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„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy 

 felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, 

 megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, 

 és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” 

Szent-Györgyi Albert 

1.  BEVEZETÉS  

1.1. Elvi alapvetés 

A katolikus iskolában a nevelés és az oktatás szoros egységben van. "Az iskola 

azért tanít, hogy neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert." (Kat.Isk.29.) Minden 

tudás, amely mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz. A XX. század 

történelme számos esetben példázza azt, hogy az erkölcsileg kontrolálatlan tudomány 

milyen súlyos pusztításokra képes. Ezért minden tudást az örök élet fényében kell 

felülvizsgálni és megfelelő erkölcsi hátérrel kell átadni.  

A keresztény nevelésnek arra kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a 

szabadság felelős használatára, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek 

iránt, megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, felülemelkedjenek a 

középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre 

jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára.  

 

Pedagógiai tevékenységünk meg kell hogy feleljen a katolikus tanítás 

alapelveinek: 

 keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét, 

 a nevelő jelleg dominál, 

 a nemzeti értékeket szolgálja, 

 fontos szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak. 

 

1.2. Erkölcsi elvárások a tanároktól 

 

 A diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Ahhoz, hogy a diákok 

harmonikus, kellő önismerettel, önfegyelemmel rendelkező, szépre, jóra fogékony, 

Istent és embertársat szerető emberekké váljanak, a pedagógusoknak is ilyennek kell 

lenniük. Hiszen a „katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása nagyobb részben az ott 

tanító tevékenységén és tanúságtételén múlik.” (Kat. Isk. 78.) Nyitott kell legyen 

minden értékre, amelyet beépíthet saját életébe, a nevelő-oktató munkájába. 

Elengedhetetlen az önképzés, az olvasás, a megmerítkezés a kultúra szépségeiben, 

amelyek lelki-szellemi töltést adnak a napi munkához. Ez a munka nagy önfegyelmet és 

önismeretet igényel, de ugyanakkor a pedagógusnak vállalnia kell a diákok előtt teljes 

személyiségét, korlátait is. A hívő pedagógus számára nélkülözhetetlen a folyamatos 

elmélyült imaélet, amely segítségével erőt meríthet munkájához, hálát adhat sikereiért, 
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és hordozhatja a reá bízottakat. A nem hívő pedagógusokat is a diákok szeretetéből 

fakadó humánum kell vezérelje. 

 A gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az adás vágya és az empátia 

nélkül. Meg kell érezni, melyik diáknak van éppen szüksége szerető, személyes 

beszélgetésre és melyiknek határozott szigorra. A megalázást viszont minden esetben 

kerülni kell. Ezt a munkát csak a gyermek és családja minél jobb megismerésével lehet 

lelkiismeretesen elvégezni. 

 A pedagógus minden pillanatban értéket közvetít. Ezért kerülnie kell mindent, 

amely értéktelen, amely az aktuális fogyasztói divatot képviseli, ami csak szórakoztat, 

de nem nevel, ami üres tudást ad, de személyiséget nem fejleszt, ami Isten helyett 

valami pótszert akar nyújtani az embernek. Mindezt úgy kell tegye, hogy igazodjon a 

gyerekek jogos igényeihez, életkori sajátosságaikhoz, hogy ne elriasszon, hanem 

magával hívjon. A tanár élete összhangban kell álljon az általa és az iskola által 

képviselt értékekkel. Ezért fontos, hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos 

munkát végezzen. Ígéreteit megtartsa a diákok és kollégák felé is. Konfliktusait emberi 

módon kezelje. Tudjon megbocsátani. Családi háttere rendezett legyen. Ezt a munkát 

csak magasan kvalifikált, hitükben képzett, a gyerekeket szerető és értő pedagógusok 

tudják ellátni. A pedagógus szavai és tettei mindig összhangban kell legyenek, hiszen 

mindennél nagyobb veszélyt jelent a gyerek számára a hamis tanúságtétel. 

 Az iskolában minden olyan pedagógus taníthat, aki elfogadja annak katolikus 

voltát, nem dolgozik a hit és a vallásos nevelés ellen. Alaposan tanulmányozza a 

keresztény tanítást és munkája közben nem tesz elmarasztaló, sértő megjegyzést 

egyházra és tanítására, hiszen ez a diákokban meghasonlást idéz elő. Az iskola 

katolikus volta, jó hírneve csak ebben az esetben biztosítható. 

 A keresztény szellem, a tanúságtétel, az iskola lelki életre szervezése 

szempontjából elengedhetetlen, hogy minél több hitvalló pedagógus legyen a tanári 

karban. A fejlődés előfeltétele, hogy számarányuk növekedjen. Ez sohasem jelentheti 

azt, hogy az egyszínűségre kell törekedni, mert a diákok akkor tanulnak igazán sokat 

nevelőiktől, ha azok a világ sokszínűségét tudják képviselni. 

 Sajnos ma még kevés a jól képzett hitvalló pedagógus. Ezért az új pedagógusok 

felvételénél mindig mérlegeljük, milyen feladatokat bízunk rá, és mit várunk el tőle. 

Ezek ismeretében lehet eldönteni, hogy a képzettség, rátermettség és vallási háttér 

hármas követelményéből melyiket milyen súllyal kell figyelembe venni. 

 Az iskola a tanárokat fejlődésük érdekében szakmai továbbképzésekre küldi 

előre meghatározott rend szerint. Nevelési értekezleteket és lelki programokat szervez a 

szakmai és módszertani ismeretek bővítése mellett az  organikus pedagógia 

alapértékeinek - a kötődés, a bizalom, az eredetiség, a szövetség, az érzelmi 

intelligencia, a nevelés az élet szolgálata – megismerésére. Törekszünk arra is, hogy 

megismerjék, és használják a Nemzeti alaptanterv által preferált korszerű, új vagy 

részben új módszereket.   

 

1.3. Erkölcsi elvárások a diákoktól 

 

 A gyermekek sokféle hatásnak vannak kitéve. Egy-egy iskola tanulóifjúsága 

különböző társadalmi rétegekből, családi háttérből, egyházból gyűlik egybe.  Éppen 
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ezért egységes erkölcsi elvárások nehezen adhatóak meg feléjük. Alapvető, hogy 

elfogadják és befogadják az iskola üdvösségre és felelős tudásra irányuló 

tevékenységét, és ezt tudatosan ne akadályozzák. Tartsák be az emberi kapcsolatok 

szabályait.  

 Csak az a fiatal lesz képes ellenállni a fogyasztói társadalom csábításainak, csak 

az veszi észre a média által reklámozott tárgyak, célok silányságát, aki találkozott az élő 

Istennel. Ez a találkozás megjelöli az embert. Ehhez segíthetjük hozzá a fiatalt, ha 

megszerettetjük vele a csöndes szemlélődést a természetben, értékes irodalmat, 

műalkotást, zeneművet adunk a kezébe. 

  

Összefoglalva az elvárások a következők: 

- belső igény a szentre, a szépre, a jóra és az igazra 

- részvétel a vallásának megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban 

- tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt 

- mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása 

- alapos, rendszeres és pontos munka 

- a rábízott feladatok lelkiismeretes elvégzése 

- a házirend felelős betartása 

 Az iskola a diákok nevelését a tanórákon túlmenően különböző szakkörökkel, 

tanulmányi kirándulásokkal, sport- és kulturális események szervezésével biztosítja. 

Egyénre szabott tanulási lehetőségeket biztosít a tanuló képességeinek megfelelően. az 

eszmény- és eredetiségpedagógia szellemében. 

 

1.4. Erkölcsi ajánlások a szülőknek 

 

 Az iskola igazán egyházi szelleme csak akkor születhet meg, ha a szülők is 

közösséget alkotnak, hiszen „a keresztény hit itt is egy közösség ölén születik és 

növekszik.” (Kat. Isk. 53.) Így a gyermekek egy egyházi közösségből kerülnek be az 

iskola közösségébe, és az iskola elvégzése után oda kerülnek vissza. Ez hatalmas 

garancia arra, hogy a gyerekeket az iskola után nem sodorja el az élet sokszínű 

áramlata. 

 Az iskola a szülőktől is elvárja, hogy elfogadják az iskola katolikus jellegét, ne 

neveljenek, tegyenek az iskola ellen, hanem erkölcsileg, szükség esetén anyagilag is 

támogassák. Az iskolával kapcsolatos problémáikat az érintettekkel beszéljék meg. Az 

iskola feladata, hogy jogos problémák esetén a szülőkkel együtt megkeresse azoknak 

mindenki számára megnyugtató megoldását. 

 Az értékközvetítésben a szülők a legfontosabb partnereink. Az iskola a szülőkkel 

igyekszik mindjobban megismertetni szellemiségét, nevelési alapelveit,  az organikus 

pedagógiai szemléletet, ennek fontosságával Ezt a szülőkkel való folyamatos 

kapcsolattartással igyekszik elérni. Ennek formái a szülői értekezletek, szülői fórumok, 

szülői levelek, szülői lelki napok, ahol egy-egy témát a nevelők s a szülők közösen 

megvitathatnak és természetesen a személyes beszélgetés. Az iskola elvárja, hogy a 
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szülők ezeken aktívan részt vegyenek, hogy maguk is fejlődjenek hitben és tudásban, 

ezzel példát mutatva gyermekeiknek. 

 

2. NEVELÉSI PROGRAM 

2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai  

A megfogalmazott alapelvek, célok, feladatok, célok, eszközök, eljárások 

kiindulópontja és alapja az organikus pedagógiai szemlélet előtérbe helyezése, aminek 

alapja az érzelmi intelligencia, a bizalompedagógia kialakítása. Az emberi kapcsolatok, 

kötődések, a szövetség erősítése, az ezeken keresztül kialakult viszonyok kezelése, 

melyek során az egyén maga is fejlődik. Mert a természetes élet fejlődését tekinti 

mintának. Mert a nevelés az élet szolgálata. Minden eljárásában az elevenséget, az 

egész személyiség kiteljesedését szolgálja. Érzékelés-kapcsolatot tart a legfontosabb 

életfolyamatokkal, és ezekből kiindulva a szerves növekedést támogatja. Nem sürget, 

nem kényszerít, hanem a keretekkel és a vezetéssel is a belülről fakadó, saját ütemű 

kibontakozást gondozza. 

2.1.1. Pedagógiai alapelveink 

 Az iskolánkban folyó nevelőmunka értékközpontú legyen. Célunk olyan 

keresztény értékek közvetítése, melyek alkalmasak arra, hogy az iskolából a 

tanulók szilárd erkölcsi alapokkal, a társadalom és az egyén számára hasznos 

ismeretekkel rendelkezve, a tudást becsülve, az eredményekért tenni készen 

kerüljenek ki. 

 Nevelő-oktató munkánk során az intellektuális, az akarati-erkölcsi, az érzelmi, 

az esztétikai és a testi nevelést egyaránt fontosnak tartjuk. Hangsúlyozzuk tehát a 

komplex személyiségfejlesztés felvállalását, szem előtt tartva azt, hogy mindenki 

a saját egyéniségét bontakoztathassa ki.  

 Nevelő-oktató munkánkat annak tudatában végezzük, hogy a gyermekek 

személyiségének alakulására sok minden hat (iskola, szülői ház, baráti kör, 

lakókörnyezet, tömegkommunikáció stb.), és e hatások jó részét nem vagy csak 

kis mértékben tudjuk befolyásolni. Ennek ellenére törekszünk arra, hogy a 

gyerekeket érő összetett hatásrendszernek oktató-nevelő munkánk egyik 

meghatározó eleme legyen. Elsődleges eszköznek a következetességet és a 

dicséretet, a pozitív megerősítést tartjuk, de szükség esetén az elmarasztalás sem 

maradhat el. 

 A teljesítmények következetes értékelésével motiváljuk a jobb eredmények 

elérését. Fontosnak tartjuk, hogy már az első szakasztól folyamatosan fejlesszük 

a megismerés, a megértés, és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot. Ezzel 

képessé tehetjük tanulóinkat az élethosszig tartó tanulásra, az önművelésre, 



Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Pedagógiai programja                                                                 

 

 8/111 

amely nélkülözhetetlen felgyorsult, információkkal és változásokkal teli 

világunkban.  

 Iskolánk az általános emberi értékek közvetítését, elsősorban a humanizmust, a 

hazaszeretetet, a nyitottságot, a toleranciát (a környezet, más népek, kultúrák és 

szokások iránt) kiemelten kezeli.  

 Törekszünk a szülők által is helyesnek ítélt normák közvetítésére és erősítésére, 

összhangba hozva ezt az iskola céljaival, követelményeivel. Mindezek 

érvényesítése érdekében hatékony együttműködést alakítunk ki a szülői házzal. 

 Tanulóink rendszeres és kielégítő információkat kapnak a személyüket és 

tanulmányaikat érintő minden kérdésben. Szervezett formában gyakorolhatják 

döntési, véleményezési és javaslattételi jogaikat. A felelősségteljes, kulturált 

bírálat, véleményalkotás képességének fejlesztésével, a tanulók jogainak 

biztosításával, tiszteletben tartásával kívánjuk megismertetni a demokrácia 

értékeit. 

 Fontosnak tartjuk az egészséges életmód, a kulturált környezet iránti igény 

kialakítását: ezt a célt szolgálja az iskola környezeti és egészségnevelési 

programja.  

 Közös felelősséget kívánunk kialakítani diákjainkkal az iskola értékeinek, 

hagyományainak, jó hírnevének megőrzéséért és továbbfejlesztéséért.  

2.1.2. Célok, feladatok: 

 A diákokat segítse abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve 

művelt emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és 

embertársait szerető, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és 

boldogságra képes emberré váljanak. 

 Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek 

kibontakozását a hitélet erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) 

programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben: 

napközi, tanulószoba, szakkörök, kirándulás, iskolaújság, stb. 

 Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép 

kialakítását és érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét 

közösségekre szabott feladatok alapján. 

 Korszerű természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép 

kialakítása, melyet tanulóink eszközként használnak a valóság viszony-

rendszerének megértéséhez és alkalmaznak különböző cselekvésformákban. 

 Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat 

őrző fiatalok nevelése. 

 Fontos a tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő 

fejlesztés, és a hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén Az 
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intézmény az esélyegyenlőség elve szerint saját keretein belül lehetőséget teremt 

a sajátos nevelési igényű tanulók számára is. 

 A tanulóink önismeretének fejlesztése, autonóm személyiségek kialakítása. 

Olyan személyiségek fejlesztése, akik kellő önismerettel rendelkeznek, akik 

önállóan döntenek képességeiket, lehetőségeiket ismerve. Így egy következő 

életszakaszban képesek az önmegvalósításra. Felkészítjük őket az esetleges 

kudarcok elviselésére is. 

 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. 

 

 Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Érdeklődés 

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

közösségi tevékenységekre. 

 A kulcskompetenciák kialakítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, 

az életen át tartó tanulás lehetőségének megalapozása. Az anyanyelv helyes 

használata szóban és írásban, a kommunikációs képességek fejlesztése.  

 Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb 

szabályait, tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás 

egészséget befolyásoló hatásával, a testi-lelki higiéné fontosságával.  

 Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott 

tanterv szerint. Tartalomalapú nyelvoktatás. 

 A XXI. századi tanulási környezet nélkülözhetetlen elemét képezi az iskolai tanuláshoz 

kapcsolódó digitális technológiával támogatott oktatási módszerek sokfélesége. Az 

eredményes tanulás megvalósulása érdekében kihasználjuk a technológiai fejlődés 

nyújtotta lehetőségeket.   

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek 

elérését, és a célok megvalósítását elősegítse. Ezt szolgálják tanórai és tanórán kívüli 

nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó rendszeres és 

komplex értékelés, valamint az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre, közösségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

Mivel iskolánk nevelő-oktató tevékenysége 1-8 osztályig terjed, ez fokozottan 

szükségessé teszi az egységes cél- és feladatrendszer mellett az életkorhoz, a nevelő-

oktató munka szakaszaihoz alkalmazkodó eszközök, eljárások kialakítását, 

alkalmazását.  

