csoportmunka alkalmazásával igyekszünk pótolni. Szükség 
esetén konzultálunk az osztályfőnökökkel, és értesítjük a szülőket. 
Minden esetben arra törekszünk, hogy az évfolyam követelményeinek az alapjait a lehető 
legalaposabban sajátítsa el minden tanítványunk. Ez lehetőséget teremt tanulóink számára a 
folyamatos haladásra, az évvesztés elkerülésére.  
Különös figyelmet fordítunk azon tanulókra, akik viselkedésében magatartászavaros jegyeket 
fedeztünk fel. Elsősorban iskolapszichológusunk segítségét vesszük igénybe, de a probléma 
megoldása érdekében együttműködünk a Családsegítő Szolgálat, a Pedagógiai Szakszolgálat 
szakembereivel.  
Az egyes magatartási formák torz, az iskolában nem elfogadható megnyilvánulásáról 
jegyzőkönyvet veszünk fel az eset leírásával, amiről az osztályfőnökök tájékoztatják az 
ifjúságvédelmi felelőst, majd az a szülőket, és a családsegítő szolgálat munkatársait. Ezen 
tanulóknál is törekszünk arra, hogy elsajátítsák a kulturált magatartásformákat, felismerjék a 
tanulás fontosságát.  
 
Rövid távú célok: 
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási sikerességét befolyásoló tényezők 
vizsgálata és felismerése.  
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi sikerességét segítő programok 
kidolgozása és elindítása. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának 
megszervezése.  
Az alapkészségek fejlesztését kiemelten kezelő programok iskolai kidolgozása és elindítása.  
Tanórán kívüli foglalkozások szervezése a tanulói lemaradások csökkentése és a tehetségek 
gondozása érdekében.  
A sajátos nevelési igényű tanulók szakellátásának biztosítása a Szakszolgálat munkatársainak 
bevonásával.  
A bemeneti mérések alkalmazásán alapuló egyéni fejlesztési tervek kidolgozása és iskolai 
alkalmazása.  
Kapcsolatfelvétel az érintett tanulók szüleivel, családlátogatások, fogadóórák tartása.  
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Középtávú célok: 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi eredményének javítása.  
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentése a 8. évfolyamot 
elvégzők arányának növelése.  
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók beiskolázások növelése az érettségit adó középfokú 
intézményekbe.  
Az országos mérési eredmények javulása a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
eredményeiben.  
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növekedése a tanórán 
kívüli foglalkozásokon. Az egyéni fejlesztési tervek kidolgozása és megvalósítása indokolt 
esetekben.  
A pedagógusok célzott továbbképzésének szervezése, (fejlesztő pedagógia, logopédia, 
képességfejlesztő oktatás) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hatékonyabb oktatásának 
érdekében.  
Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel 
 
Megvalósítás: 
Az iskola biztosítja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányos elhelyezését az 
osztályokban. (abban az esetben, ha több tanulócsoporttal működne egy-egy évfolyam).  

- Az iskola lehetővé teszi minden pedagógusa számára az adaptálható módszerek 
bemutatását, a problémák, szakmai tapasztalatok megvitatását, a megoldási 
alternatívák kidolgozását.  

- Az iskola a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára tanórán kívüli fejlesztési 
lehetőségeket szervez a különbségek, lemaradások csökkentése érdekében.  

- Az iskola segítséget nyújt a pedagógusok szakmai és a pedagógus munkát segítő 
szakmák közös szakmai nyelvének kialakítására, a közös problémamegoldó stratégiák 
hosszú távú koncepciók kidolgozására.  

- Az iskola együttműködik a közvetlen és közvetett partnerekkel a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók lemaradásának csökkentése érdekében.  

- Az iskola figyelemmel kíséri a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi 
előmenetelét és továbbtanulását.  

- A pedagógusok szakmai információs szolgáltatásának kiépítése. Az igénybe vehető 
szolgáltatásokról (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat, stb.) által nyújtott 
tájékoztatás révén.  

- Az iskola a saját eszközeivel hozzájárul a sajátos nevelési igényű tanulók hátrányainak 
csökkentéséhez, a társadalmi beilleszkedés esélyeinek növeléséhez 

 
 
14. Tanuló jutalmazásával összefüggő, magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 
 
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki 

kitartó szorgalmat, példamutató közösségi magatartást tanúsít, és hozzájárul az iskola jó 
hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. 

 
Az iskola ezen túlmenően jutalmazhatja azt, aki: 
 eredményes kulturális, művészeti, tevékenységet folytat, 
 kimagasló sportteljesítményt ér el, 
 a közösségi életben tartósan jó szervező, és irányító munkát végez. 



PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA  PEDAGÓGIAI PROGRAM 

57 

Az iskola pedagógusai tehetnek javaslatot a jutalmazásra, melyről a nevelőtestület dönt. 
 

14.1 Az iskolai jutalmazás formái: 
 
 A területi, megyei versenyeken eredményt elért tanulók igazgatói dicséretben   

 részesülnek, bejegyezve az ellenőrző könyvbe, naplóba. Az igazgatói dicséretet  
 az iskola tanulói előtt ki kell hirdetni. 

  piros pontok – vállalás útján – nemes cselekedet jutalmazására, hetesek,  
 ügyeletesek jutalmazására 

  szaktanári dicséret az ellenőrző könyvbe és a naplóba bejegyezve 
  osztályfőnöki dicséret az ellenőrző könyvbe és a naplóba bejegyezve 
  igazgatói dicséret az ellenőrző könyvbe és a naplóba bejegyezve 
  igazgatói dicséret az ellenőrző könyvbe és a naplóba bejegyezve, az iskola  

 tanulói előtt kihirdetve 
  tantestületi dicséret 
 tanév végén:   

 
Petőfi-díj    (8. osztályos tanuló) 

                                   Társadalomtudományokért Díj          (7-8. osztályos tanuló) 
                         Természettudományokért Díj  (7-8. osztályos tanuló) 
                         Sportért Díj     (7-8. osztályos tanuló) 
                         Művészetért Díj   (7-8. osztályos tanuló) 
                         Bölcs Bagoly Díj   (két 4. osztályos tanuló) 
        

Oklevél és jutalomkönyv átadása a tanévzáró ünnepségen. 
 