2.1.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszköz-és eljárásrendszere: 

Általánosságban megállapítható, hogy a nevelési eszközt a köznyelvben gyakran a 

módszer fogalmával azonos értelemben használjuk. Leggyakrabban a gyermekek fő 

tevékenységformáit jelenti, amelyekben a nevelési folyamat realizálódik. A nevelési 

módszer pedig nem más, mint a kitűzött nevelési cél elérése érdekében alkalmazott 

eljárás. Az eljárás a módszer konkretizációját jelenti.  
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Ennek megfelelően: a nevelés eszközei, eljárásai, valamint a nevelés módszerei a 

nevelési folyamat – egymással összefüggő, egymást feltételező, nagyon fontos – 

elemei, tényezői, a nevelési módszerek elválaszthatatlanok a nevelés céljától, vagyis a 

nevelési módszereinket hozzá kell igazítani célokhoz. Mivel a nevelés céljai között 

szerepeltek általános és konkrét fejlesztési szakaszokra lebontott célok is, így a nevelési 

módszerek közül azokat kell kiválasztani egyrészt, amelyek a nevelési célokon és 

feladatokon túl igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, 

képességeihez; szintúgy a nevelők személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, 

felkészültségéhez.  

Ezt szem előtt tartva választhatunk az alábbi módszerek közül: 

A: A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: meggyőzés minta 

példakép példakövetés eszménykép bírálat önbírálat beszélgetés felvilágosítás 

tudatosítás előadás vita beszámoló 

B: A tevékenység megszervezésének módszerei: követelés, megbízás, ellenőrzés, 

értékelés, játékos módszerek, gyakorlás 

C: A magatartásra ható módszerek: 

a) ösztönző módszerek: ígéret, helyeslés, biztatás, elismerés, dicséret, osztályozás, 

jutalmazás 

b) kényszerítő módszerek: felszólítás, követelés, parancs, büntetés 

c) gátlást kiváltó módszerek: felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, intés, fenyegetés, 

tilalom, átterelés 

Eszközök: 

1. Nyelvi (verbális) eszközök: beszéd, beszélgetés: a nevelés egyik nagyon fontos 

eszköze, amelyben mindkét fél aktívan részt vesz; tartalmát tekintve lehet: szabad 

beszélgetés vagy irányított beszélgetés, szervezettség alapján lehet: spontán vagy 

tervezett, formája alapján: egyéni vagy csoportos, interjú 

2. Nem nyelvi (non verbális) eszközök: arckifejezés (mimika), szemmozgás, tekintet, 

testközelség, térközszabályozás, testhelyzet, testtartás, mozdulatok (gesztusok) 

3. Szociális technikák: 

Ezeket a technikákat a tanulók a felnőttektől tanulják el, kezdetben a családban 

(gyermekkori beidegződés), majd az iskolai közösségben. Ezért nagyon fontos, hogy a 

diákok milyen mintát kapnak otthon és az iskolában. 

3/a) technikák az ön– és emberismeret fejlesztéséhez: 

Ezek olyan eszközök, technikák, amelyeknek lényeges eleme, hogy a világra vonatkozó 

ismeretek mellett, azokkal szinkronban fejlesszük a tanulók belső, pszichés világát, 

társas kapcsolatait, egyedi tulajdonságait, készségeit. 



Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Pedagógiai programja                                                                 

 

 11/111 

- fejlesztő interjú 

- fejlesztő beszélgetés 

3/b) szociális készségfejlesztő technikák: 

A tanulók problémamegoldó és konfliktuskezelő készségeinek fejlesztése, illetve a 

meglévők erősítése. 

- minta- és modellnyújtás 

- megerősítés (buzdítás, dicséret, jutalmazás) 

- szerepjáték 

- dramatizáló tevékenység 

2.1.4. A kulcskompetenciák fejlesztése 

A modern, tudás alapú, erős gazdasági versenyre, politikai demokráciára, az 

emberi kapcsolatok humanitására épülő társadalomban az iskolázás során kialakítandó, 

megerősítendő és fejlesztendő kompetenciák (tudások, készségek, képességek) 

nélkülözhetetlenek. Olyan tanulói kompetenciák fejlesztése szükséges, amelyek 

lehetővé teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. 

A kompetencia az ismeretek, ezek alkalmazási képessége és az elsajátításhoz, 

valamint az alkalmazáshoz szükséges megfelelő motivációt biztosító attitűdök 

összességét jelenti. A kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek 

fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük.  

 

2.1.4.1. Anyanyelvi kommunikáció  

 

Anyanyelvünk kiemelkedő szerepet játszik felnövekvő diákjaink személyisé-

gének, gondolkodásmódjának fejlesztésében. Ebből következik, hogy az iskolai 

nevelésben-oktatásban alapvető szerepe van. Az anyanyelvi képzés átszövi a teljes 

oktatási-nevelési folyamatot. Keretében mindazokat az ismereteket tudatosítjuk, 

rendszerezzük és fejlesztjük, amelyeket a diák az iskolában és az iskolán kívül 

megszerzett. Az anyanyelvi képzés meghatározóan hat a többi tantárgy tanítására és 

elsajátításának színvonalára. A különböző ismeretek tanításának, tanulásának szintje 

pedig visszahat az anyanyelvi képzés eredményességére. Ezért az anyanyelvi 

nevelésnek – sajátos jelleggel – minden tárgyban jelen kell lennie. 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, 

érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt 

(hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív 

nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és 

képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben.  

 

Célok: 
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 Az alsó tagozaton minden gyerek legyen képes a folyamatos olvasásra, életkorának 

megfelelő szövegértésre és szövegalkotásra, rendezett, megfelelő ütemű írásra.  

 Az alsó tagozat végére a tanulók többsége sajátítsa el a nyelvtani szabályokat és 

azokat legyen képes alkalmazni.  

 A felső tagozat végére a többség legyen képes gondolatait szóban és írásban 

értelmesen, szabatosan, választékosan kifejezni.  

 A felső tagozat végére minél több tanuló rendelkezzen irodalmi alapműveltséggel, 

ismerje fel az olvasás fontosságát.  

 A felső tagozat végére az anyanyelvi ismeretek bővülése által minél több 

lehetőséget kapjanak az információk megszerzéséhez, problémák megértéséhez, 

megoldásához.  

 

 A tehetséges tanulók kapjanak lehetőséget magasabb szintű nyelvművelés 

elsajátítására az anyanyelv alaposabb megismerése érdekében.  

 

 A tanuló rendelkezzen megfelelő kommunikációs készséggel, amelynek 

segítségével képes eligazodni a kortárs közösségek életében és a felnőtt világban.  

 

2.1.4.2. Idegen nyelvi kommunikáció  

 

A nyelv egy nép identitásának kifejezése, így ha megtanulunk egy idegen nyel-

vet, automatikusan közelebb kerülünk az adott nyelvet beszélő emberek kultúrájához, 

nyitottabbak leszünk a világra. Oktató-nevelő munkánkban mi is arra törekszünk, hogy 

tanulóinknak olyan biztos alapot adjunk általános iskolai tanulmányaik során, amire 

építhetnek a későbbiekben.  

A hatékony, intenzív nyelvtanulás alapvetően gyakorlás kérdése – 

szókincsbővítés, a nyelvtan és kommunikáció biztos használatának elsajátítása - stb. 

Ahhoz, hogy tanulóink az általános iskolai tanulmányaik végére biztos 

alapnyelvtudáshoz jussanak, naponta használniuk kell a nyelvet. 

Célja, hogy a tanulók a felső tagozat végére képesek legyenek kommunikálni idegen 

nyelven.  

 

 Motiváljuk a tanulókat arra, hogy érdeklődjenek más népek élete, kultúrája iránt.  

 Tudatosuljon bennük, hogy az anyanyelvükön kívül más nyelven is ki tudják fejezni 

magukat.  

 Tanulják meg az idegen nyelv tanulásának sajátos módszereit.  

 Küzdjék le nyelvi gátlásaikat, merjenek megszólalni idegen nyelven.  

 

A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER) szerinti B1 szintű nyelvtudás 

elsajátítása a 12. évfolyam végén az első idegen nyelv terén olyan elvárásként jelenik 

meg, melyre az idegen nyelv belépésének első évfolyamától kezdve tudatosan és 
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szisztematikusan kondicionálni kell a tanulókat. Nyolcadik osztály végére az A2 szint 

elérése kívánatos. 

 

2.1.4.3. Matematikai kompetencia  

 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és 

alkalmazásának, az elvonatkoztatásnak és a logikus következtetésnek a képessége. Az 

arra való készséget is jelenti, hogy a mindennapi problémák megoldása során a 

matematikai ismereteket és módszereket alkalmazzunk. A matematikai kompetencia 

kialakulásában az ismereteknek és a tevékenységeknek egyaránt fontos szerepük van a 

természettudományi és műszaki életpályára való szocializálás terén.  

Fontosnak tartjuk az alapvető törvényszerűségek nyomon követését az egyes 

elméleti modellek igazolását a mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok 

útján. Társadalmunk gyors technikai fejlődése, a gyors változások az alkalmazásképes 

tudást igénylik minden embertől. 

A matematika oktatása során a legfontosabb, hogy felkészítsük tanulóinkat a 

mindennapok problémáinak megoldására a matematikai gondolkodás segítségével. 

 

Így kiemelt feladatunk: 

 Biztos számolási készség kialakítása 

 Problémahelyzetekben a kreatív és logikus gondolkodás fejlesztése 

 Gyakorlati problémákra matematikai megoldások keresése 

 Adatgyűjtés, feldolgozás, grafikonok, táblázatok készítése, értelmezése, 

elemzése 

A matematika és a magyar nyelvi készségek fejlesztése nem csak a matematika- és a 

magyaróra feladata. 

 

2.1.4.4. Természettudományos és technikai kompetencia  

 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy 

megfelelő ismeretek és módszerek felhasználásával leírjuk és magyarázzuk a természet 

jelenségeit és folyamatait, bizonyos feltételek mellett előre jelezve azok várható kime-

netelét is.  

Segít abban, hogy megismerjük, illetve megértsük természetes és mesterséges 

környezetünket, és ennek megfelelően irányítsuk cselekedeteinket.  

A technikai kompetencia ennek a tudásnak az alkotó alkalmazása az emberi 

vágyak és szükségletek kielégítése érdekében.  

A természettudományos és technikai kompetencia magában foglalja a fenntart-

hatóság, azaz a természettel hosszú távon is összhangban álló társadalom feltételeinek 

ismeretét, és az annak formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség elfogadását. 

A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatköz-

pontú, a tanulók életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítése 

hozzájárul a motiváció felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki 

életpályára történő szocializációhoz.  

Törekszünk a rendszerszemléletű gondolkodás kialakítására az alkalmazhatóság 

praktikumának vonatkozásában is.  
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A kulturális sokszínűség megismerésére, ismeretére, a nemzetiségek és az 

nyelvi-vallási etnikumok szerepének értékelésére, a másság elfogadására. 

Bepillantunk a jelen főbb kutatási tevékenységeibe. 

 

2.1.4.5. Digitális kompetencia  

 

A XXI. században az informatika átszövi egész életünket, az információ 

társadalmi szerepe megnőtt, ezáltal felértékelődött az információszerzés képessége. Az 

egyén érdeke, hogy időben hozzájusson munkájához, életvitele alakításához szükséges 

információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni.  

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak 

(Információs Kommunikációs Technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által 

hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a 

társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő 

készségeken, tevékenységeken alapul: az információ felismerése (azonosítása), 

visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; digitális 

tartalomalkotás és megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az interneten 

keresztül.  

Fő célunk tehát az információs társadalomban otthonosan mozgó, az információt 

munkája során felhasználni és létrehozni tudó ember képzése. Ennek eléréséhez fontos, 

hogy a tanulók folyamatos sikerélményben részesüljenek, mert különben áttörhetetlen 

idegenkedés alakulhat ki a modern információs eszközökkel szemben. Ebből 

következik, hogy az informatika tanulása nem lehet öncélú - tanítása során a 

felhasználási lehetőségekre, a lehetséges alkalmazásokra mindig rá kell mutatnunk, s a 

tanulók elé ilyen komplex feladatokat kell kitűzni, meg kell teremteni a tantárgyak 

közötti átmeneteket, kompetenciákat is.  

A tanulókat fel kell készíteni a problémamegoldó gondolkodásra mint a 

feladatmegoldás magasabb szintjére. A digitális kompetencia fejlesztését szolgálhatják 

más tantárgyak feladatai, amennyiben géphasználatot (alkalmazás, internet), vagy csak 

egyszerűen problémamegoldó gondolkodást, kreativitást igényelnek. 

Gondolni kell azokra a tanulókra is, akiknek otthon nincs lehetőségük a gép 

használatára. Az iskolai könyvtárban délutánonként felügyelet mellett lehetőségük van 

tanulóinknak a gépek  használatára és a világhálón való tájékozódásra. A könyvtári 

gépekre érdemes különféle játékos, készségeket fejlesztő szoftvereket is telepíteni. A 

játékos oktató programok, CD-k a kezdeti bevezetésre kínálnak megfelelő megoldást. 

 

2.1.4.6. A hatékony, önálló tanulás 

 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, 

saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az 

információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, 

ismeri a tanulás folyamatát.  

Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt 

útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti 

a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását, képességeit 

helyzetek sokaságában alkalmazza, tanulási és képzési folyamataiban, otthon, valamint 
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a munkában egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen 

eleme.  

A tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, és e 

tevékenység támogatása az iskolán kívül is.  

 

2.1.4.7.  Szociális és állampolgári kompetencia  

 

A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott 

szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi 

beilleszkedés feltételei.  

A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan 

formáját, amelynek révén az ember hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és 

szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá – ha szükséges – 

konfliktusokat is meg tud oldani.  

Az állampolgári kompetencia képessé tesz arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 

struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a 

közügyekben.  

A nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a 

vallási-nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen 

alapuló magatartást magában foglalja.  

Az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az 

etikailag vállalhatatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn nemzetünk és 

emberségünk ellen. 

 

2.1.4.8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

 

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy 

igyekezzék megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a 

kínálkozó lehetőségek megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és 

kockázatvállalást jelent, valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és 

valósít meg.  

Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek, képességeknek és magatartás-

formáknak, amelyekre a mindennapi életben, a társadalomban és a munkahelyen 

szükség van. 

 

2.1.4.9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az 

esztétikai megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív 

kifejezésének elismerését, befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind 

a média segítségével, különösen is az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a 

bábjátékban, a vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a 

modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével. Művészi 

önkifejezés, előadókészség, az európai és egyetemes kulturális örökség megőrzésére 

irányuló igény. Az esztétikum igénye a mindennapokban. 
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A művészi-alkotói szabadság korlátjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és 

az emberiesség elleni, azzal megalkuvó vagy tevőlegesen közösséget vállaló magatartás 

elítélése és etikai alapú megítélése, különösképpen a XX. századi totális diktatúrákkal 

kapcsolatban. 

 

2.1.4.10. Feladatok és módszerek 

 

A kompetencia alapú oktatás egyik elengedhetetlen feltétele a korszerű, 

színvonalas pedagógiai kultúra biztosítása iskolánkban. Ennek érdekében az oktatási – 

nevelési folyamat során minden pedagógus elsődleges feladata, hogy érvényesítse az 

alábbi szempontokat:  

  

 Ki kell használni a tanulás társas természetéből adódó előnyöket. Segíteni kell az 

együttműködésen alapuló tanulást (páros-, csoportmunka) – differenciált tanulás-

szervezéssel. 

 Tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák alkalmazása, az aktív tanulás 

előtérbe helyezése, mely a tanulónak a tanulási tevékenységekben történő 

részvételét hangsúlyozza.  

 A megfelelő tanulási környezet megteremtése: a különböző tanulásszervezési 

eljárások alkalmazásához a berendezések rugalmasan, gyorsan alakíthatók. 

 

 A pedagógusok együttműködnek más tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, 

hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon vagy témahetek, tematikus 

hetek, projektnapok, tanulmányi kirándulások, iskolai táborok alkalmával a 

tantárgyak szervezett, összefüggő, illetve kapcsolódó tartalmainak integrálására. 

Hálózatos tanítás – hálózatos tanulás – teamtanítás - multidiszciplináris órák. 

 

 A gondolkodásra nevelés, a problémaközpontúság és a felfedeztető tanítás-

tanulás központi szerepet kap az oktatási folyamatok tervezésében.  

 Fel kell kelteni a pedagógusokban az elektronikus tananyagok, a digitális 

technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása iránti igény.  

 

 Meg kell ismerkedni a multidiszciplináris órák módszerével, azaz olyan 

foglalkozások szervezésével, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több 

tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg, 
 

 ki kell próbálni a teamtanítás módszerét, amelyben több tantárgy ismereteit 

integráló témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás keretében valósítják 

meg.  

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz illeszkedő tanulásszervezési 

technikákat.  
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 Sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot 

igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb problémákkal, 

magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában.  

 A tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások 

alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, 

általában is támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását.  

2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, 

szeretni embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok 

megerősödnek, fogékony lesz a szentre, az igazra, a jóra és a szépre. A legfőbb 

általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek. 

A személyiségfejlesztés területén is fontosnak tartjuk az Organikus pedagógia 

alapelveinek, eszközeinek használatát. 

Tanulóink személyiségfejlesztése, harmonikus emberré nevelése érdekében az 

ismeretátadással szinkronban fejlesztjük belső pszichikus világukat, társas kapcsolati és 

egyedi személyiségi készségeiket is. 

Munkánk során egyaránt fontosnak tartjuk a tudásnak és az emberségnek, az 

intelligenciának és a cselekvőképességnek, az önmegvalósításra és az önfejlesztésre 

való készségeknek a fejlődését. 

Tanulóink személyiségfejlődését olyan tanulási környezet megszervezésével 

segítjük elő, amely önmaguk megismerését segíti, motiválja. Énképük és önismeretük 

gazdagításával fokozódik az őket körülvevő személyek és dolgok iránti érzékenységük, 

illetve kialakul az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságuk. 

2.2.1. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai elveink 

 Az egész személyiséget kell fejlesztenünk szem előtt tartva azt, hogy mindenki a 

saját egyéniségét bontakoztathassa ki; 

 A „személyre szabott”, az egyén szükségleteire épülő neveléshez szükséges a 

személyiség elmélyült és pontos ismerete. Ezért a személyiségméréseknek is 

fontos szerepet szánunk a személyiségfejlesztés folyamatában.  

 A pedagógus, mint nevelő, a saját személyiségén, példáján keresztül is nevel.  

Ezért fontos az a légkör, amely a személyiségfejlődést elősegíti, melynek erői, 

töltései a pedagógus személyiségéből és a tanulókkal való kapcsolatából 

erednek. 

 Az emberközpontú iskola megvalósulását szeretnénk elérni, ahol lehetőség 

nyílik a harmonikus személyiségalakulásra, az érzelmi intelligencia fejlesztésére. 

 A személyiségfejlesztés során elsődleges eszköznek a dicséretet, a pozitív 

megerősítést tartjuk.  
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2.2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 

Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: 

 

Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladatok: 

 

 Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. 

 A megismerés képességének fejlesztése. 

 Az önismeret, a céltudatosság kialakítása. 

 

A tanulók hit-és erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladatok: 

 

 Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása. 

 A tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra 

késztető érzelmek kialakítása. 

 A hitre nevelés szője át az intézmény mindennapi életét. 

 A hitéleti nevelés személyre szabott legyen, alkalmazkodjon a gyermek hitéleti 

múltjához. 

 

A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése területén  

elvégzendő feladatok:   

 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában.  

A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a 

családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi 

életre nevelés (CSÉN) beemelését az iskolai életbe.  

 Kitüntetett feladata az intézménynek így a harmonikus családi minták 

közvetítése, a családi közösségek megbecsülése.  

 A felkészítés a családi életre: segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a 

felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben 

felmerülő konfliktusok kezeléséről. 

 A családi életre nevelés segítse elő személyes Istenkapcsolat megalapozását, a 

kötődésképesség művelését, a bizalom légkörének ápolását. 

 Az iskolában foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

 Az emberi együttélés szabályainak megismertetése.  

 A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség 

kialakítása, segítő magatartás. 

 A másik felé való nyitottság, befogadóképesség, felelősségvállalás másokért. 

 A tiszteletadás megjelenési formái és azok alkalmazása a felnőttekkel, 

idősebbekkel szemben. 

 

 

A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése terén elvégzendő feladatok: 
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 Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

 Hűség Istenhez és embertársainkhoz  

 A bűnbánatra való készség 

 A belső csendre, elmélyülésre való igény 

 

A tanulók akarati nevelése területén elvégzendő feladatok: 

 

 Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó 

igény felébresztése.  

 A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 

 A saját akaratunkról való lemondás mások érdekében  

 A szelídség, az alázat, a türelem  

 

A tanulók nemzeti nevelése terén elvégzendő feladatok: 

 

 A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése.  

 A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek 

tisztelete, ápolása, megbecsülése.  

 A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

 A tanulók tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, 

feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát, ugyanakkor legyenek 

képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan 

politikai és morális szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár tevőleges 

cselekvések során – az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, 

idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. 

 A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus, így a 

nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló 

szerepének és államalkotó létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatás 

egészében evidenciának kell lennie. 

 

A tanulók állampolgári nevelése területén elvégzendő feladatok: 

 

 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. 

 A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves 

része a demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen 

fellépő törekvések felismerése és annak megértetése, hogy a diktatúrák elleni 

küzdelem minden korban elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen a 

jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális 
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diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen 

elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is. 

 Az iskola minden évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és egyéb 

specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti 

Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismertetése. 

 

A tanulók munkára nevelése területén elvégzendő feladatok: 

 

 Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása.  

 A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása. 

 Alapos, igényes munkavégzés képességének kialakítása. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 

 A természettudományi oktatás  és  nevelés  terén  a  tanulók  empirikus 

tapasztalataira épülő  és  életkori  sajátosságaikhoz,  igényeikhez  adekvát  

módon  kapcsolódó ismeretátadás a természettudományos és műszaki 

életpályákra való szocializáció sikerességének záloga. 

 Minden tanév tavaszán témahetet szervezünk Fenntarthatóság címmel 

csatlakozva az Oktatási Hivatal által meghirdetett témahéthez. 

 Olyan magatartás határozza meg a tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló 

környezethez, annak fenntartható megóvásához és fejlesztéséhez, melynek 

tudásbázisa nem kizárólagosan a rendszerszerűség, az alapelvek és 

kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem elsősorban a különféle 

összefüggésekre alapozott és begyakorolt  természettudományos  és  műszaki  

műveltség  mindennapi  életben  és  a munka világában való hatékony 

alkalmazhatóságához. 

 A természettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való 

szocializáció és a környezeti nevelés terén a jelen kutatásainak aspektusai és a 

nem hagyományos oktatásszervezési módszerek terrénumának egyre nagyobb 

szerepet kell biztosítani. 

 A fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhető vonatkozásai olyan 

fejlődési folyamatot feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a 

megújuló erőforrások révén nemcsak a természettudományi 

műveltségterülethez, hanem a testi-lelki egészség céljaihoz is kapcsolódnak az 

iskolai nevelés-oktatás területén. 

2.3.  Az iskola egészségneveléssel összefüggő elvei, feladatai 
 

2.3.1. A teljes körű egészségfejlesztés  

A teljes körű egészségfejlesztés célja 

 A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az intézményben eltöltött időben 

minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi 
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állapotát   hatékonyan   fejlesztő,   az   intézmény mindennapjaiban rendszer-

szerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

 Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű 

egészségnevelés – az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide 

tartozik például az egészséges táplálkozás, a szabadidő aktív eltöltése, a  

mindennapos  testmozgás,  a  személyi  higiéné,  a  lelki  egyensúly  megteremtése,  

az egészséges  és  biztonságos  környezet  kialakítása, az egészségkárosító 

magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer-biztonság megvalósítása. 
 

 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 területek beépülnek az iskola 

pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe. 
 

 Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és 

jóléte – elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres 

testnevelés és sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki 

és szellemi terheléseket. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható 

fejlesztése és megőrzése a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag 

aktív életvezetésre történő szocializálásának célját szolgálja, melyhez szorosan 

kapcsolódik a tehetséggondozás és a motoros műveltség eszközeivel való 

személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és - megőrzés ösztönző erővel kell 

hogy bírjon az egészségközpontú tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és 

fenntartására. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és feszültségoldás különféle ismereteinek 

elsajátítására, módszereinek alkalmazására. 

 Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók saját testképének 

megismerésében és a testtudat kialakításában. Mindennek sikere nagyban függ az 

komplex intézményi mozgásprogram elméleti és gyakorlati minőségétől. 

 

Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 
 
  a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges  készségekkel 

és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 
 

  tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód 

gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat,  az egészségbarát viselkedésformákat; 
 

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

foglalkozások  keretében foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel 

-    a táplálkozás, 
-  az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, a drogok,  a digitális 
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eszközök, a képernyőfüggés káros hatásai a szervezetre,  

-    a családi és kortárskapcsolatok, 

-    a környezet védelme, 

-    az aktív életmód, a sport, 
-    a személyes higiénia, 

-    az elsősegélynyújtás alapismeretei, 
         -    a szexuális fejlődés területén. 
 

Az egészségnevelés színterei 

A./ Tanítási órákon 

 

Minden tanár, tanító képes arra, hogy szaktárgyában megtalálja az egészség 

propagálásának lehetőségeit és ezeket építse be a tananyagba. Ezt a kerettanterv sok 

helyen elő is írja a tantárgyak tartalmi részében. A biológia, kémia, technika, 

természetismeret, rajz, irodalom tantárgyak pedig különösen alkalmasak célkitűzéseink 

megvalósítását segíteni. Az iskolában dolgozó minden pedagógus és alkalmazott  

személyes példamutatása is hirdesse az egészségnevelés fontosságát.  

 

B./ Egészségnevelés a testnevelési órákon 

 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerint a testnevelés tantárgy 

oktatásának: gimnasztika, atlétika, torna, két szabadon választott labdajáték, 

küzdősportok, úszás, szabadidős sportok, néptánc 

 Az életmód és a tartási rendellenességek gyakorisága miatt órák elején 

tartásjavító gerinctorna bevezetése. 

 A tanulók általános fizikai teherbíró képességének mérése (évente kétszer) a 

Hungarofit tesztrendszer alkalmazásával 

 Minőség-ellenőrzés: a tanulók egységes mérése, értékelése, és minősítése 

 Az iskolaorvosok és védőnők vizsgálati módszereinek, illetve adatainak 

kibővítése, hogy felvilágosítást kapjanak a tanulók funkcionális állapotáról. 

 

C./ Egészségnevelés az osztályfőnöki órákon 

 

Az osztályfőnök összefogja, egységben láttatja a szaktárgyak idevágó, de szerteágazó 

ismereteit és az életvezetés tudatosságára nevel.  

Ilyenek pl. a táplálkozási szokások, az iskolai büfé kínálata, a szükségtelen 

túlcsomagolás,  

Az osztályfőnöki órák egészségneveléssel foglalkozó témaköreibe minden évfolyamon 

beépítjük a stressz- és konfliktuskezelés technikáinak tanítását. Az olyan káros 

szenvedélyek megelőzésére mint a drog, alkohol és a dohányzás a 3-4. és 7-8. 

évfolyamon beépítjük a DADA-programot. Ezeket az osztályfőnöki órákat az 

iskolaorvos, illetve a védőnő szükség szerinti bevonásával, esetleg mentálhigiénés 

szakember felkérésével tartjuk meg. A DADA-programot a rendőrség szakembere 

tartja. 
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D./ Egészségnevelés tanórán kívül 

 

a. Szakmai szervezetekkel való együttműködés 

Védőnői ügyelet biztosítása; Egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, szemészet, 

hallásvizsgálat, stb.); Egészségügyi felvilágosító előadások; 

 

b. Versenyekre való felkészítés 

Ajánlott versenyek: 

 Sport: röplabda, floorball,  

 Egészségvédelem: elsősegélynyújtó,  drogprevenciós nap 

A tanulók igényei szerint más sportágakban, egészség-és környezetvédelmi témákban is 

szervezünk, biztosítunk felkészülési lehetőséget. 

A foglalkozások az iskola tornatermében, udvarán, és szaktermeiben zajlanak 

délutánonként. 

 

c. Részvétel városi, vagy országos akciókban és programokon 

 

Rendszeresen részt veszünk a városi, megyei illetve országos sport, egészség témájú 

programokban, pályázatokon. A nyert összegeket a tanórai és tanórákon kívüli 

programok színvonalas megvalósítására fordítjuk. 

A helyi Vöröskereszttel ápolt jó kapcsolatok révén részt veszünk a Véradások 

szervezésében, mozgósításban. A Vöröskereszt szervezésében évi rendszerességgel 

helyet biztosítunk az elsősegélynyújtó tanfolyam indítására iskolánk diákjai számára. A 

városi ANTSZ minden év júniusában parlagfű gyűjtési akciót szervez, amelyben 

iskolánk is aktívan tevékenykedik.  

 

d. Helyi kezdeményezések 

 

Témanapok 

Biztató kezdetek után folytatni szeretnénk az olyan témanapokat, amikor a diákok 

érdeklődésüknek megfelelő szervezett programokon vehetnek részt. Meghívott 

előadókkal, szervezetekkel vesszük fel a kapcsolatot.  

Ilyen témanapok a következők: 

Diáksport-nap: egész napos rendezvény, sport, egészség, baleset-megelőzés 

Dohányzásmentes világnap: filmvetítés, beszélgetés  

A továbbiakban újabb témákban hívjuk fel diákjaink figyelmét 2-3 jeles nap 

(egészségügyi világnap, nemzetközi Vöröskereszt napja, lelki egészség napja) kapcsán 

az ügy fontosságára.  

Ennek lehetséges módjai: 

- helyi rajzverseny és kiállítás (diákok által szervezetten) 

- iskolaújság cikke 

- faliújság 

- vers, illetve novella pályázat 

- felkért előadó  

- helyi vetélkedő 

- iskolarádió műsora 
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- futóverseny  

- rajzpályázatok 

 

D./ Iskolai étkeztetés 

 

Az egészségnevelés és fejlesztés fontos területe az egészséges táplálkozás. Az átlagos 

magyar étkezési szokások miatt sok a túlsúlyos és – sajnos – egyre több az alultáplált 

fiatal. Az iskolai étkezés milyensége és mennyisége ezért kiemelt figyelmet kell hogy 

kapjon. A kulturált étkezés lehetőségének biztosítása pedig nevelőmunkánkat segíti. Rá 

kell szoktatni tanulóinkat arra, hogy legalább megkóstolják a számukra ismeretlen, de 

változatosságot biztosító táplálékokat is! 

 

a. Az iskola tágas, világos, megfelelően felszerelt ebédlővel és melegítő konyhával 

rendelkezik. Az étkeztetés szervezésével igyekszünk biztosítani a kellő időt az ebéd 

elfogyasztására. Az ételt szállító városi konyha javarészt gyermekétkeztetést lát el, ezért 

kiemelt szempont az egészséges táplálkozásra való törekvés (az alapanyagoknak és az 

adalékanyagoknak az egészséges táplálkozás követelményeit szem előtt tartó 

megválasztása). Az étlap összeállításába sajnos azonban nincs módunk részt venni. 

 

b. Intézményünk hiányosságai közé tartozik , hogy nem tudunk diétás ételt biztosítani a 

rászoruló (lisztérzékeny, diabetes betegségben szenvedő) gyermekeknek.  

 

c. Az iskolai büfét szerződéses jogviszonyban vállalkozó működteti. A büfé kínálata 

megfelel az egészséges táplálkozás követelményeinek. A szerződés rögzíti a 

választékba való beleszólásunk jogát. 
 
Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és 

házirendben előírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. 

Intézményünk közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének 

megelőzésében és megszüntetésében,  ennek  során  tevékenyen  együttműködik  a  

gyermekjóléti  szolgálattal,  valamint  a gyermekvédelmi   rendszerhez   kapcsolódó   

feladatot   ellátó   más   személyekkel,   intézményekkel   és hatóságokkal. 

Ha az intézmény a tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 

megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség  védelme érdekében   

indokolt, megkeresi   a gyermek-   és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az 

ifjúságvédelem területen működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további 

intézkedésekre. 