Ha egy tanuló 3 osztályfőnöki dicséretet kapott, a következő fokozat az igazgatói  
  dicséret lehet. 
 
 

14.1.1Sportversenyek jutalmazása 
 
1-8. évfolyam 
 
Házi versenyek I-III. hely Tantárgyi jeles 

részvétel Szaktanári dicséret Járási versenyek 
 I-III. hely Osztályfőnöki dicséret 

részvétel Osztályfőnöki dicséret Megyei versenyek 
I-III. hely Igazgatói dicséret 
részvétel Igazgatói dicséret Országos (többfordulós) 

versenyek I-X. hely Nevelőtestületi dicséret  
 
A kiemelkedő sportmunkát, a 4., 6. és 8. osztályt az intézményünkben befejezett tanulóknál, 
könyvjutalommal ismerjük el. 
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14.1.2 Kulturális és művészeti versenyek jutalmazása 
 
1-8. évfolyam 
 
Terület  Jutalmazás 

részvétel Tantárgyi jeles Házi versenyek 

I., II., III. helyezés Szaktanári dicséret 

részvétel Szaktanári dicséret Járási versenyek 
I., II., III. helyezés Osztályfőnöki dicséret 
részvétel Osztályfőnöki dicséret Megyei versenyek 
I.-VI. helyezés Igazgatói dicséret 
részvétel Igazgatói dicséret Országos (többfordulós) 

versenyek I.-X. helyezés Oklevél és könyv, 
nevelőtestületi dicséret 

 
A kiemelkedő kulturális munkát, a 4., 6. és 8. osztályt intézményünkben befejezett tanulóknál, 
könyvjutalommal ismerjük el. 
 

14.1.3 Tanulmányi versenyek jutalmazása 
 
1-8. évfolyam 
Terület  Jutalmazás 
Levelező versenyek 
házi  

minősítés esetén jeles 

Levelező versenyek 
járási  

minősítés esetén alsó tagozat: of. dicséret 
fölső tag.:szaktanári dicséret 

Levelező versenyek 
megyei  

minősítés esetén Osztályfőnöki dicséret 

Levelező versenyek 
országos versenyek 

minősítés esetén Igazgatói dicséret 

részvétel Tantárgyi jeles Tanulmányi, szaktárgyi 
verseny házi I., II., III., helyezés Osztályfőnöki, szaktanári 

dicséret, oklevél  
 

részvétel Oszályfőnöki dicséret Tanulmányi, szaktárgyi 
verseny, járási I., II., III., helyezés Igazgatói dicséret 

részvétel Igazgatói dicséret Tanulmányi, szaktárgyi 
verseny, megyei,  I.-VI. helyezés Tantestületi dicséret 

részvétel Igazgatói dicséret Tanulmányi, szaktárgyi 
verseny, országos I.-X. helyezés Oklevél és könyv 
 

14.1.4 Ünnepélyeken, megemlékezéseken való szereplés jutalmazása 
 
    Fölső tagozat   Alsó tagozat 
 
Első alkalom   szaktárgyi jeles  osztályfőnöki dicséret 
Második alkalom  szaktárgyi dicséret  osztályfőnöki dicséret 
Harmadik alkalom  osztályfőnöki dicséret  igazgatói dicséret 
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Negyedik alkalom  igazgatói dicséret  igazgatói dicséret 
Ötödik alkalom  tantestületi dicséret  tantestületi dicséret 
 
 
14.2 Az iskolai büntetések formái 
 
  Az iskolában elkövetett kisebb fegyelemsértéseket a következő  
  ponttáblázat alapján büntetjük:  
                                                                          Fekete pontok száma: 
 
  1. Iskola engedély nélküli elhagyása:   5 
  2. Káromkodás, trágár beszéd:    2 – 5 
  3. Zárt szekrény, terem felnyitása:    5 
  4. Verekedés, durva játék:     2 – 5 
  5. Sorakozó alkalmával rendbontás:    1 
  6. Folyosón: - hangoskodás:     1 
             - rohangálás:     1 
                       - kabát, ruha táska szétdobálás:  1 
  7. Tízórai szünetben sorban előzés:    1 
  8. Étkezés alatti fegyelmezetlen viselkedés   1 –  3 
  9. Tiszteletlen viselkedés:  - felnőttel   2 –  5 
                                           - ügyeletessel   1 
 
  10. Késés :  - reggel ¾ 8     3 
                   - óráról     2 
                   - csöngetés után folyosón tartózkodás 1 
  11. Szemetelés az iskola területén    1 
  12. Az órai munka feltűnő, szándékos zavarása  1 – 5 
  13. Ellenőrző hiánya      3 
              Ha a tanuló az első óra előtt jelzi                          1 
  14. Szünetekben indokolatlan benntartózkodás         3 
            15. Rongálás:  az eset súlyosságától függően kerül megítélésre 
 
  A magatartás értékelésére az ügyeletesek tehetnek javaslatot, de csak a 
  pedagógusok írhatják be a naplóba a fenti táblázat alapján a fekete pontokat. 
  Az osztályfőnökök összesítik a pontokat, 10 fekete pont után jár egy fokozat. 
  A megszerzett piros pontokkal a fekete pontok érvényteleníthetők. 
  Kéthavonként, ha nem éri el a fegyelmezési fokozatot a fekete és piros pontok    
           száma, azokat el kell törölni.  
 