 

2.3.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 

terv 

2.3.2.1.Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 
 
 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

 
 ismerjék   meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb 

alapfogalmakat. 
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 ismerjék fel a vészhelyzeteket; de ne essenek pánikba 
 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 
 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 
 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 
 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2.3.2.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt 

feladatok: 

 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek 

területén; 

 a  tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás 

alapismereteit; 

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

(egyéb) foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-

nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

 

2.3.2.3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében 
 
 az iskola lehetőség szerint kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, a 

Magyar Vöröskereszttel 
 

 tanulóink bekapcsolódnak  az  elsősegély-nyújtással  kapcsolatos  iskolán  kívüli 

vetélkedőkbe; 
 

 támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen. 

 

2.3.2.4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek  elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 
 
 a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsoló-dó alábbi 

ismeretek: 

 
 

TANTÁRGY 
ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI 

ISMERETEK 

ALAPISMERETEK  
 
biológia 

környezetismeret 

- rovarcsípések 
- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 
- komplex újraélesztés 
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kémia 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 
- savmarás 

- égési sérülések 
- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

 
fizika 

környezetismeret 

- égési sérülések 

- forrázás 

- áramütés 
 
 
 
testnevelés 

- esés 

- horzsolás 

- kificamodott végtag 
- törött végtag 

- magasból esés 

 

 az  ötödik-nyolcadik  évfolyamon  az  osztályfőnöki  órák  tanóráin  feldolgozott 

elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, 

segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők 

hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, 

védőnő) segítségének igénybe vétele lehetőség szerint félévente egy alkalommal 

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

elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 

2.3.2.5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 
 
 későbbiekben szervezhető szakkörök (pl. elsősegélynyújtó); 

 
 minden  évben  egy  alkalommal  elsősegély-nyújtási  bemutatót  szervezünk  a 

tanulóknak az Országos Mentőszolgálat (Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az 

Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének) bevonásával; 
 

 évente  egy  egészségvédelemmel,  helyes  táplálkozással,  elsősegélynyújtással 

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

számára. 

 

2.3.3.  Komplex intézményi mozgásprogram 

 
 Egészséges életmódtréningek épüljenek be  a kötelező iskolai programokba (sport- 

és egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más 

sportprogramokon). 

 

 A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően épüljenek be az óratervi órákba. 

 Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai foglalkozásokon a 

foglalkozási programban(tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős 
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tevékenységekben  azok  időkeretének  minimum   40  %-ában  a  testmozgás 

különféle formái domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan. 

 Az  egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb 

időkeretben és változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a 

sportfoglalkozások(tömegsport, sportszakkör, sportkör stb.). 

 Az  éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak 

sajátosságainak megfelelően (pl. tél– korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt 

mozgásos tevékenység rendelve, mely az iskolai szabadidős és napközis 

időkeretben szervezett tevékenységek kiemelt iránya legyen. 

 Az    intézmény    horizontális    kapcsolatrendszerének   keretében   az    iskolai 

sportegyesülettel illetve  a  településen működő más sporttevékenységgel 

foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolai működést támogatni 

hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak 

mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából. 

 A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme 

legyen a mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés. 

 A  felső  tagozat  osztályfőnöki   foglalkozásain  tematikus  program   kerüljön 

kidolgozásra a testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon 

magába. 

 Az  uniós és a  központi  költségvetési források kimerítésével, az  ezekre  épülő 

anyagi alapokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek 

megszervezésre. 

 A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a 

szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgás programok tartalmára készüljön 

minden tanévben javaslat. 

 

A komplex intézményi  mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves 

munkaterv  mellékleteként kerül kidolgozásra. 

 

2.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

2.4.1. Alapelveink: 

 „Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai 

közösség minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így 

ebben az iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé 

és egyúttal végső céllá.” 1 

A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának 

figyelembe kell vennie mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt 

megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával. 

                                                 
1 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 34. oldal 
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A közösségfejlesztés az iskolába lépés pillanatától olyan beilleszkedési 

folyamatot jelent, amelyben a tanulók, tanulócsoportok keresik és megtalálják helyüket, 

miközben folyamatosan alakítják környezetüket és önmagukat. A folyamatok célja az 

egyén és a társadalom, illetve a bennünket körülvevő környezet, világ közötti kapcsolat 

kialakítása. 

 

2.4.2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink: 

 A közösség formálása, alakítása nem egyetlen tantárgy feladata, mert az oktató-

nevelő folyamat egészét áthatja, kiterjed a szabadidős tevékenységekre, közös 

cselekvésekre és a diákok öntevékeny szerveződéseire is; 

 a közösség váljék színterévé az egyéni tehetség kibontakozásának és 

fejlesztésének; olyan forrássá, amelyből az egyén erőt meríthet; 

 a  beilleszkedés folyamatos figyelemmel kísérése, segítése minden életkorban, de 

kiemelten az alsó tagozat első osztályában; 

 minél több olyan tevékenység, alkalom megteremtése, amely során a tanulók 

megismerhetik az őket körülvevő világot, társaikat és önmagukat; 

 a tanulók minél hatékonyabb bevonása a közös tevékenységekbe, közösségi 

munkába, ezek folyamatos értékelése; 

 egységes iskolai arculat-, érték- és szimbólumrendszer kialakítása;  

 az értékek megőrzése és gyarapítása; 

 a tanulók jó közérzetének megteremtése; 

 harmonikus kapcsolat kialakítása a természeti és társadalmi környezettel; 

 a különböző kultúrák, életmódok, vallások, szokások megismertetésével nyitottá, 

megértővé tenni tanulóinkat a másság iránt; 

 a tanulók közvetlen részvételének segítése a nemzetközi kapcsolatok ápolásában; 

 a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás 

fejlesztése. 

 

2.4.3. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés színterei, tevékenység-

formái: 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-

tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra. 

 A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük 

azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók 
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tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják, különösen ha meg 

tudjuk teremteni a tanulók  belső motivációját. 

 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. 

 Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, projektfeladatok, 

differenciált, egyéni munka, kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért 

való felelősség érzésének erősítése. 

 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását, a személyiség-és 

közösségfejlesztést az alábbi tanítási órán kívüli tevékenységek segítik: 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

 Törekednünk kell a nemzeti hagyományok ápolására, ezen belül a nemzeti  

ünnepek, megemlékezések helyi hagyományainak megtartására.  Figyelmet 

fordítunk a nemzeti összetartozást erősítő események, rendezvények, kirándulások 

szervezésére. 

 Igyekszünk bekapcsolódni a vallási ünnepi előkészületekbe, különösen a húsvét és 

advent helyi hagyományainak megtartásába. Évente két alkalommal lelki napot 

tartunk. A tanévet közös ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni 

Sancte, Te Deum).  

 A lelkigyakorlatok, zarándoklatok, táborok, a helyi plébániával való közös 

programok mélyítsék el a katolikus vallás és hit megélését. 

 Fontos feladat az iskola névadójának, Váci Mihály emlékének ápolása. Ezt 

szolgálja az évenkénti, megemlékezéssel összekötött „VÁCI-nap” december 21-

én. A különböző szintű Váci Mihályhoz kapcsolódó rendezvényeken való 

részvétel. 

 Iskolánk névadója mellett megemlékezünk védőszentünkről, Szent Imréről is 

november 5-én, tanításmentes munkanap keretében. Szentmisén veszünk részt, 

vetélkedőket tartunk, faliújságot készítünk. 

 Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 

alkalmakkor: 1956. október 23-a, 1849. október 6-a, 1848. március 15-e, 1920. 

június 4-e évfordulóján, karácsonykor, a gyermeknapon, illetve a 8. osztályosok 

ballagásakor. Amennyiben lehetőségünk kínálkozik, részt vállalunk a városi 

ünnepélyek műsoraiban.  
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Különös figyelmet fordítunk az ünnepeket, megemlékezéseket, rendezvényeket kísérő 

külső megjelenítő formákra, hogy ezek viselkedési megnyilvánulásaikkal, 

esztétikájukkal (dekoráció, faliújság) példamutatóak legyenek.  

b) 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 diákönkormányzati vezetőség irányítja. A 

diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

Évente egy nap programjának megszervezését  a diákközösség határozza meg. 

c) Napközi otthon, tanulószoba. A közoktatási törvény előírásainak megfelelően – 

amennyiben a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 

1-8. évfolyamon napközi otthon működik. Tanítási szünetekben összevont napközis 

otthoni csoport üzemel, ha ezt a szülők legalább tíz gyermek számára igénylik. 

d) Diákétkeztetés. A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben 

(tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény 

esetén – ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az iskola fenntartója által megállapított 

étkezési térítési díjakat az iskola által meghatározott módon kell befizetni. Fontos, hogy 

az ebédeltetések alkalmával az irányító pedagógus segítségével alakuljon a tanulók 

helyes étkezési szokásrendszere (higiéniai szokások, étkezésekhez kapcsolódó imák, 

evőeszközök helyes használata, udvariassági gesztusok…) 

e) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél 

jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék 

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és 

felzárkóztató foglalkozások segítik.  

 Az 1-2. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére heti két, 3-4. évfolyamon heti egy felzárkóztató órát 

szervezünk. 3-4. évfolyamon heti egy tehetséggondozó órát biztosítunk a jó 

képességű tanulók számára.  

 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge 

eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére 

képességfejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika 

tantárgyakból. További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról 

– a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden 

tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

f) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai 

sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi 

testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és 

iskolán kívüli sportversenyekre. 

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

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 
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szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A 

szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 

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

felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

h) Versenyek, vetélkedő, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik 

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

iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán 

kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők 

megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők 

szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

i) Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények 

eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára 

évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. Amennyiben lehetséges a 

határon túli magyar területekre is. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

j) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. 
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon 

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

jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A napközis 

csoportok a Tematikus napok keretén belül tartanak könyvtárlátogatást, ilyenkor  

könyvtárhasználati ismereteket gyakorolnak (olvasójegy, a kölcsönzés módja, 

viselkedési szabályok.) 

k) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez különféle 

szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

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

látogatható iskolai könyvtár segíti. 

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

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

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

tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.  

n) Hit- és vallásoktatás A hitoktatás különös helyet foglal el az iskolai oktatás 

tantárgyainak sorában. Elsődleges célja a hit ébresztése, a diákok személyes 

Istenkapcsolatba vezetése. Ezt csak a személyes példaadással, imával és türelemmel 

lehet elérni. Az iskolában első osztálytól kezdődően kötelező jelleggel az órarendbe 

beiktatott felekezet szerinti hit- és vallásoktatás folyik. A tanulók hit- és vallásoktatását 

az illetékes egyház által kijelölt, szakképzett hitoktató (vagy lelkipásztor) végzi.  
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2.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

Iskolai  nevelő  és  oktató  munkánk  egyik  alapvető  feladata  a  kiemelt figyelmet 

igénylő  tanulók   fejlesztése,  melynek  alapja  a  tanulók  egyéni  képességeinek, 

fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle 

egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 

Munkánk során kiemelten kezeljük: 

- a sajátos nevelési igényű; 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 
- a kiemelten tehetséges; 

- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését. 

2.5.1. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, 

pszichológiai és szociális tulajdonság-együttes, amely tanuló nevelhetőségének 

oktathatóságának, képezhetőségének  az  átlagtól  eltérő  jellegzetes  különbségeit  

fejezi  ki.  A  tanulók  között fennálló  -  egyéni  adottságokból  és  igényekből  adódó  

-  különbségeket  iskolánk  a  helyi pedagógiai program kialakításakor figyelembe 

vette. 
 
A sajátos nevelési igény kifejezi: 
 

 a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes 

körű módosulását, 

 az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes 

kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. 
 
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, 

nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő 

fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai 

eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 

Sajátos nevelési igényű tanuló az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy   beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a számukra megfelelő tartalmak 

közvetítése során valósul meg, segíti a minél teljesebb önállóság elérését és a 

társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést. Fejlesztési követelményeink 

igazodnak a fejlődés lehetséges üteméhez. Ügyelünk arra, hogy a tanulókat a nevelés, 

oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. Ennek érvényesítése érdekében a tartalmak 

kijelölésekor egyes területeket módosítunk, elhagyunk vagy egyszerűsítünk.  

 

Általános célok – alapelvek 
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A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei: 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában részt vevő nevelési-

oktatási intézmények egész  nevelési-oktatási rendszerét átfogó, hosszú távú 

habilitációs, rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény 

dokumentumai tartalmaznak. 
 
A  habilitációs,  rehabilitációs  tevékenység  olyan   szakmaközi  együttműködésben  

kialakított  és szervezett   nyitott   tanítási-tanulási   folyamatban   valósul   meg,   

mely   az   egyes   tanulók   vagy tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, 

eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását teszi szükségessé. 
 
Általános alapelvek: 
 
Az  életkori  csoportok  megtartása  mellett  a  tanulók  egyéni  haladási  üteméhez  
igazodó, önmagukhoz  mért  fejlődést  értékelő,  sikerélményt  biztosító,  a  reális  
életlehetőségeket folyamatosan szem előtt tartó oktatás és nevelés megvalósítása. 
 
A NAT alkalmazása a SNI tanulók iskolai nevelésében, oktatásában is 

alapdokumentum, a benne meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a SNI tanulók 

számára is érvényesek. Az intézmény pedagógiai programjának és a helyi tantervének 

elkészítésekor figyelembe vettük: 

 a köznevelési törvényt, a NAT és a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz. 

mellékleteként kiadott „Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelvei” vonatkozó előírásait, 

 a szülők elvárásait, 

 és a tanulók sajátosságait. 
 
Az „Irányelv” biztosítja, hogy: 

 a fejlesztés megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a 
minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb 
beilleszkedést, 

 a követelmények igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

 ha szükséges, a fejlesztés terjedjen ki az iskoláskor előtti képességfejlődés                
területeire is, 

 a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmény 
pedagógiai programjának tartalmi elemeivé, 
 a tanulókat a nevelés-oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. Ennek érdekében az  

 

„Irányelv” meghatározza: 

 a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosítását, 

 a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 

 a  nevelés,  az  oktatás  és  a  fejlesztés  szokásosnál  nagyobb  mértékű  
kiterjesztésére vonatkozó javaslatokat. 

 
 

A SNI tanulók pedagógiai célú habilitációs/rehabilitációs ellátása 
 
A SNI tanulók különleges gondozási igénye egy tulajdonság-együttes, mely az 
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átlagtól eltérő jellegzetes  különbségeit  fejezi  ki.  Ezeket  a  különbségeket  a  helyi  

pedagógiai  program kialakításakor vesszük figyelembe. 
 
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös célja és feladatai: 

 a meglévő ép funkciók erősítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében, 

 a hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása, 

 a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása, 

 a szükséges speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása, 

 az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos 
egyéni kompetenciák kialakítása. 

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők: 
 

 a sérülés típusa, súlyossága 
 a sérülés kialakulásának ideje 

 a SNI tanuló  életkora,  állapota, műtétei,  képességei,  készségei,  kognitív  
funkciói, meglévő ismeretei 
 a  társadalmi  integráció  kívánalmai:  egyéni  életút,  továbbtanulás,  
pályaválasztás, lehetőség szerint önálló életvitel. 

A SNI  tanuló  fejlesztésére  vonatkozó  célok,  tartalmak,  tevékenységek,  
követelmények  a szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanári / 
terapeuta kompetenciája: 
 

 programok összeállítása, 

 fejlesztőmunka, 

 közreműködés a tevékenységek tervezésében, s ezt követően a konzultációban 

 a többségi pedagógusok munkájának segítése 

 

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

habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv 

alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához esetlegesen igénybe 

veszi az illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást 

nyújtó intézmények szolgáltatásait. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

 gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása (gyógypedagógus- 

tanulásban akadályozottak pedagógiája szak és óraadó logopédus) 

 a gyógypedagógus együttműködése a gyermeket tanító pedagógusokkal, 

 kapcsolattartás a családdal, a fogyatékosság típusának megfelelő tanulási 

segédletek, 

 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás (differenciálás a 

módszerekben, a   tananyag tartalmában, óraszervezésben, a segítségadás 

módjában.) 

 a fogyatékos tanulók részére kidolgozott számonkérési, értékelési formák 

alkalmazása, 

 speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök, 
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o képességfejlesztő játékok, eszközök, 

o esetlegesen számítógépes fejlesztő programokkal. 