  Fegyelmezési fokozatok: 
 
  1. Szóbeli figyelmeztetés 
  2. Írásbeli figyelmeztetés - szaktanári 
     - osztályfőnöki 
  3. Írásbeli intés  - szaktanári 

- osztályfőnöki 
  4. Igazgatói figyelmeztetés 
  5. Igazgatói intés 
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  Fegyelmi intézkedések fokozatai, melyet csak fegyelmi tárgyalás útján lehet  
  kiszabni: 
 
   1. Megrovás. 
   2. Szigorú megrovás. 
   3. Kártérítési kötelezettség. 
   4. Áthelyezés másik osztályba, iskolába. 
 

 
Az igazolatlan késések, testnevelés óra alóli felmentések szabályozása: 

            
1.  testnevelés óra alóli felmentés kérése, 

            felszerelés hiánya 
                        orvosi v. szülői igazolás nélkül    1 igazolatlan óra 
   2.       öt késés ( reggeli, órai)    1 igazolatlan óra 
   3.       öt igazolatlan óra   1 igazolatlan nap  
 
 
15. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja 

 
A sajátos nevelési igényű tanuló különleges gondozásra jogosult attól kezdődően, hogy 

igényjogosultságát a Nevelési Tanácsadó, vagy a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői 
és Rehabilitációs Bizottság megállapította (szakvélemény). 
Iskolánk az Alapító okiratban foglaltak szerint ellátja a részképesség zavarral, tanulási, 
magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdő, testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő, valamint ezekre vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzdő tanulók nevelését-oktatását.  
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési 
feladatokat vesszük alapul, kiegészítve azt a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelvében (32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2.sz. melléklete) foglaltakkal.  
 
Ennek során a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban 
a következő nevelési-oktatási elveket alkalmazzuk: 
 

 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre 
szükség van, 

 szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények 
kialakítása és teljesítése, 

 az iskola segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is támogatja ezeket a 
tanulókat, elsősorban az önmagukhoz viszonyított fejlődésüket értékelve. 

Az egyéni haladási ütem biztosításához - a tanuló szakvéleménye alapján, a Nevelési 
Tanácsadó szakembereinek segítségével - szükség szerint egyéni fejlesztési tervet készítünk, 
melyben megjelöljük a differenciálás módszereit, technikáit. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének alapja a differenciálás, melynek meg kell 
jelennie  

 a tananyag tartalmában, 
 az óraszervezésben, 
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 a tanítási, tanulási ütemben, 
 a célokban, a megkövetelt szintben, 
 a segítségnyújtás módjában, időtartamában,  
 az alkalmazott módszerekben, 
 a számonkérés, értékelés módjában, típusában. 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához szükséges szervezési feladataink:  

 a tanulók, a szülők, a tanárok felkészítése a sajátos nevelést igénylő tanulók 
fogadására, elfogadására,  
 új módszertani eljárások megismerése, adaptálása, az egyéni igényekhez igazított 
alkalmazása, 
 új, nyitott, elfogadó, toleráns, empatikus tanári, tanulói magatartás kialakítása, 
 együttműködés a Tanulási Képességvizsgáló és Rehabilitációs Bizottság, az 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények, a Nevelési Tanácsadó, illetve 
az iskola-egészségügyi szolgálat szakembereivel, 
 a szakértői véleményben szereplő javaslatok figyelembe vétele, egyéni fejlesztési 
tervek készítése, a módszerek, eljárások folyamatos hatékonyságvizsgálata, 
 a fejlesztő munka feltételeinek biztosítása, 
 az együtt oktatott tanuló egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációjának dokumentálása az 
egyéni fejlődési lapon 

 
A szükséges tárgyi feltételek 
A tantermek berendezésénél, az alkalmazott oktatástechnikai és taneszközöknél is figyelembe 
kell venni a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának követelményeit. Ezekkel az 
infrastrukturális és tárgyi feltételekkel iskolánk jelenleg csak korlátozott mértékben 
rendelkezik. Beszerzésük ütemezését – az ellátott tanulók sajátosságainak függvényében – 
évente szükséges tervezni. 
 
Mozgás- és személyiségfejlesztő néptánc 
 
A mozgássérült SNI tanulóink habilitációs-rehabilitációs megsegítése új elemmel bővült, a 
TÁMOP 3.4.2-09/1-2010-0004 Hatékony együttnevelés, tudatos együttműködés projekt-
innováció révén. 
A mozgás- és személyiségfejlesztő néptánc célja a mozgássérült gyermekek 
mozgásállapotának, testi-lelki egészségének javítása a népművészet- és élménypedagógia 
módszereivel. Kiemelt fejlesztési területek: szociális kompetenciák, érzelmi intelligencia, 
orientációk és természetesen mozgás quantitatív és qualitatív tulajdonságai. Az innovatív 
eljárás részletes leírása külön dokumentumként csatolva található meg. A személyi, tárgyi 
feltételeket és időkereteket a habilitációs-rehabilitációs tevékenységeknél a helyi tanterv 
tartalmazza. 
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16. A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 
 

16.1 A pedagógiai program érvényességi ideje 
 
A 1/2013. határozatszámon elfogadott és jóváhagyott Pedagógiai Program az iskola 
vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel 
egy időben hatályát veszti a 2012. augusztus 31-én elfogadott és jóváhagyott Pedagógiai 
Program. 
Az iskola 2013. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógiai 
program alapján.  
 
 

16.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 
 
Pedagógiai Program felülvizsgálata évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően 
történik  
A felülvizsgálat megszervezéséért az iskola igazgatója felelős. 
 
 

16.3 A pedagógiai program módosítása 
 
Pedagógiai Program módosítása: az iskolaigazgató hatásköre, módosítást kezdeményezhet a 
nevelőtestület és a közalkalmazotti tanács elnöke.  
A módosított programról az iskola igazgatója tájékoztatja a szülőket az első szülői 
munkaközösségi megbeszélésen, szülői értekezleten, a diákokat a tanév eleji DÖK gyűlésen. 
 