 

Iskolánkban az alábbi sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása folyik 

integráltan: 

 beszédfogyatékos tanuló 

 pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló 

-diszlexia, 

-diszgráfia, 

- fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok, 

-hiperaktivitás és figyelemzavar. 

 

Jellemző: 

A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő 

teljesítmény és viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének 

következtében alakulnak ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok 

diszharmonikus szerveződéséből eredő együtt járást. Minthogy gyakran élnek át 

kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások iránti közömbösség,  elutasítás, illetve 

önértékelési zavarok különböző jellegű beilleszkedési problémák alakulhatnak ki. 

Az integráció olyan nevelésszervezési forma, amely speciális nevelési szükségletű 

gyermekek számára az adott körülmények között lehetővé teszi, hogy a lakóhelyükön 

saját korosztályukba tartozó, hasonló eltéréseket nem mutató gyermekekkel együtt 

vehessenek részt az intézményes nevelésben. Az integráltan oktatott gyermek nevelése 

és oktatása a többi tanulóval együtt azonos osztályban és csoportban történik. 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében 

részt vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás,  

tolerancia,  empátia,  hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal 

rendelkező pedagógus szükséges. 
 
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulásban akadályozott tanulók iskolai fejlesztése 

eltérő tantervű tagozaton zajlik a többségi tanulóktól elkülönült 

tanulócsoportokban. 

 
Az  értelmi  fogyatékosok  egyik  csoportját  képezik.  Az  enyhe  fokban  értelmi  

sérültek személyiségfejlődési  zavara,  akadályozottsága  az  idegrendszer  enyhe,  

különféle  eredetű, öröklött vagy  korai életkorban szerzett sérülésével és/ vagy 

funkciózavarával függ össze. Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható a 

kognitív funkciók lassúbb fejlődése. A tanulásban  akadályozott  gyermekek  körébe  

tartoznak  azok  a  tanulók,  akiket  korábban  a Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, a köznevelési törvény szerint Szakértői 

Bizottság  enyhén értelmi fogyatékosnak minősített. A tanulásban akadályozott tanulók 

Helyi Tantervének tartalmi elemeit az SNI kerettanterv határozza meg, melyet az 

iskola helyi tantervébe (tantárgyanként) épít be, annak szerves részét képezve. 
 
Kiemelt fejlesztési feladatok: 
 
a)  Bevezető szakasz: 1-2. évfolyam 
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b)  Kezdő szakasz: 3-4. évfolyam 
 
Ebben  a  két  szakaszban  a  tanuláshoz  nélkülözhetetlen  pszichés  funkciók  

fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések differenciált 

eljárások, tartalmak és oktatási-szervezési megoldások, terápiák alkalmazását 

teszik szükségessé. A képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen 

érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, céltudatosan  

kiválasztott tevékenységnek. A tanuló fejlesztésének hosszú folyamatában az  

aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia a pedagógiai folyamat korrekciós, 

kompenzáló jellegének. 

A bevezető  szakaszban  szükség  esetén  egy  évfolyam  tananyagának  elsajátítására  

egy tanévnél  hosszabb  időtartamot  tervezünk.  A hosszabb időkeret nagyobb esélyt  

nyújt  az alapvető  kultúrtechnikák   eszközszintű  elsajátítására,  amennyiben  

megfelelő  motiváltság mellett,  ismétlődő  tanulási  folyamatban,   állandó  

aktivitásban  egyre  önállóbb  tanulási tevékenységre  készteti  a  tanulókat.  A  

gyógypedagógiai  nevelésnek  az  egész  személyiség fejlesztésére törekszik. 

E két szakaszban nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési 

szokások következetes kialakítása és megerősítése. 

c) Alapozó szakasz: 5-6. évfolyam. 
 
d) Fejlesztő szakasz: 7-8. évfolyam. 
 
Az alapozó és a fejlesztő szakaszban a tanulók fejlesztése elsődlegesen a 

megismerési módszerek   további   fejlesztésére,   a   szemléletes   képi   gondolkodás   

nyomán   kialakuló képzetekre, ismeretekre, az  elsajátított tanulási szokásokra épül. 

Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. A tanítás-tanulás folyamatában 

előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének megfelelően, differenciált 

módon jelen van a manipulációs és a képi szint is. 

 

2.5.2. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a 

különleges bánásmódot igénylő   gyermek,  tanuló,  aki  a  szakértői  bizottság  

szakértői  véleménye  alapján  az  életkorához viszonyítottan  jelentősen alulteljesít,  

társas  kapcsolati  problémákkal,  tanulási,  magatartásszabályozási hiányosságokkal 

küzd,  közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy 

sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, 

fejlesztő foglalkoztatásra jogosult.  A  fejlesztő  foglalkoztatás  a  nevelési  tanácsadás,  

az  iskolai  nevelés  és  oktatás  keretében valósítható meg. 

A tanulási zavarok elsődleges tünetek, melyeknek következményei a kudarcok.  

Másodlagosan alakulhatnak ki a viselkedési zavarok. 
 

A beilleszkedési zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő viselkedés. 
Pontos meghatározása nehéz, mert a társadalomban sokféle párhuzamos normatíva és 
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elvárásrendszer létezik. Szoros összefüggés van az adott társadalom helyzete, 

életszínvonala és a normaszegés mértéke, jellege között. 

Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, magatartási 

problémákkal küzdő tanulókat. Ez a tevékenység csak akkor eredményes, ha ismerjük a 

magatartási zavarok megnyilvánulásának leggyakoribb formáit. 

Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanuló beilleszkedési problémái, zavarai a tanuló 

eltérő magatartásában figyelhetők meg. A viselkedészavarok megnyilvánulása 

változatos: az enyhe szorongástól a súlyos neurotikus tünetekig, a csavargástól az 

erőszakos tettekig, az enyhébb kényszerektől a súlyos pszichotikus megnyilvánulásokig 

terjedhetnek ki.  

 

Fel kell figyelnünk: 

 az agresszív megnyilvánulásokra, 

 a közönyre és a passzivitásra, 

 az érzelemszegény, apatikus magatartásra,  

 a túlzott félelemre és szorongásra,   

 a kifejezett féltékenységre, irigységre,  

 a beszédzavarra,  

 a hirtelen romló tanulmányi eredményre stb. 

A problémák, a nem elfogadható viselkedés számbavétele után következik a viselkedési 

zavart kiváltó pszichológiai, szociális, esetleg biológiai okok feltárása. 

    a családi környezet hatásaiból ered-e (pl. nevelési hibák, a szülők deviáns 

magatartása), a család és az iskola ellentétéből fakad-e,  

 iskolai ártalmakra vezethető- e vissza (pl. túl magas követelmények, túl szigorú, 

autokratikus magatartás, gúny, megszégyenítés, túlzottan engedékeny, irányítás 

nélküli nevelés stb.) 

    esetleg a kedvezőtlen társas pozíciók (pl. peremhelyzet) következménye 

Az időben nyújtott szakmai segítség képes a folyamatot megállítani. Ezért az iskola 

feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a megfelelő 

szakemberhez való irányítás, speciális csoportba való javasolás. Nagyon fontos az 

együttműködés az egészségügy, a gyógypedagógia és a nevelési tanácsadó 

szakembereivel. 

A beilleszkedési, magatartási zavarok megoldását, ill. enyhítését az alábbi pedagógiai 

tevékenységekkel kívánjuk elérni: 

    békéltető, konfliktusmegoldó stratégia alkalmazásával; 

    a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely 

lehetővé teszi, hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus 

élethelyzeteiben bizalommal fordulhat tanítójához, tanáraihoz; 

    személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával; 

    teljesíthető, reális követelmények támasztásával; 

    a pozitív énkép kialakulásának támogatásával (dicsérettel, biztatással); 

    a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással; 
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    az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek 

alkalmazásával; 

    az osztályközösség segítő erejének mozgósításával; 

    a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók 

bevonásával; 

    következetes - a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer 

kialakításával (lásd „a tanulók jutalmazásának és elmarasztalásának rendszerét”); 

    az ifjúságvédelmi felelőssel való együttműködéssel; 

    szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének 

igénybevételével 

2.5.3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 

programok: 

 

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén 

mutatkoznak jelentős –a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen 

hátrányt jelentő – különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az 

udvariassági szabályok ismeretében, személyi higiénia terén, a katolikus vallás 

szertartásainak, a vallásgyakorlás külső formáinak ismeretében. 

Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladatunk, amely speciális 

felzárkóztató programokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. 

Kiváltképpen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk az érzelemszegény 

gyermekeket, akiket csak önmagunk, szeretetünk folyamatos ajándékozásával 

zárkóztathatunk fel. 

A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és 

áldozatosságot kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak 

feltárását, a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelését, a tanórán 

kívüli felzárkóztató foglalkozások és a tanórai differenciált foglalkoztatás 

megtervezését, szervezését és kivitelezését. 

Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen magasabb tudásszintje, a 

korábban lemaradó tanulók erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú 

differenciálásra való törekvés a tanári munkában számukra is meghozza a kívánt 

eredményt. 

A tanulási kudarcok jelentős része a tanulási zavarokból következik. 

A tanulási zavarok értelmezése: 

Tágabb értelemben minden olyan zavar, lemaradás, amely az iskolai tanulást 

hátrányosan befolyásolja. Szűkebb értelemben a tanulási képesség specifikus vagy 

globális zavarait jelenti. 

Típusai: 

A. Neurogén tanulási zavarok: 

 Diszfázia, (nyelvi fejlődési zavar) 

 Diszkalkulia (specifikus számolási zavar) 

 Diszlexia (olvasási és helyesírási gyengeség) 

 Diszgráfia (írászavar) 

 Diszpraxia (mozgászavar) 
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Ezek a gyermek fejlődésében időbeni változásokat idéznek elő, lassítják az észlelési, 

mozgásos, emlékezeti folyamatok integrációját, a képességstruktúrán belül különböző 

mértékű különbségeket idéznek elő. 

 

B. Pszichoreaktív, környezetfüggő tanulási zavarok: 

 

Főként a korai szakaszban elszenvedett környezeti ártalmak hatására jön létre. 

Jellemzője: 
 

 Motiválatlanság 

 Szorongás 

 Túlkövetelés 

 Kudarc orientáltság 

 

C. Jó képességekkel rendelkező, kiemelkedő intelligenciával bíró tanulóknál is 

felléphetnek tanulási zavarok.  

Ezek okai lehetnek: 

 

 Hátrányos szocio-ökonómiai  státus, 

 Korai szocializációs probléma, 

 Rossz családi interakció, 

 A szülők oktatás- nevelés iránti nem megfelelő attitűdje, 

 A nem megfelelő tantervek, 

 A nem megfelelő oktatási módszerek, 

 A nem megfelelő stratégiák. 

 

Feladatok: 

 Differenciált eljárással, felzárkózató, tehetséggondozó programmal 

megteremthető az a bázis, amely a tanulási zavarok enyhítését, megszüntetését 

eredményezheti.  

 Az iskola sokat tehet azért, hogy a gyermek kellemes élményként élje meg az 

ismeretszerzést, amely biztosítja számára az önkibontakozás lehetőségét. A 

megelégedettség  -  mint érzelmi – gondolati - erkölcsi értékelés  - aktivitást vált 

ki. Ébren kell tartani a tanulóban az érdeklődést, bővíteni kell a tanuló 

motivációs bázisát!  

 A tanuláshoz való viszony szorosan összefügg az iskola pszichés klímájával, az 

iskolai túlterheléssel, a tanár és diák viszonyainak jellemzőivel, a tantárgyi 

kötődéssel.  

 Nagyon sokat javít a tanulás iránti pozitív viszony kialakításában a szorongás-és 

stresszmentes iskolai légkör, a kölcsönös kommunikációra épített didaktikai 

szituáció. 

Eszközök: 
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 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 a napközi otthon; 

 az egyéni foglalkozások; 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata; 

 a továbbtanulás irányítása, segítése. 

2.5.4.  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek: 

A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. Ennek megvalósítása 

iskolánkban differenciálással és egyéni tehetséggondozással történik. A differenciálás 

áthatja az iskola egész nevelési folyamatának feladatait, tartalmát, követelményeit, 

módszereit, eszközeit, szervezeti formáit, értékelési rendszerét. 

Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás 

módszerével teljes mértékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő képességeket, 

fejlesszék kreativitásukat, szociális kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat. 

 Ennek érdekében: 

 A tanítási órákon alkalmazzuk a differenciált foglalkozást, 

 A közösségi nevelés mellett nagy figyelmet fordítunk az egyéni bánásmódra, 

 Egyéni feladatok adásával igyekszünk kibontakoztatni a gyermek képességeit, 

tehetségét, 

 A tanulók érdeklődésének, adottságainak megfelelően szakköröket szervezünk a 

tanítási órákba be nem illeszthető ismeretek és készségek elsajátítása érdekében. 

A szakkörök szervezésénél a sokoldalúságra, a változatosságra törekszünk. 

 Folyamatosan részt veszünk az iskolák számára kiírt pályázatokon, tanulmányi 

versenyeken, vetélkedőkön. 

 Hagyományainkhoz híven minden évben megrendezzük a vers- és prózamondó 

versenyeket, népzenei vetélkedőket. 

 A központilag meghirdetett versenyeken túl iskolai keretek között folyamatosan 

megrendezzük a helyesírási, nyelvhelyességi versenyeket. 

 Lehetővé tesszük tanítványainknak, hogy bekapcsolódjanak az iskolán kívül 

megszervezett tanfolyamokba, tevékenységekbe, ha azok összeegyeztethetőek 

iskolai kötelezettségeikkel. 
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  A közművelődési intézmények által biztosított lehetőségek kihasználása 

(múzeum-, hangverseny-, és színházlátogatások; könyvtárakban, levéltárakban 

végzett kutatómunka stb.).  

 Diákönkormányzati tevékenység, diákújság szerkesztése, iskolai rendezvények 

szervezése.  

 A tananyag lehetőségeinek függvényében projektmódszer alkalmazása. 

2.5.5.   A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyerekek 

kerülnek. A nevelés három színterén – család, iskola, társadalom – a családok nagy 

többsége nem tudja, vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola 

kénytelen ezzel a helyzettel megküzdeni, de képtelen a családi nevelés hiányát 

pótolni. Szám szerint is emelkedik a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók 

száma. A társadalmi elszegényedés következtében jelentős az anyagi gondokkal küzdő 

családok száma. Alapvető a  lelkiismeretes,  a   tanulókra  egyenként  is  odafigyelő  

osztályfőnök  segítsége.  Fontosnak  tartjuk megismertetni  tanulóinkkal  a   

szenvedélybetegségek  megelőzését  szolgáló  programokat,  hiszen  a hátrányos  

helyzetű  vagy  veszélyeztetett  gyermekek  e  tekintetben  potenciális  célcsoportot  

alkotnak.  

A tevékenység célja segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, akik 

szociális körülményeiket tekintve, tartós betegségük miatt vagy egyéb okból hátrányos 

helyzetűek, így különösen a csonka családban felnövő gyermekek vagy munkanélküli 

szülők gyermekei. 

Ehhez először elemeznünk kell azokat a károsan ható tényezőket, amelyek 

hozzájárulnak a hátrányos helyzet kialakulásához.  

Ilyenek: 

 a családi mikrokörnyezet (pl. lakásviszonyok, jövedelmi viszonyok, kulturális 

helyzet, nevelési hagyományok stb.); 

 a családi házon kívüli környezet (pl. utca, lakókörzet, társas kapcsolatok); 

 az iskolai környezet (pl. helytelen nevelői magatartás, rossz tanár-diák viszony, a 

tanuló peremhelyzete a közösségben stb.). 

 A hátrányok számbavétele után meghatározzuk tevékenységünk célját és a 

hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformákat. 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák 

szolgálják: 

 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. 

 Felzárkóztató ill. tehetséggondozó programok szervezése. 