 

16.4 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 
 
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 
A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 
tekinthető meg: 

 az iskola fenntartójánál 
 az iskola irattárában 
 az iskola nevelői szobájában 
 az iskola igazgatójánál 

Az érdeklődők számára előzetes időpont egyeztetést követően az iskola igazgatója további 
szóbeli tájékoztatást nyújt a programban foglaltakról. 
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Legitimációs záradék 
 
 
 
A Petőfi Sándor Általános Iskola nevelőtestülete a Pedagógiai Programot 2013. év március hó 
26. napján tartott határozatképes rendkívüli nevelőtestületi ülésén át nem ruházható 
jogkörében 100 %-os igenlő szavazattal 1/2013. Határozatszámon elfogadta.  
 
 
 
Hévízgyörk, 2013. március 26. 
 
 
      Ph. 
 
 
Jóváhagyta:       
    …………………………….. 
     Kustra Hajnalka  

      igazgató 
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1. számú melléklet 
 

Kerettanterv 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam 

 
 
Célok, feladatok 

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben 
óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és 
nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 
tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, 
majd a tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti 
vágyának, segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának 
folyamatában – élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas 
tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető képességeket és 
alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít ki.  

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és 
kötetlen tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a 
felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és 
gyakorlóterepet ad, magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való 
részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. 
Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva 
elősegíti a személyiség érését. Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a 
tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a 
csökkentésével, amelyek a gyermek szociális-kulturális környezetéből vagy a szokásostól 
eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadhatnak.  

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel 
és bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a 
tanulói tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, 
valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök 
kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési 
szükségleteit tekinti irányadónak. 
 
 
Fejlesztési területek – nevelési célok  

Az erkölcsi nevelés 
A tanuló  erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre kerül, vagyis a 
hozzá közelállók elvárásainak megfelelően él, képes alkalmazni az emberi kapcsolatok 
elfogadott formáit. Tudja, hogy a gyerek, testvér, barát stb. szerep betöltője hogyan 
viselkedjen, de adott esetben képes a szabályok újraértelmezésére.  
 
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait és életkorának megfelelő 
szinten az ország és a magyarság szimbólumait. Ismeri a nagy ünnepkörök egy-egy 
hagyományát és az éves ünnepkör legfontosabb állomásait: ezeket évszakok szerint is képes 
elhelyezni, valamint ismer ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, 
műalkotásokat). Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezek időpontját, részt vesz érzelmi azonosulását 
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segítő tevékenységekben (népi hagyományok felelevenítése, eljátszása, ünnepi díszítések 
készítése). 
 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
A tanuló el tudja magát helyezni adott közösségben, felismeri a valódi és lehetséges szerepeit 
egy adott kapcsolati hálózatban. Képes a kooperációra, megérti a szabályok fontosságát. 
Képes egyszerű közösségi szabályok követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és 
követi a közösségi hagyományokat. 
 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
A tanuló képes az együttműködésre, az empátiára, átérzi és gyakorolja a segítségnyújtást. A 
közös tevékenységek révén ismeretet szerez saját képességeiről és lehetőségeiről. Azonosítja a 
saját és mások alapvető érzelmeit, illetve kifejezi a problémáit. Életkorának megfelelő szinten 
ismeri a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezik az életkorának megfelelő 
kooperatív készséggel. Ismeri a különböző megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget 
és a feladatok megosztásának fontosságát.   
 
A családi életre nevelés 
A tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, együttműködési normákat a 
családban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és betartja az illemszabályokat. 
Megismerkedik a családi ünnepekkel és az ezekhez kötődő szokásokkal. Megtanulja a családi 
szerepekhez (anya, apa, gyermek) kapcsolódó feladatokat, és törekszik rá, hogy saját 
feladatait napi rendszerességgel elvégezze. 
 
A testi és lelki egészségre nevelés 
A tanuló képes önállóan, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően ruhát választani és 
felöltözni. Tudja, hogy a rendszeres tisztálkodás, a táplálkozás és a megfelelő folyadékbevitel 
egyaránt fontos az egészség védelmében. A rendszeres mozgás, a természet szeretete 
igényként épül be személyiségébe, figyel testtartására. Képes kifejezni a betegség és az 
egészség mint állapot közötti különbséget. Képes egyes betegségtünetek (láz, fejfájás) 
megnevezésére. Tudja, hogy a védőoltások is fontos eszközei az egészség megőrzésének. 
Képes kifejezni, leírni egyes feszültséget, stresszt okozó helyzeteket. Megtapasztal relaxációs 
technikákat, képes légzőgyakorlatok és egyszerű tornagyakorlatok (például reggeli torna) 
önálló elvégzésére. A tanulóban kialakul az igény a harmonikus, barátságos, otthonos 
környezet iránt. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti, alkotó tevékenység több 
formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. 
 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
A tanuló ismeri és betartja a kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Képes az adott 
helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein. 
Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja 
tevékenységét. Tisztában van azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. 
Tapasztalatot szerez arról, hogy nemcsak kötelező feladatai vannak, hanem szabad választása 
alapján is segíthet környezetében (iskola, otthon). 
 
Fenntarthatóság, környezettudatosság 
A tanuló érzékennyé válik környezete állapota iránt. Képes a környezet sajátosságainak 
megismerésére, észreveszi a környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat, 
tudja elemi szinten értékelni e változásokat. Képes saját mikrokörnyezetében olyan 
változásokat javasolni, amelyek annak minőségét javítják. Értéknek tekinti a természeti és az 
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ember alkotta környezet esztétikumát, harmonikus működését. Késztetés alakul ki benne 
környezete értékeinek megőrzésére. 
 
Pályaorientáció 
A tanuló megismeri azokat a szakmákat, amelyek mindennapi életvitelének 
zökkenőmentességét vagy megfelelő minőségét biztosítják. Felismeri a különböző 
foglalkozások együttműködésének fontosságát. Képes megfogalmazni adott szakma 
tevékenységét, és képes csoportosítani a foglalkozásokat különböző szempontrendszer szerint.  
 
Gazdasági és pénzügyi nevelés 
A tanuló ismeri az általa mindennap fogyasztott alapvető élelmiszerek árát. A matematikai 
műveletekről, illetve a mértékegységekről szóló ismereteit alkalmazni tudja pénzre 
vonatkoztatva is. Képes mindennapi fogyasztási cikkeket önállóan vásárolni, tud vigyázni a 
pénzére. Beépül az energiatakarékosság cselekvéseibe és gondolkodásába. Vannak ismeretei 
arról, hogy hazánkban és a világ más részén hozzá képest milyen életszínvonalon élnek 
gyerekek.  
 
Médiatudatosságra nevelés 
A tanuló tisztában van a korhatárt jelző szimbólumok jelentésével. Képes különbséget tenni a 
televízióban történtek és a valóság között. Ismeri a médiumokat és azok szerepét az ő 
szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban. 
 
A tanulás tanítása 
A tanuló tapasztalatot szerez arról, hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába beépül a 
tanulásból adódó otthoni feladatok elvégzése, egyre inkább saját időbeosztása szerint készül 
az órákra. Vannak élményei arról, hogy az iskolai oktatáson kívül a tanulásnak és az 
önművelésnek egyéb lehetőségei is léteznek. 
 
 
Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

Anyanyelvi kommunikáció 
A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelemmel tud követni 
szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi 
élményeit, olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud 
fogalmazni saját véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes szövegek értő 
olvasására, illetve fokozatosan kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az anyaggyűjtés 
és elrendezés szabályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvető helyesírási szabályt. 
Képes a korosztályának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek megértésére és 
értelmezésére. 
 
Idegen nyelvi kommunikáció 
A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdeklődés. Felfedezi, hogy más 
országokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az emberek, ez a felfedezés 
nyitottabbá teszi más kultúrák befogadására. Egyszerű idegen nyelvi szóbeli 
kommunikációval próbálkozik. Idegen nyelvi tevékenységei a korosztályának megfelelő 
dalokhoz, versekhez, mondókákhoz és jelenetekhez kötődnek. 
 
Matematikai kompetencia 
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A tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, méretét, képes a térben 
és a síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait felhasználva felfedezi a mennyiségek közötti 
kapcsolatokat, képes ezen tapasztalatok megfogalmazására. El tud végezni egyszerű 
méréseket, az eredményeket a tanult mértékegységekkel le tudja írni. Képes a megtanult 
matematikai algoritmusok felidézésére és használatára gyakorlati tevékenységek során. Tud 
fejben számolni 100-as számkörben. El tudja dönteni egyszerű állítások igazságértékét, 
felismer egyszerű logikai kapcsolatokat. 
 
Természettudományos és technikai kompetencia 
Kialakul a tanuló érdeklődése a szűkebb környezet jelenségeinek, folyamatainak megismerése 
iránt. Képessé válik a természeti világ alapvető jelenségeinek felismerésére, egyszerű 
törvényszerűségek meglátására. Képes arra, hogy egyszerű megfigyeléseket, kísérleteket 
végezzen el pontos utasítások alapján. Tud egyszerű technikai eszközöket megfelelő módon 
használni. Konkrét példákban felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását, 
a káros következményeket. Felismeri a közvetlen környezet védelmének fontosságát, és 
törekszik a helyes magatartásminták követésére. 
 
Digitális kompetencia 
Kialakul és fejlődik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdeklődés. Képessé válik 
az IKT-eszközök irányított használatára (pl. képek, információk keresése, rövid szöveg 
létrehozása, továbbítása). 
 
Szociális és állampolgári kompetencia 
Kialakul a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, tud irányítással 
együttműködni velük. Nyitott társai megismerésére, igyekszik megérteni őket. Elfogadja a 
közösségben való normaalapú viselkedés szabályait. Megjelenik az egyre táguló környezet 
megismerése iránti igénye, amely hozzájárul a szülőföldhöz, a hazához való kötődés 
kialakulásához. 
 
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
A tanuló motivált a kitűzött célok elérésében, vállalja az ezeket elősegítő feladatokat (pl. 
háziállatok, növények ápolása). Felismeri és megérti, hogy a feladatok megoldásához többféle 
út is vezethet, egyszerű élethelyzetekben képes ezeket segítséggel megtervezni. Megérti, hogy 
felelős a vállalt feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen következményeit, képes 
előre látni cselekedetei egyes kockázatait.  
 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
A tanulónak fejlődik az emocionális érzékenysége. Képes versek, mesék befogadását, 
elmondását segítő, a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékokra és gyakorlatokra, 
ritmusos és énekes rögtönzésekre, szerepjátékokra. Tanári segítséggel képes csoportos 
improvizációval kapcsolatos élmények szóbeli megfogalmazására, történetek, versek, átélt, 
elképzelt vagy hallott események zenei, vizuális vagy dramatikus megjelenítésére. 
 