 Drog- és bűnmegelőzési programok ( 3-4., 7-8. DADA-program ). 

 Mentálhigiénés programok. 
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 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, 

fogadóórákon, családlátogatásokon, értesítés (iskolaújság, levél…). 

 Motiválás arra, hogy a gyermek napközis ellátásban részesüljön. 

 Szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb 

segítségben részesüljenek. 

 A tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása. 

 Táborozási hozzájárulások. 

 Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon. 

 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 továbbtanulás irányítása, segítése. 

2.6. Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység 

 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek 

kerültek. A nevelés három színterén – család, iskola, társadalom – a családok nagy 

többsége nem tudja, vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen 

ezzel a helyzettel megküzdeni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát 

teljesen pótolni. 

A katolikus iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a 

nehezebb körülmények között élőket.  

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, 

mindennapi megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó 

lesz. Megvédi őket az alkoholizmus, kábítószer, egyéb erkölcsi veszélytől.  

Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek 

számára nem biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a 

gyerek előtt. Ezekre a hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló 

rendhagyó magatartása, megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben 

vállalnunk kell a fokozott törődést a tanulóval.  

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma emelkedik. Ezért is indokolt, 

hogy a gyermek- és ifjúságvédelem átfogja az iskolai élet egészét, biztosítsa a 

gyermekeket megillető jogok érvényesülését, védő–óvó intézkedéseket tegyen a 

rászorulók érdekében.  

Az iskolai gyermekvédelem komplex és preventív tevékenységi rendszer, amelyet a 

gyermeki szükségletek (szeretet, biztonság, esélyegyenlőség, egészségvédelem) és 

jogok kiteljesítésére való folytonos törekvés jellemez. Ez a tevékenység nagyfokú 

érzékenységet, empátiát, tapintatot, szakértelmet igényel. 

2.6.1. Az iskola igazgatójának feladatai 
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Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű, törvényes működéséért, a  

gyermek-  és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. A nevelési és 

oktatási intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik a gyermek- és ifjúságvédelmi 

munka irányítása. 

A nevelési-oktatási intézmények közreműködnek   a   gyermekek,   tanulók   veszélyez-

tetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködnek a 

Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi   rendszerhez   kapcsolódó   

feladatot   ellátó   más   személyekkel,   intézményekkel   és hatóságokkal. 

Az iskola vezetője gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájához 

szükséges feltételekről. 

A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatja a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol 

kereshető fel. 

2.6.2. A gyermekvédelmi feladatellátás rendszere 

 

1. Az iskolában védő, óvó, pártfogó rendszert működtetünk ifjúságvédelmi felelősök 

megbízásával. Az ifjúságvédelmi felelős munkájuk során személyes, közvetlen 

kapcsolatot tartanak a diákokkal, szükség esetén felveszik a kapcsolatot a szülőkkel, 

gyermekjóléti szolgálattal, folyamatosan konzultálnak az érintett osztályfőnökökkel, 

szaktanárokkal. 

2. A tanulók fejlődését veszélyeztető okok feltárása az ifjúságvédelmi felelősök, az 

osztályfőnökök, és az osztályban tanító tanárok feladata, melynek során kiszűrik a 

hátrányokkal, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket, akik bármi miatt válságban 

vannak, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésük veszélyeztetve van. 

3. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök segítik az iskola pedagógusainak gyermek- 

és ifjúságvédelmi munkáját. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök feladata 

különösen: 

a) az osztályokat felkeresve tájékoztatni a tanulókat arról, hogy milyen problémával, 

hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen 

gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel, 

b) a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján 

megismert veszélyeztetett tanulóknál – a veszélyeztető okok feltárása érdekében – 

családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét, 

c) gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató 

értesítse a gyermekjóléti szolgálatot, 

d) a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken, 

e) a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója 

indítson eljárást a illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál 

rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a 

támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében, 
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f) az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a 

gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, 

nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelki segély telefon, stb.) címét, illetve 

telefonszámát, 

g) az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai 

keretében egészségnevelési program kidolgozásának segítése, végrehajtásának 

figyelemmel kísérése; szükség esetén intézkedés megtételének kezdeményezése az 

iskola igazgatójánál, a tanulók, a szülők és a pedagógusok tájékoztatása. 

4. A gyermek- és ifjúságvédelmi munka keretében az osztályfőnökök feladatai 

különösen 

a) évfolyamismétlő vagy más iskolából átvett tanulók beilleszkedési problémáinak 

feltárása, beilleszkedésük segítése, 

b) a gyerekek illetve szüleik figyelmének felhívása szociális jellegű támogatásokra 

(étkezési hozzájárulás, beiskolázási segély, tankönyvtámogatás) 

c) kapcsolatfelvétel a veszélyeztetett gyerekekkel és szüleikkel egyéni beszélgetés, 

szükség esetén családlátogatás útján, 

d) információk nyújtása, melyek segítségével a jogi, egészségügyi, szociális és 

társadalmi problémákat és azok megoldásait jobban megismerhetik, 

e) a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása és 

megszüntetése érdekében kapcsolattartás a szülővel, közreműködés az osztályban tanító 

tanárokkal és az ifjúságvédelmi felelőssel. 

 

2.7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 

 

Az iskola életével  kapcsolatos  legfontosabb  döntések  a  nevelőtestület  hatáskö-

rébe  tartoznak.  A jogszabályok szerint bizonyos döntések a fenntartó, mások az  

intézmény  vezetőjének  hatáskörébe tartoznak. A tanulók döntési joga a diákközös-

ségek munkájában 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 kifejthessék véleményüket. 
 

1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

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

érdekében eljárjon. 

3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vehet az iskolai élet – 

tanórán kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

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

 tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 
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 sportélet; 

 túrák, kirándulások szervezése; 

 kulturális, szabadidős programok szervezése; 

 a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolai honlap). 

 

5. Ezekben a kérdésekben 

 az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt 

az osztályfőnököknek ki kell kérniük; 

 a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves 

munkatervének összeállításánál az igazgatónak lehetőség szerint figyelembe kell 

vennie. 

 

6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a 

nevelőtestület és az igazgató felé. 

 
7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 az  iskola  szervezeti  és  működési  szabályzatának  jogszabályban  

meghatározott 

      rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt. 

 

8. A diákönkormányzatot az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel, illetve más 

külső szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének 

továbbításában) a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus képviseli. 
 

 

2.8.  A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

2.8.1. A pedagógusok intézményi feladatai  

 Oktatása és nevelése feleljen meg a katolikus tanítás elveinek. Személyes 

példamutatásával, szakmai felkészültségével, megjelenésével, viselkedésével és 

beszédstílusával példaként álljon a diákok és szüleik előtt. 

  Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait 

és feladatait ismerje, és önmagára nézve kötelezőnek elfogadja. 

 A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és 

működési szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és 

vezetői utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.  

 Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

 Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel- oktatással 

lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat 

tartson. 
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 Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felőli részében 

a nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb 

feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

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

megtartása. 

 Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai 

munkaközösségek munkájában. 

 A szülőkkel, a tanulókkal és az intézmény partnereivel a nevelési programban 

meghatározott rend szerint tartja a kapcsolatot. 

 Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti és egyéb iskolai rendezvényeken. 

 A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 

 A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt 

minősítéseket. 
 

A pedagógusok további feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri 

leírásuk tartalmazza. 

2.8.2.  Az osztályfőnöki munka tartalma 

 Példamutató, a katolikus keresztény erkölcsnek megfelelő magaviseletű; az 

iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai rendezvényeken aktív 

osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő irányításával. 

 Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket. 

 Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítását és elfogadását. 

 Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős 

programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. 

 Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ 

ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – 

legalább havonta – tájékoztatja a szülőket. A bukásra álló tanulók szüleit a félév 

vége és az év vége előtt írásban értesíti. 

 Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy 

fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait. Igazolatlan mulasztás esetén a 

jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el. 

 Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a 

gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő 

szolgálattal. 

 Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 

 A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki 

órákat, azokra előre felkészül. 

 

Az osztályfőnökök további feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri 
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leírásuk tartalmazza. 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az 

igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét 

figyelembe véve. 

 

2.9.  Kapcsolattartás a tanulókkal, a szülőkkel, az iskola partnereivel 

 

Az eredményes nevelő-oktató munka, a gyermeki személyiség harmonikus 

fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház, a tanulói és a pedagógus közösség 

koordinált, aktív együttműködése. A tanuló, a szülő és a pedagógus az iskolai nevelés-

tanítás-tanulás folyamatának három egymásra utalt, azonos érdekű szereplője. Az 

érdekazonosság ellenére az együttműködés alkalmazkodási képességet, empátiát, 

bizalmat, fegyelmet és sok türelmet kíván mindhárom féltől. 

Az együttműködés fontos feltétele, hogy a partnerek ismerjék alaposan az iskola  

nevelési programját, különösen annak első szakaszát, amely az itt folyó  nevelő-oktató 

munka  alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit és eljárásait  határozza meg. Ez 

adhatja meg a tartalmát az együttműködésnek. 

2.9.1. A szülő és az iskola együttműködésének formái: 

Az együttműködés során először azokat a kérdéseket kell rendezni, hogy milyen módon 

működhet közre, segítheti a szülő az iskolában folyó nevelőmunkát, illetve az iskola 

milyen módon és formában nyújthat segítséget a szülőnek gyermeke helyes 

neveléséhez. 

 

1. A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat 

várjuk el: 

 aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

 ötletnyújtást az előadások témáihoz, 

 őszinte véleménynyilvánítást, 

 együttműködő magatartást, 

 nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását, 

 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését, 

 érdeklődő-segítő hozzáállást, 

 szponzori segítségnyújtást. 

 

2. Iskolánk a gyermekek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási formákat 

kínálja: 

 

 iskolai szülői értekezletek ( évente kettő ), 

 évfolyam szülői értekezletek ( év elején 1., 3., 5. osztályban ), 



Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Pedagógiai programja                                                                 

 

 48/111 

 osztály szülői értekezletek ( félévente egy ),  

 fogadó órák, (minden hónap első hétfő ) 

 családlátogatások, 

 Alkalmanként a szülői értekezleten a plébános szól a szülőkhöz a vallásos 

neveléssel kapcsolatos feladatokról, nevelési elvekről, 

 nyílt napok, nyílt órák szervezése (leendő elsősök és szüleik számára), 

 rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról, 

 pályaválasztási tanácsadás 

Jól segíthetik az együttműködést az iskolánkban kialakult hagyományok közös 

ápolása, fejlesztése, az iskolai ünnepségek egyéb rendezvények is.  

Ezek a következők: 

 

 tanévnyitó ünnepség, 

 tanév eleji közös kirándulás, sportnap, 

 iskolai vers- és prózamondó versenyek, 

 népzenei vetélkedők, 

 Márton-napi lámpás felvonulás 

 Adventi lélekmelegítő családi délután 

 karácsonyi hangverseny, 

 a „Karácsonyi csengettyű” című műsor, 

 farsangi rendezvények, 

 anyák napi  műsorok, 

 pedagógus napi műsorok, 

 SZMK-rendezvényei 

 a „Miénk a színpad” előadásai, 

 ballagási ünnepség, 

 tanévzáró 

A felsorolt események alkalmat teremtenek az iskola számára, hogy bemutathassa a 

nevelő-oktató munka folyamatát, annak eredményeit és nehézségeit a szülők számára. 

A szülők közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek gyermekeik fejlődésével, haladásával 

kapcsolatosan. A programok lehetőséget adnak a szülők aktív részvételére, az 

együttműködésre is. 

2.9.2. A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, alkalmai, 

lehetőségei: 
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 kötelező tanítási órák, 

 nem kötelező iskolai órák, 

 szakköri foglalkozások, 

 énekkari órák, 

 közös kirándulások, 

 klubdélutánok, 

 közösen végzett hasznos munkák, 

 sportversenyek, vetélkedők, 

 diák fórumok, 

 személyes megbeszélések, 

 iskolai újság és rádió közös szerkesztése 

A tanulókat az iskolai diákönkormányzat választott vezetői képviselik. A 

diákönkormányzatot megbízott pedagógusok segítik munkájuk végzésében. 

 

2.10. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

2.10.1.A vizsgaszabályzat jogi kerete: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  
 A tanév rendje 

 Az intézmény Szervezeti és Működési szabályzata 

 A intézmény Pedagógiai Programja 
 

2.10.2A vizsgaszabályzat célja, hatálya  
1.1. A vizsgaszabályzat a 20/2012. EMMI rendeletben foglaltak alapján 
szabályozza a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgáinak lebonyolítását. 
 
A fenti jogszabályban foglaltaknak megfelelően a tanulmányok alatt tett vizsgák 
– osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga, pótló vizsga –  

 időpontjait 
 

 követelményeit 
 

 részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) 
 

 és az értékelés rendjét 
 
a nevelőtestület a Pedagógia Program alapján határozza meg, a Házirend mellékletét 
képezi és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. 
 
 A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, 

akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük vagy érdemjegyeik 
alapján nem lehetett meghatározni, ill. más, egyéb okok miatt pl. iskolaváltás stb. 
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2.10.3. A vizsgaszabályzat hatálya 
 
Jelen vizsgaszabályzat az intézményben szervezett tanulmányok alatt tett vizsgákra 

vonatkozik, azaz:  
 osztályozó vizsga 

 
 különbözeti vizsga 

 
 javítóvizsga 

 
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára  

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik 
 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít 
 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 
 

 aki magántanuló, 
 
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulójára  

 aki átvételét kéri az intézménybe és ennek feltételeként az igazgató 
különbözeti vizsga letételét írja elő. 

 
Kiterjed továbbá a nevelőtestület és a vizsgabizottság tagjaira 
 

2.10.4. Tanulmányi idő alatti vizsgák 

 

2.10.4.1. Osztályozó vizsga  
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha  
 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, mint magántanulót 

vagy felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások 

látogatása alól sajátos helyzete miatt, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos 

nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi.  
 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, akinek éves 
hiányzása a jogszabályban előírt mértéket meghaladja és emiatt a tanuló 
teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási 
év végén nem minősíthető kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 
osztályozóvizsgát tegyen.  

 egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet hiányzott.  
 a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 

meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel 
értékelhető. 

 
Az osztályozó vizsgán a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli 

vizsga feladatlapját az igazgató által megbízott munkaközösség készíti el 

évfolyamszinten, az adott tagozat és óraszám figyelembe vételével, akit a 
feladatlapokkal kapcsolatban titoktartási kötelezettség terhel.  
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A szóbeli vizsgán a tanuló tudását a megadott témakörökön keresztül 
állapítja meg a vizsgabizottság. Érdemjegyét a vizsgabizottság a szerzett 

jegyek átlaga alapján alakítja ki. Az osztályozó vizsgát megismételni, 
eredményén javítani nem lehet.  

Az osztályozó vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét az 

osztályfőnök írja be a törzslapba és a bizonyítványba - annak megjegyzésével, hogy a 

tanuló osztályozó vizsgát tett. A bejegyzést az igazgató és az osztályfőnök írja alá. Az 

összevont osztályozó vizsga eredményeit külön kell a törzslapba és bizonyítványba 

bevezetni. 
 

2.10.4.2. Különbözeti vizsga 
A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg.  
Különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell 

kijelölni.  
 A különbözeti vizsgára a bizonyítvány benyújtásával kell jelentkezni. A 

vizsgaengedélyt az igazgató adja, a különbözeti vizsga anyagát az érintett 
munkaközösség-vezető(k)/szaktanárok állapítja(k) meg a Pedagógia Program 
alapján. 

 
 A különbözeti vizsga azokra a tantárgyakra, illetőleg tananyagokra terjed ki, 

amelyeket a tanuló az érvényes tantervből és bizonyítványból megállapíthatóan 

az előző osztály(ok)ban nem tanult. 
 

 A különbözeti vizsga az osztályozó vizsga sajátos formája, eljárási 
szabályai az osztályozó vizsgáéval azonosak. 