A hatékony, önálló tanulás 
A tanuló a korosztályának megfelelő szinten képes önállóan írni, olvasni, számolni. A tanulás 
iránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb figyelme összpontosításában. Tanári segítséggel 
képes saját tanulását megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában aktívan részt venni, a 
sok pozitív visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Segítséggel felismeri 
szükségleteit, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében. 
Képes kisebb segítséggel vagy anélkül házi feladatai elvégzésére. 
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Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 
sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 
egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, 
amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, 
hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. 
A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 
módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 
kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 
a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 
és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 
alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 
csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 
elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 
Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 
mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 
megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és 
a kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, 
de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó 
ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és 
segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés 
egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, 
elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 
vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 
szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a 
tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – 
módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 
ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 
alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 
Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 
beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges 
többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, 
továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való 
hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre 
vonatkozóan A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. 
törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt 
vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal 
együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő 
nevelésére, oktatására. 
 
A tantárgyi követelményrendszer a csatolt CD mellékleten található. 
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2. számú melléklet 

Kerettanterv 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam 

 
Célok, feladatok 

Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos 
szakasz nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan 
pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész 
személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás 
és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos 
más színtere, fóruma is. Az 5–6. évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is 
az alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. Igazodva a gyermeki gondolkodás 
fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz figyelembe veszi, hogy a 10–12 éves tanulók 
gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5–6. 
évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a 7–8. 
évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző 
gondolkodás fejlesztése.  

Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt 
neveli a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 
motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és 
tehetségüknek megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő 
továbbtanulásra, illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő 
szakaszára, összességében ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést.  

Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését 
támogató érzelmi, szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes 
tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való 
részvételhez szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati 
tulajdonságok fejlesztésére. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek 
megismerésén alapuló önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, 
önbizalmának növelését. Mindehhez előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és 
feladathelyzetek teremtését az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a 
feladat- és problémamegoldáshoz. 
 
 
Fejlesztési területek – nevelési célok 

Az erkölcsi nevelés 
A tanuló erkölcsi gondolkodásának szintje eleinte konvencionális, rendre és fegyelemre 
törekszik, belátja, hogy teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket. A szabályokat minden 
körülmények között be kell tartani, kivéve az olyan szélsőséges eseteket, amikor azok más 
társadalmi kötelezettségekkel kerülnek konfliktusba. A szakasz második felében a tanuló 
erkölcsi gondolkodása posztkonvencionálissá válik, vagyis belátja, hogy a törvényeket a 
társadalom hozza és alakítja. Tudatosul benne, hogy az emberek különböző értékeket és 
véleményeket vallanak, és hogy az értékek és szabályok egy része viszonylagos. A tanuló 
megérti a normakövetés fontosságát. 
 
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
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A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait, valamint több, az 
ünnepkörökhöz köthető magyar hagyományt. Egyre rendszeresebben részt vesz szűkebb 
közösségében nemzeti hagyományaink ápolásában, megismer ezekhez kapcsolódó 
műalkotásokat. Annak érdekében, hogy erősödjön benne saját népe és kultúrája értékeihez 
való kötődés, megismeri azok legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit és 
szimbólumait. Fel tud sorolni néhány, lakókörnyezetére jellemző sajátosságot, megismeri a 
hungarikum fogalmát. Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezekhez kötődő hagyományainkat, és 
ezeket tantárgyi ismereteihez is kapcsolja. Kialakul benne a szülőföld, a haza és a nemzet 
fogalma, az ezekhez való kötődés igénye. Egyre nyitottabb más népek kultúrája iránt, ismeri, 
hogy Magyarországon milyen nemzetiségek és kisebbségek élnek. Ismerkedik egy-egy 
magyarországi nemzetiség, kisebbség kultúrájával. Ismeri az általa tanult idegen nyelvet 
beszélő népek kultúrájának egy-egy jelentős vonását. A tanulóban kialakul egy kép az európai 
kultúra értékeiről, és ismer ennek megőrzéséért munkálkodó intézményeket, programokat.  
 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
A tanuló törekszik a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus 
technikáit. Nyitottá válik a társadalmi jelenségek iránt, szert téve az együttműködés 
képességére. Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában 
alakítja tevékenységét. Megismerkedik az alapvető emberi, szabadság- és állampolgári 
jogokkal, kötelezettségekkel és az őt megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel. 
Alkalmazza a méltányosságot és az erőszakmentességet biztosító technikákat a közösségben 
való tevékeny részvétele során. Részt vesz olyan tevékenységekben, amelyek a közösség 
jobbítását szolgálják. 
 
Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 
A tanuló megfelelő szókinccsel rendelkezik érzelmi árnyalatok kifejezésére, képes dicsérni, és 
egyre több tulajdonságot meg tud nevezni. Megismeri az önmegfigyelés jelentőségét, vagyis 
cselekedetei, reakciói, viselkedése alapján véleményt tud mondani önmagáról, ismeri a stressz 
és stresszkezelés lényegét. Képes különbséget tenni a valódi és virtuális társas kapcsolatok 
természete között, be tud kapcsolódni különböző kisközösségekbe. Kialakul benne a 
személyiségének megfelelő humánus magatartás az önkritika és a környezeti visszajelzések 
egységében, képes elemezni, feltárni a jóra ösztönző, illetve a destruktív csoportok eltérő 
jellemzőit. Több szempontból is rálát egy vitás helyzetre, konfliktusra, képes vitatkozni. 
Felismeri társadalmi szerepeit (férfi-nő, gyerek-szülő, diák-tanár). Képes felismerni bizonyos 
előítéletes magatartásformákat és a sztereotípia megnyilvánulásait.  
 
A családi életre nevelés 
A tanuló képes felismerni és megfogalmazni családban betöltött szerepeket, feladatokat, 
megtalálja és elvégzi a rá háruló feladatokat. Tisztában van a nemi szerepek biológiai 
funkcióival, társadalmi hagyományaival. Felismeri a családi élet és a párkapcsolatok során 
előforduló súlyos problémahelyzeteket, és ezek megoldásához megfelelő segítséget tud kérni. 
A szakasz végére a tanuló értéknek tekinti a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot. 
Tisztában van azzal, hogy a szexualitás a párkapcsolatok fontos eleme, és érti az ezzel 
kapcsolatos felelősséget is. Tud a pozitív és negatív családtervezés különböző lehetőségeiről, 
ismeri a művi terhességmegszakítás lelki és fizikai veszélyeit. A tanuló alkalmazás szinten 
ismeri a csecsemőgondozás néhány alapvető lépését.  
 
A testi és lelki egészségre nevelés 
A tanuló fel tudja sorolni az egészséges táplálkozás néhány alapvető szabályát. Ismeri a 
tisztálkodással kapcsolatos alapvető szabályokat, a személyes higiéné ápolásának módjait, 
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majd megtanulja tudatosan ápolni személyes higiénéjét. Tudja, hogy a rendszeres testmozgás 
és művészeti tevékenység hozzájárul lelki egészségünk megőrzéséhez, így fokozatosan 
kialakul az igénye ezek iránt. A tanuló (az iskola és szülei segítségével) igyekszik olyan 
kikapcsolódást, hobbit találni, amely hozzásegíti lelki egészségének megőrzéséhez. Ismeri az 
aktív pihenés fogalmát, meg tud nevezni aktív pihenési formákat. Tisztában van a feltöltődés 
és kikapcsolódás jelentőségével. Tudatosan figyel testi egészségére, képes szervezetének 
jelzéseit szavakkal is kifejezni. Ismer és alkalmaz stresszoldási technikákat, tisztában van a 
nem megfelelő stresszoldás következményeivel, ennek kockázataival (különösen az alkohol, a 
dohányzás és a drogok használatának veszélyeivel), és tudatosan kerüli ezeket. Ismeri a 
stressz okozta ártalmakat, a civilizációs betegségeket és ezek megelőzésének módját. 
 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
A tanulóban fokozatosan tudatosul, hogy társaival kölcsönösen egymásra vannak utalva. 
Bizonyos helyzetekben kérésre képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a 
környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, 
fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben ő is képes segíteni. Az iskola lehetőséget 
biztosít arra, hogy a tanuló tapasztalatot szerezzen a fogyatékkal élőkkel való együttélésről, 
amelynek során felismeri a segítő tevékenység fontosságát és szükségességét alkalmanként és 
a mindennapokban is.  
 
Fenntarthatóság, környezettudatosság 
A tanulóban kifejlődnek a környezetharmonikus, környezetkímélő életvezetéshez szükséges 
szokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre. Érti a mennyiségi és 
minőségi változás, fejlődés fogalmát, valamint, hogy a fogyasztás önmagában sem nem cél, 
sem nem érték. Egyre érzékenyebbé válik környezete állapota iránt, képes annak változását 
elemi szinten értékelni. Felismeri a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező 
anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket és kerüli ezeket. Képes társaival 
együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani az 
iskola belső és külső környezetét. Nem hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek 
kialakításában a környezetbarát módokat, előnyben részesítve a természetes, 
újrahasznosítható, illetve újrahasznosított anyagokat. Érzékennyé válik az anyag- és 
energiatakarékos életvitelre és ismeri ezek gyakorlati technikáit. Érti a fenntarthatóság 
fogalmát. 
 
Pályaorientáció 
A tanuló képes megfogalmazni, hogy mi érdekli őt leginkább, és felismeri, hogy érdeklődési 
körét, motivációját, saját adottságait mely szakmákban tudná hasznosítani. Megfelelő 
ismeretekkel rendelkezik a továbbtanulással, a választható iskolákkal, életutakkal 
kapcsolatban. Ismeri az élethosszig tartó tanulás fogalmát. Tud célokat kitűzni és jövőképet 
felállítani. Van önkritikája, képes különbséget tenni a társas befolyásolás és saját elképzelése 
között. Érti a tanulás és a karriercél elérésének összefüggéseit. 
 
Gazdasági és pénzügyi nevelés 
A tanuló történelmi ismeretei alapján felismeri a gazdasági rendszerek változását, 
viszonylagosságát, hibáit és fejlődését. Ismeri az unió közös fizetési eszközét, belátja, hogy az 
egyes országok eltérő mértékben és szerepben kapcsolódnak be a világgazdaság folyamatiba. 
Érzékeli az anyagi és kapcsolati tőke szerepét és értékét saját életében. Érzékeli, hogy mi a 
fenntartható gazdaság és hogyan valósítható ez meg globális és lokális szinten. Matematikai 
ismereteit alkalmazza pénzügyekkel kapcsolatos feladatokban. Képes összehasonlítani, hogy 
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különböző országokban milyen életszínvonalon élnek az emberek, és felismer néhány 
összefüggést az életszínvonal, a globális problémák és a fenntarthatóság kérdései között. 
 
 
Médiatudatosságra nevelés 
A tanuló hatékonyan tud keresni a világhálón, kulcsszavak segítségével, majd képessé válik 
elektronikus gyűjtőmunkát végezni. Tisztában van a videojátékok használatának helyes 
mértékével. Egyre inkább tisztában van a közösségi oldalak, valamint a médiatartalmak 
megosztásának esetleges veszélyeivel. A közösségi oldalakon megjelenő verbális agresszió 
elhárítására megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik. Odafigyel arra, hogy 
magánszférájába ne engedjen be nem kívánatos médiatartalmakat. Kialakulóban van kritikai 
érzéke a médiatartalmak hitelességét illetően. 
 
A tanulás tanítása 
A tanuló megismer olyan alapvető, tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével 
hatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, 
csend) és belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult 
témák kapcsán tájékozódni a könyvtárban (a gyermekirodalomban, egyszerűbb 
kézikönyvekben) és a világhálón. Ismer tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. Képes 
gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg szabatosan indokolni. A tanuló megismeri 
saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb információfeldolgozásra képes, tudatában van, mely 
területeket kell fejlesztenie. Elegendő önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik 
ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt nyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő 
fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti.  
 