 

2.10.4.3. Javítóvizsga 
Javítóvizsgát tehet az a tanuló,  

 aki a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,  
 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik,  
 aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg - legfeljebb 

három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott 
 

A javítóvizsgán, számon kért ismeretek a tanterv teljes anyagát 

felölelik. A tantárgyi követelményeket az igazgató által megbízott 

munkaközösség vagy szaktanár jelöli ki.  
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az 

augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  
Ha az osztályozó vagy különbözeti vizsgára a tanév közben kerül sor, s a tanuló 

elégtelen minősítést szerez, a vizsgát követő három hónapon belül kell a javítóvizsga 
időszakot kijelölni. 
 
2.10.4.4. Független vizsgabizottság előtti vizsga  

A köznevelési törvény a tanuló alapvető jogaként mondja ki, hogy 
tanulmányai során tehet az intézménytől, annak pedagógusaitól független 

tanulmányok alatti vizsgát, amely osztályozóvizsga és javítóvizsga lehet.  
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A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a 

kormányhivatal szervezi, az országos szakképzési névjegyzéken szereplő szakértőjét 

kéri fel a vizsgabizottság tagjának.  
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó 

napját megelőző harmincadik napig, amennyiben hiányzás miatt nem értékelhető és 

osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő öt napon 

belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság 

előtt kíván számot adni tudásáról.  
A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az 
iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak.  

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő 

tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára 

utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet 

nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. A kormányhivatal által szervezett 

független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, akinek a vizsgázó 

hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói 

jogviszonyban áll.  
Akkor is, ha a tanuló független vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról, 

magasabb évfolyamra jutásáról – a vizsgabizottság által adott osztályzat 

figyelembevételével – az intézmény dönt. 

A független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal 
bízza meg. 
 

2.10.4.5. Tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei  
Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. A vizsgabizottság munkáját és 
magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő.  
Az igazgató felel a vizsga jogszerű  

 előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért,  
 dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő 

ügyben, amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más 
jogkörébe,  

 írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a 

helyettesítésről,  
 ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,  
 minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát 

szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni, és be lehessen fejezni. 
 

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, 

szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan 

pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására.  
Az iskola által szervezett vizsga vizsgabizottsága csak és kizárólagosan az iskola 

pedagógusa lehet. 

A vizsgabizottságnak az előbbiek folytán tagja lehet az iskola igazgatója is. 

Vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató bízza meg. 

A vizsgabizottság minimum három főből áll. Az általa ellátandó feladatok  
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 elnök 

 kérdező tanár 

 ellenőrző tanár 
 

Elnök:  
 A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga 

szakszerű és jogszerű megtartásáért, ennek keretében,  
 meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és 

teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén 
kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását, 

 
 vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,  
 átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak 

szerint aláírja a vizsga iratait,  
 a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el, 

 a vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait 

bevonhatja.  
 A vizsga eredményét, a vizsgabizottság addig még nem ismertetett döntéseit a 

vizsgázók és a vizsgabizottság tagjai jelenlétében az elnök az eredményhirdető 

értekezleten ismerteti, röviden értékeli a vizsgát és ismételten tájékoztatja a 

vizsgázókat a jogorvoslati lehetőségekről. 
 
A vizsgabizottsági tagok a vizsgaelnök irányításával végzik a feladataikat. Részt 
vesznek a vizsga lebonyolításában, az osztályzatok kialakításában, ellátják a 

vizsgához kapcsolódó ügyviteli és adminisztrációs feladatokat. 
 

Kérdező tanár(ok):  
Kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. 

melléklete szerint taníthatja.  
A javítóvizsga bizottságban a kérdező tanár lehetőség szerint ne a tanulót 

javítóvizsgára utasító pedagógus legyen. 
 
 
 

2.10.4.6. Vizsgaidőszakok  
A tanulmányok alatti vizsgák időpontját az iskola saját hatáskörben a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendelet 
előírásaira tekintettel határozza meg. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót 

írásban tájékoztatni kell.  
A rendes vizsgaidőszakok a következők:  

o félévi: A tanév I. félévét záró, az éves munkaterv által meghatározott 
félévi osztályozó értekezlet előtti 10 tanítási nap.  

o év végi: A tanév végén, az éves munkaterv által meghatározott év 
végi osztályozó értekezlet előtti 10 tanítási nap.  

Javítóvizsga: augusztus 15 – 31. közötti időszakban (évente csak egy alkalommal, 
pontos időpontját az intézmény vezetője a tanévzárón közli).  
Osztályozó vizsga: osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során szervezhet. 



Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Pedagógiai programja                                                                 

 

 54/111 

 

2.10.4.7. Az írásbeli vizsga szabályai  
2.10.4.7.1.Az írásbeli vizsgát a 20/2012. EMMI rendelet VI. fejezetében foglaltak 

alapján kell megszervezni. Az írásbeli vizsga feladatlapját a szaktanár készíti el, 
nyomtatott formában és a vizsgát szervező igazgatóhelyettesnek adja át legkésőbb az 

írásbeli vizsgát megelőző napon.  
 A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök a vizsgáztató pedagógus jelenlétében 

megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga 
szabályait, majd kihirdeti az írásbeli feladatokat.  

 A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár 
alakítja ki úgy, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék, a 
tanteremben minden padban csak egy diák ülhet.  

 Az írásbeli vizsgán csak az iskola hosszú bélyegzőjével ellátott lapokon, 
feladatlapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli 
munkát tintával kell elkészíteni. A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának 
megkezdése előtt mindegyik feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap keltét, a 
tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon készíthet. A 
feladatlap előírhatja számítógép használatát, amit az intézmény biztosít.  

 Az íróeszközökről a vizsgázók, a vizsgához szükséges segédeszközökről az 

iskola gondoskodik. 

 
A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 68.§ (2) alapján a vizsgázónak az írásbeli 

feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő vizsgatantárgyanként 

hatvan perc. A tanulmányok alatti vizsgán a lehetővé kell tenni mindazon 

mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, 

szakértői vélemény alapján kapott.  
2.10.4.7.2. A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott 

kérésére, az igazgató engedélye alapján  
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb harminc perccel meg kell növelni,  
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 
segédeszközt használja,  
c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.  

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli 

vizsgát lehet megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, 
legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. 
 

2.10.4.8. A szóbeli vizsga szabályai 
Az szóbeli vizsgát a 20/2012. EMMI rendelet VI. fejezetében foglaltak alapján kell 
megszervezni.  
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 Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető 
szóbeli vizsga. A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó 
tartózkodhat.  

 A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő 

feladatot, és – amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez 

szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges 

segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.  
 Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt 

kell biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a 
vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell 
elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés 
időtartama tizenöt percnél nem lehet több.  

 A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a 
vizsgabizottság tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget.  

 A vizsgabizottság tagjai a feladattal kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket 
tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a feladat kifejtését 
befejezte vagy a feladat kifejtésében elakadt.  

 A vizsgázót nem szabad félrevezetni gondolkodásában, a feladat kifejtésében 
megzavarni. A vizsgázó a feladat kifejtésében akkor szakítható félbe, ha súlyos 
tárgyi, logikai hibát vétett, ha a rendelkezésére álló idő letelt.  

 Ha a vizsgázó a feleletét befejezte, a következő tantárgyból történő felelet előtt 
legalább harminc perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a 
vizsgatermet elhagyhatja.  

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató 
engedélye alapján  
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell 
növelni,  
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 
 

2.10.4.9. A gyakorlati vizsga szabályai 
 

 Informatika 
 

 Rajz és műalkotások elemzése 
 

 Testnevelés 
 

 Ének-zene 
 
A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke javaslatára az igazgató hagyja 

jóvá.  
A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a 

gyakorlati vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, 

továbbá a gyakorlati vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó 
munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. 
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A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben 
meghatározott idő áll a rendelkezésére.  

A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok 
szerinti megosztása tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat 
rendelkezéseket.  

A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – a vizsga 

helyszínén készített önálló gyakorlati alkotások vagy a vizsga helyszínén 

bemutatott gyakorlatok alapján kell értékelni.  
Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezések vonatkoznak a gyakorlati vizsgára, 

amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga 

befejezését követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően, – így különösen rajz, 

műszaki rajz, festmény, számítástechnikai program formájában – kell elkészíteni. 
 

2.10.4.10.Az egyes vizsgatantárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

 

2.10.4.10.1. A vizsgatantárgyak követelményrendszere  
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott 
tantárgyának az intézmény pedagógiai programjában található 
követelményrendszerével.  
2.10.4.10.2. Az értékelés rendje  
Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárást 

követően a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat 

javítása pontozásos rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes 

részekre kapható maximális pontszámot egyaránt meg kell jelölni.  
A szóbeli és a gyakorlati vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, 
amelyet a kérdező tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg.  
A vizsgatantárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben 
elért pontszámok összege alapján az osztályzat a következőként határozandó meg:  

o 1 - 30 % elégtelen 

o 31 - 50 % elégséges  
o 51 - 75 % közepes 

o 76 - 90% jó 

o 91 - 100 % jeles 
 

2.10.4.10.3. A vizsgatantárgy részei és követelményei 
 

2.10.4.10.3.1. Alsó tagozat 
 
Magyar nyelv 

Az írásbeli vizsgaforma, az adott évfolyam tantárgyi követelményét kéri számon.  
Az írásbeli feladatlap hat feladatból áll, melyek gyakorlati jellegű feladatok. Az írásbeli 

vizsgán az adott évfolyam nyelvtani anyaga és annak helyesírásával kapcsolatos 
feladatok kerülnek számonkérésre. Rendelkezésre álló idő: 45 perc  
Értékelés: maximálisan 60 pont szerezhető. 

A szóbeli vizsga felkészülési ideje 15 perc.  
A szóbeli vizsga az írásbeli vizsgát követően, a feladatlap kijavítása után történik. A 

kérdező pedagógus először az írásbeli feladatlap hibás feladatait veszi sorra a 
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vizsgázóval. Ezt követően az adott évfolyam nyelvtani anyagának a Pedagógiai 

Programban szereplő témakörei közül választ kettőt, melyről a tanulónak szóbeli 

kérdések alapján be kell számolnia.  
A szóbeli vizsgán elérhető maximális pontszám: 40 pont  
A végső érdemjegy az írásbeli és a szóbeli beszámolón szerzett összpontszám 
százalékos értékelésének megfelelően történik. 
 
Irodalom 

Szóbeli vizsga, mely az adott évfolyam követelményeit kéri számon:  
1. Hangos olvasás 

2. Irodalomelmélet 
 
3. Memoriter 
 
Írásbeli vizsga: 

1. Szövegértés 

2. Írásbeli szövegalkotás 
 
Értékelés: a maximálisan elérhető pontszám 60 
pont, amelyből Szövegértés 30 pont  
Írásbeli szövegalkotás 20 pont 

Hangos olvasás 10 pont 

Irodalomelmélet 10 pont 

Memoriter 10 pont 
 
Matematika 

A matematika vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. 

A feladatsor tartalmazza feladatonként az elérhető pontokat és az elérhető maximális 

pontszámot. 

Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:  
 legalább öt, de legfeljebb tíz feladatból áll, 

 érintenie kell a tananyag (félév vagy tanév) legfontosabb fejezeteinek legalább 

80%-át,  
 a feladatok közül két feladat az alapfogalmak, alapműveletek, egyszerű 

összefüggések ismeretét ellenőrzi, 
 

 legalább négy feladat a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb feladat 
típusait tartalmazza 3 feladat rutinfeladatok és 1 feladat összetettebb feladatok, 

 
 legalább két feladat számolási készséget és logikai készséget felmérő 

feladat típus legyen, amiből legalább az egyik szöveges feladat. 
 
Környezetismeret 

A környezetismeret vizsga egy 30 perces írásbeli vizsgából és 15 perces szóbeli 

vizsgából áll. 

A szóbeli vizsga tartalmilag három feladattípusból áll.  
1. évszakok jellemzői,  
2. a természet összefüggéseinek felismerése,  
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3. az adott évfolyamon tanultak ismeretei. 
 
Ének 

Az ének-zene vizsga két vizsgarészből áll össze: írásbeli, szóbeli részekből. 

A vizsga ének-zene tantárgyból teljes mértékben az adott évfolyamon szereplő 

tananyag 

követelményeire épül. 

Az írásbeli vizsgán:  
1. alkalmazza a tanult ritmus értékeket,  
2. a tanult hangjegyekből álló dallamot tudja elhelyezni az ötvonalas kottarendszerben. 
 
Időtartam 10 perc. 

Kapható pontszám: 10 pont 

Szóbeli vizsga  
1. egy népdal és gyermekdal eléneklése,  
2. szolmizálás. 
 
Időtartam: 10 perc. Kapható pontszám: 10 pont 
 
Technika 

A technika vizsga gyakorlati és szóbeli részből áll. 

Az adott évfolyamon a tantervi követelményeknek megfelelően három témakör 

szerepel. 
 
1. Gyakorlati feladat: Egy egyszerű használati tárgy készítése 1-4. osztályban 
papírból, textilből vagy fából.  
2. Szóbeli vizsga: A kerettantervben meghatározott elméleti anyagból készült feladatlap 

megoldása. 
 
Időtartam: 45 perc. Elérhető pontszám: 30 pont. Munkadarab: 20 pont. Feladatlap: 10 

pont 
 
 Rajz 

Az előzetesen megadott témakörből három különböző technikával készített alkotásokat 

nyújtanak be: 

festés, grafika és papír megmunkálása. 

Gyakorlati vizsga: megadott technikával képalakítás 

Időtartam: 45 perc 

Értékelési szempontok: a rajzeszközök, színek használata, térkihasználása, kreativitása. 
 
Testnevelés  
A vizsga típusa: gyakorlati vizsga. A vizsga testnevelés tantárgyból az adott 

félévben/évben a tananyagban szereplő követelményekre épül. A tanulók a 

gyakorlati követelményeket mutatják be sportáganként. A gyakorlati vizsga 

sportágankénti bemutatásának idő tartama 30 perc. A gyakorlati bemutatás a 

következő sportágakat tartalmazza: atlétika, torna, gimnasztika, labdakezelése. 

Értékelés: Mindegyik sportágra a vizsgázó 25 pontot kap. Összes pontszám: 100 



Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Pedagógiai programja                                                                 

 

 59/111 

 
Az értékelés arányában az egyes sportágak egyenlő százalékban érvényesülnek. 
 
Informatika  
Az informatika vizsga egy 10 kérdésből álló feladatsor megválaszolásából és két 

(egyenként esetleg több részből álló) gyakorlati feladat végrehajtásából áll, amelyek 

tananyaga a félév vagy a tanév legfontosabb fejezeteit érinti. A két feladat közül az 

egyik egy összetett, a másik pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb 

feladattípusaiból egy könnyebb feladat Időtartama: 15+30 perc  
A vizsgán a gyakorlati feladatokat számítógépen hajtja végre a 
vizsgázó. A 10 kérdés megválaszolásához segédeszköz nem 
használható.  
A feladatsorra maximálisan 10 pont, a gyakorlati feladatokra maximálisan 
30 pont, összesen maximálisan 40 pont kapható.  
Az eredményes vizsgához mind a feladatsorból, mind a gyakorlati feladatokból 
pontot kell szerezni a vizsgázónak. 
 
Hittan  
A hittan vizsga egy 30 perces szóbeli vizsgából áll. A vizsgán minden 

évfolyamon a megállapodás szerint megjelent tankönyv témakörei alapján 
történik a beszélgetés. A szóbeli vizsga 2 feladattípusból áll. 
 
Angol és német 

Az angol és német vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.  
Az írásbeli vizsga számon kéri az adott évfolyam tananyagát, a tantárgy évi 
követelményei és feladattípusai szerint.  
Az írásbeli vizsga a következő részekből áll:- nyelvhelyesség, szövegértés, szókincs. 

Az írásbeli vizsga 

ideje 30 perc, az elérhető pontszám 30 pont.  
A szóbeli vizsga:  
- Hangos olvasás idegen nyelven 10 pont  
- Egyszerű párbeszédek reprodukálása 10 pont  
- Memoriter/ szókincs 10 pont 
 
A témakörök az adott évfolyam tantervi követelményeinek megfelelően 

kerülnek összeállításra. A szóbeli vizsgán 30 pontot lehet elérni, mely a 
nyelvhelyesség, kiejtés, kommunikációs készség (interaktivitás), folyamatosság 

és szókincs értékeléséből áll. A vizsga ideje 10-15 perc. 
 