 
Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

Anyanyelvi kommunikáció 
A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont szerint 
újrafogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. Képes ismert tartalmú 
szövegeket biztonságosan elolvasni, értelmező hangos olvasással. Képes hallott és olvasott 
szöveg lényegének felidézésére, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas nyomtatott és 
elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes a 
szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazására, különböző műfajú és rendeltetésű 
szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására, értelmezésére és 
értékelésére. Korosztályának megfelelő módon részt vesz az infokommunikációs társadalom 
műfajainak megfelelő információszerzésben és információátadásban. Törekszik az olvasható 
és pontosan értelmezhető írásbeli kommunikációra. Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. Képes 
rövidebb szövegek alkotására különböző szövegtípusokban és műfajokban. Képes rövidebb 
szövegek összegyűjtésére, rendezésére. Gyakorlott a helyesírási kézikönyvek használatában, 
törekszik a normakövető helyesírásra. Képes művek önálló befogadására és ennek szöveges 
interpretálására. Képes egyes nem verbális természetű információk adekvát verbális leírására. 
 
Idegen nyelvi kommunikáció 
A tanuló felfedezi, megérti és alkalmazza a nyelvet vezérlő különböző szintű szabályokat, ami 
tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a hallott szöveg értése 
mellett törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. Felfedezi a nyelvtanulás és a célnyelvi 
kultúra fontosságát. Próbálkozik önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, és elindul a 
tudatos nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a gyakoribb 
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mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi 
szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, 
világosan beszél és segítőkész. 
 
Matematikai kompetencia 
A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben 
egyszerű modellek alkotására, illetve használatára. A tanuló felismer egyszerű ok-okozati 
összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. 
Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek 
összehasonlításában. A tanuló képes következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű 
algoritmusok kialakítására, követésére. A tanuló képessé válik konkrét tapasztalatok alapján 
az általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érvek, cáfolatok 
megfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására. 
 
Természettudományos és technikai kompetencia 
A tanuló már képes felismerni a természet működési alapelveit, illetve az egyszerűbb 
technológiai folyamatokat és azok kapcsolatait. Egyre önállóban használja, illetve alkalmazza 
az alapvető tudományos fogalmakat és módszereket problémák megoldása során. Tudása és 
megfigyelési képességei fejlődésének köszönhetően tanári irányítás mellett, de mind 
önállóbban hajt végre kísérleteket, megfigyeléseket, amelynek eredményeit értelmezni is 
tudja. Technikai ismereteit és kompetenciáit kezdetben még irányítással, majd egyre 
önállóbban alkalmazza az iskolai és iskolán kívüli környezetben. Felismeri az emberi 
tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait, belátja, hogy erőforrásaink döntően 
végesek, és ezeket körültekintően, takarékosan kell hasznosítanunk. Nyitottá válik a 
környezettudatos gondolkodás és cselekvés iránt, képes környezettudatos döntések 
meghozatalára. 
 
Digitális kompetencia 
A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt. Képes alapvető 
számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a tanórai és a 
tanórán kívüli tanulási tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben. Egyre nagyobb 
biztonsággal és mind önállóbban képes felhasználni a számítógép és az internet által 
biztosított információkat, akár megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. A 
megszerzett információkból irányítással, majd egyre önállóbban képes összeállítani 
prezentációkat, beszámolókat. Ismeri az elektronikus kommunikáció (e-mail, közösségi 
portálok) nyújtotta lehetőségeket és használja is ezeket. Felismeri az elektronikus 
kommunikációban rejlő veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. Látja a valós és a virtuális 
kapcsolatok közötti különbségeket, kellő óvatossággal kezeli a világhálóról származó 
tartalmakat és maga is felelősséggel viszonyul a világháló használóihoz. 
 
Szociális és állampolgári kompetencia 
A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, 
megérti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az 
állampolgársághoz kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni társaival az iskolai 
és az iskolán kívüli életben egyaránt, önként vállal feladatokat különböző, általa választott 
közösségekben. Képes társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó 
problémák megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, 
ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes 
megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni 
mások érvelését. A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével 
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kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való 
tartozás tudata. 
 
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni döntései 
következményeit. Képes a korának megfelelő élethelyzetekben felismerni a számára kedvező 
lehetőségeket és élni azokkal. Terveket készít céljai megvalósításához, és – esetenként 
segítséggel - meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a 
végrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. Céljai elérésében motivált és 
kitartó. 
 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
A tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus, 
képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú befogadására, élvezetére. Képes 
szabad asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző 
művészeti területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával. 
Képes történetek, érzések, élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, tánc- és 
mozgástechnikai, továbbá képzőművészeti elemek alkalmazásával. Alakulóban van önálló 
ízlése, és ez megnyilvánul közvetlen környezete, használati tárgyai kiválasztásában, 
alakításában is. 
 
A hatékony, önálló tanulás 
A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, 
olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan 
tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. Képes 
a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A 
tanulás iránti attitűdje pozitív. A tanuló egyre tudatosabban kezeli a saját tanulási stratégiáit, 
egyre gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy 
saját munkáját tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, 
támogatást kérjen.  
 
 
Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 
sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 
egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, 
amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, 
hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. 
A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 
módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 
kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 
a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 
és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 
alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 
csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 
elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 
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Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 
mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 
megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és 
a kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, 
de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó 
ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és 
segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés 
egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, 
elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 
vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 
szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a 
tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – 
módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 
ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 
alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 
Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 
beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges 
többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, 
továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való 
hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre 
vonatkozóan A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. 
törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt 
vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal 
együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő 
nevelésére, oktatására. 
 

A tantárgyi követelményrendszer a csatolt CD mellékleten található. 
 

 