2.10.4.11.3.2. Felső tagozat 
 
Magyar nyelv és irodalom 

Magyar nyelv  
Az írásbeli vizsgaforma, mely 75%-ban az adott évfolyam tantárgyi követelményét 
kéri számon, 25%-ban pedig szövegértést tartalmaz.  
Az írásbeli feladatlap nyolc feladatból áll, melyekben a szövegértési feladattípusok 

illetve gyakorlati jellegű feladatok szerepelnek. Az írásbeli vizsgán az adott 



Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Pedagógiai programja                                                                 

 

 60/111 

évfolyam nyelvtani anyaga és annak helyesírásával kapcsolatos feladatok kerülnek 

számonkérésre. Rendelkezésre álló idő: 45 perc 
 
Értékelés: maximálisan 50 pont szerezhető.  
A szóbeli vizsga az írásbeli vizsgát követően, a feladatlap kijavítása után történik. A 

kérdező pedagógus először az írásbeli feladatlap hibás feladatait veszi sorra a 

vizsgázóval. Ezt követően az adott évfolyam nyelvtani anyagának a Pedagógiai 

Programban szereplő témakörei közül választ kettőt, melyről a tanulónak szóbeli 

kérdések alapján be kell számolnia.  
A szóbeli vizsgán elérhető maximális pontszám: 50 pont  
A végső érdemjegy az írásbeli és a szóbeli beszámolón szerzett összpontszám 
százalékos értékelésének megfelelően történik. 
 
Irodalom  
Írásbeli vizsga, amely az adott évfolyam tananyagát kéri számon. A tananyagból a 

szaktanár feladatsort készít. A vizsga során egy feladaton belül három témakörből kell 

számot adnia a vizsgázónak: 

1. témakör: Irodalom elméleti anyag. 

2. témakör: Kötelező ismeretanyag. 

3. témakör: Fogalmazás 

4. témakör: Szövegértés  
Értékelés: a maximálisan elérhető pontszám 40 pont, ezen belül 10 pont az 

irodalomelmélet, 10 pont az adott alkotóról adott felelet, 10 pont a szövegértés, 10 

pont a fogalmazási készség. Az általános százalékos értékeléssel pontosan 

kiszámítható az érdemjegy. Rendelkezésre álló idő: 45 perc 
 
Szóbeli vizsga: közvetlenül az írásbeli vizsgát követően történik, 15 perc szünet 
után. A vizsgáztató tanár kijavítja a feladatlapot, s a hibás feladatok alapján kérdez, 

majd a Pedagógiai Programban rögzített, az adott évfolyam tananyaga alapján 
kérdéseket tesz fel.  
1. Irodalomelmélet 10 pont  
2. Kötelező ismeretanyag 20 pont  
3. Memoriter 10 pont 
 
Maximálisan szerezhető pontszám 80 pont. 
 
Történelem 

A történelem vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 

Az adott évfolyamon a tantervi követelményeknek megfelelően öt témakör szerepel. 

Egy adott témakör feladatai:  
1. történelmi esemény 

2. évszám 

3. név 

4. fogalom 

5. térképhasználat  
A feladatlap tartalmazza feladatonként az elérhető pontokat és az elérhető 
maximális pontszámot.  
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Angol  
Az angol vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 
 
Az írásbeli vizsga számon kéri az adott évfolyam tananyagát, a tantárgy évi 
követelményei és feladattípusai szerint.  
Az írásbeli vizsga a következő részekből áll:- nyelvhelyesség, szövegértés, szókincs. 

Az írásbeli vizsga  
ideje 45 perc, az elérhető pontszám 40 pont. A szóbeli vizsga: kötetlen 

beszélgetés meghatározott témában. A témakörök az adott évfolyam tantervi 
követelményeinek megfelelően kerülnek összeállításra. A vizsgázó egy témakört 

húz véletlenszerűen.  
A szóbeli vizsgán 25 pontot lehet elérni, mely a nyelvhelyesség, kiejtés, 
kommunikációs készség (interaktivitás), folyamatosság és szókincs 
értékeléséből áll. A vizsga ideje 10-15 perc. 
 
Matematika 

A matematika vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. 

A feladatsor tartalmazza feladatonként az elérhető pontokat és az elérhető maximális 

pontszámot. 

Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: 

- legalább öt, de legfeljebb tíz feladatból áll, 
 
- érintenie kell a tananyag (félév vagy tanév) legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-

át, 
 
- a feladatok közül két feladat az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések 

ismeretét ellenőrzi, 
 
- legalább négy feladat a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb feladat 
típusait tartalmazza (2 feladat rutinfeladatok, 2 feladat összetettebb feladatok)  
- legalább két feladat számolási készséget és logikai készséget felmérő feladat 
típus legyen, amiből legalább az egyik szöveges feladat. 
 
Fizika  
A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára 

a teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni. Az írásbeli vizsga öt 

feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek 

legalább 75%-át érinti. A feladatok közül két feladat az alapfogalmak, 

törvényszerűségek, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi, további három 

feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusait 

tartalmazza.  
A szóbeli vizsga közvetlenül az írásbeli vizsgát követően történik. A vizsgáztató 
tanár kijavítja a feladatlapot, s a hibás feladatok alapján kérdez, majd a 

Pedagógiai Programban rögzített, az adott évfolyam minimum követelménye 
alapján kérdéseket tesz fel.  
Az értékelés az általános értékelés szabályainak megfelelően történik. 
 
Biológia 
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Biológia vizsga egy 30 perces írásbeli vizsgából és 15 perces szóbeli vizsgából áll. 

A szóbeli vizsga tartalmilag három feladattípusból áll. 

1. Alapfogalmak /5db/ 

2. Ábraelemzés, felismerés  
3. Egy adott témakör önálló bemutatása. Környezetvédelem vagy 
egészségvédelem szerepeljen a témakör bemutatásánál. 
 
Kémia  
A kémia vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli 
vizsgára a teljes pontszám 50% - át, a szóbeli vizsgára szintén 50%-át lehet adni.  
Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek a félév vagy a tanév fejezeteinek 

legalább a 75%-át érinti. Az írásbeli feladatsor legalább öt feladatból áll. A feladatsor 

tartalmazza feladatonként az elérhető pontokat és az elérhető maximális pontszámot. 

A feladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak:  
- Rövid kiegészítendő típusú feladatok 

- Feleletválasztós (teszt) feladatok 

- Legalább egy számítási feladatnak 

- Kémiai egyenletek levezetésének 

A szóbeli vizsgán a követelményeknek megfelelően összeállított feladatsorból húz a 

tanuló, amelyeket kifejt. A feleletre 10 perc a felkészülési idő, és 10 perc a szóbeli 

előadásra szánt idő. A szóbeli feladatlapon két kérdés szerepel, amelyre 5-5 pont 

adható. Szerepel továbbá öt kémiai fogalom meghatározása is, amelyekért 2-2 pont 

kapható és egy környezetvédelmi kérdés, amiért 5 pont adható. A szóbelin elérhető 

pontszám 25 pont. 
 
Földrajz 

Földrajz vizsga egy 30 perces írásbeli vizsgából és 15 perces szóbeli vizsgából áll. 

A szóbeli vizsga tartalmilag három feladattípusból áll. 

A feladatsor tartalmazza feladatonként az elérhető pontokat és az elérhető maximális 

pontszámot.  
1. Alapvető térképi 

ismeretek /mechanikus és 

logikai térképolvasás/ 

2. Alapfogalmak  
3. Egy adott kontinens, vagy ország bemutatása, természetföldrajzi és gazdaságföldrajzi 

vonatkozásban. 
 
Természetismeret 

A természetismeret vizsga egy 30 perces írásbeli vizsgából és 15 perces szóbeli 

vizsgából áll. 

A szóbeli vizsga tartalmilag három feladattípusból áll.  
1. Alapvető térképi 

ismeretek /mechanikus és 

logikai térképolvasás/ 

2. Természetföldrajzi alapfogalmak, jelenségek  
3. Egy adott élőlény rövid bemutatása. 
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Testnevelés  
A vizsga típusa: gyakorlati vizsga. A vizsga testnevelés tantárgyból az adott 

félévben/évben a tananyagban szereplő követelményekre épül. A tanulók a 

gyakorlati követelményeket mutatják be sportáganként. A gyakorlati vizsga 

sportágankénti bemutatásának teljes hossza 30 perc. A gyakorlati bemutatás a 

következő sportágakat tartalmazza: atlétika, torna, gimnasztika, a labdajátékok 

közül választhatóan egy sportág a kézilabda, kosárlabda, labdarúgás közül. 

Értékelés: mindegyik sportágra a vizsgázó 25 pontot kap.  
Összes pontszám: 100 

 

Rajz  
A rajz vizsga részét képezi egy minimum 8 darabból álló portfolió benyújtása 
előzetesen megadott témakörökből, mely felöleli az adott évfolyam tananyagát. 

Ezt a vizsgázó röviden bemutatja a bizottságnak, és válaszol a feltett kérdésekre.  
A portfolió prezentálását követően pedig egy szóbeli vizsgarészen kell a vizsgázónak 

megfelelnie, ahol egy minimum 6 tételből álló tételsorból kell egyet húznia és 

elmondania. Ez a tételsor szintén felöleli az adott évfolyam tananyagát. Felkészülési 

idő 15-20 perc. A vizsgán összesen 100 pontot lehet elérni: 
 
1. Portfolió 50 pont  
2. Szóbeli vizsga 50 pont 
 
Az értékelés szempontjai:  
1. 1. téri, formai, színbeli ismeretek  
2. 2. kompozíció 
 
Ének  
Az ének-zene vizsga három vizsgarészből áll össze: írásbeli, szóbeli és gyakorlati 

részekből. Az írásbeli feladatnál egy négysoros magyar népdal kottáját kell átírni a 

hangjegy szabályainak megfelelően ötvonalas kottarendszerbe. Időtartama 

maximum 20 perc, a kapható pontszám 20 pont. 
 
 
 
 szóbeli vizsgán tíz témakörből kell egyet húznia a vizsgázónak, melyből kettő a 
népdalelemzés, illetve zenei fogalmak, míg a többi a különböző zenetörténeti 

korok témakörét öleli föl. Felelési idő maximum 10 perc, a kapható pontszám 50 
pont.  
A gyakorlati részben a vizsgázónak a tanult dalokból egy maga által összeállított 
népdalokból és műdalokból kell elénekelnie, amelyből a vizsgabizottság választ. Az 

értékelés szempontjai: stílusszerű előadás, dallami és ritmusbeli pontosság. A 
maximálisan elérhető pontszám 30 pont. 
 
Technika 

A technika és életvitel vizsga gyakorlati és szóbeli részbeli részből áll.  
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Az adott évfolyamon a tantervi követelményeknek megfelelően három témakör 
szerepel. Gyakorlati feladat: Egy egyszerű használati tárgy készítése 5-6. 

osztályban papírból, textilből vagy fából, hetedik évfolyamon fémből.  
Elméleti kérdés: A kerettantervben meghatározott elméleti anyagból készült feladatlap 

megoldása 

Gyakorlati feladat: Egy egyszerű étel készítése. 

Elméleti kérdés: A helyi tantervben meghatározott elméleti anyagból készült feladatlap 

megoldása 

Elérhető pontszám: 60 pont (gyakorlat: 30 pont, elmélet: 30 pont). 
 
Informatika  
Az informatika vizsga egy 15 kérdésből álló feladatsor megválaszolásából és két 

(egyenként esetleg több részből álló) gyakorlati feladat végrehajtásából áll, 

amelyek tananyaga a félév vagy a tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át 

érinti. A két feladat közül az egyik egy összetett problémamegoldást ellenőriz, a 

másik pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusaiból egy 

könnyebb feladat megoldását várja el. Időtartama: 15+30 perc A vizsgán a 

gyakorlati feladatokat számítógépen hajtja végre a vizsgázó.  
A feladatsorra maximálisan 15 pont, a gyakorlati feladatokra maximálisan 
35 pont, összesen maximálisan 50 pont kapható.  
Az eredményes vizsgához mind a feladatsorból, mind a gyakorlati feladatokból 
pontot kell szerezni a vizsgázónak. 

 

2.10.5. A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei  

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  64. § (1) értelmében a tanuló osztályzatait 

évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti 

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

felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. 

 

Felsőbb osztályba léphet az a tanuló, aki 

 az előírt tanulmányi követelményeknek legalább elégséges eredménnyel eleget tesz, 

 a tankötelezettségi korhatárt még nem lépte át és az iskolával tanulói jogviszonyban 

áll, 

 a vonatkozó jogszabályok értelmében az OH engedélyével egyéni  tanrendben 

folytatja tanulmányait és a tanév végén sikeres osztályozóvizsgát tett. 

 hiányzásai miatt érdemjeggyel nem értékelhető és a nevelőtestület számára  

osztályozó vizsgát engedélyezett és azt sikeresen letette. 

 

Az első évfolyamon a szöveges értékelést alkalmazzuk, a 2. évfolyam év végétől pedig 

osztályozással értékeljük a tanulók munkáját. 
 

Osztályismétléssel folytathatja tanulmányait az a tanuló, aki  

 háromnál több tárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 
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 1-2-3 tárgyból bukott és a javítóvizsgán nem felelt meg, 

 az osztályozó vizsgán nem felelt meg, 

 a javító – vagy osztályozó vizsgáról igazolatlanul hiányzott, 

 évi 250-nál többet hiányzott és igazolatlan hiányzása meghaladta az igazoltat, ennek 

alapján a nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét megtagadta. 

 A tanuló részére engedélyezhető az iskola első évfolyamának megismétlése abban az 

esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. A szülő kérésére az iskola 

igazgatója dönt az engedély megadásáról.  

2.11. A felvétel és átvétel helyi szabályai 

A közoktatási intézménybe felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvétel és 

az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az intézmény 

igazgatója dönt a fenntartó által meghatározott létszámhatárokat figyelembe véve.  

A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az 

intézmény pedagógiai programját, az iskola által képviselt katolikus keresztény 

értékrendet és eltökéltek legyenek annak megvalósításában.  

2.11.1. Az első osztályosok beiskolázása 

Az iskola megismerésének lehetőségei: 

 Az érdeklődő szülők a nyílt napokon betekintést nyerhetnek az intézmény 

mindennapjaiba. 

 Javasolt, hogy az érdeklődők kérdezzék meg a már az iskolába járó diákokat és 

szüleiket a saját, személyes tapasztalataikról. 

 Tájékoztató szülői értekezlet a beiratkozás meghirdetése előtt. 

 Tájékozódjanak az iskola honlapján. 

Elsősorban azoknak a katolikus családoknak a jelentkezését várjuk 

 akik gyermeküket vallásos nevelésben szeretnék részesíteni, 

 akik a keresztény hitet elfogadják, átélni és megélni akarják, 

 akik az iskolánk házirendjét és szellemiségét elfogadják. 

 

Az iskolába történő beíratást megelőzően egy elbeszélgetés zajlik az igazgató, az 

alsós igazgatóhelyettes és az iskola lelki vezetőjének jelenlétében, ahol lehetőség 

szerint mindkét szülő és a gyermek vegyen részt, hogy az iskola sajátosságainak 

megismerése után közösen dönthessenek az iskolaválasztásról. 

 

Előnyben részesülnek azok a tanulók: 

 akik meg vannak keresztelve; 

 akik óvodában hittanra jártak; 

 akik hitüket megvalló és gyakorló keresztény családból jönnek; 

 akiket egyházközségük, gyülekezetük plébánosa, lelkésze ajánl; 

 akinek testvére már idejár 

 

 Az elbeszélgetést követően, a hivatalos beiratkozási időpont előtt a szülők értesítést 

kapnak, ha gyermekük felvételt nyert, illetve ha nem került felvételre, hogy ne a 

beiratkozáskor szembesüljenek ezzel a ténnyel.  
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 Az elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az 

iskola igazgatójához kell benyújtani - az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül. 

  Iskolánk felvesz más a történelmi egyházakhoz tartozó tanulókat is, az egyházak 

közötti megállapodás értelmében számukra saját felekezetük biztosít hitoktatást.  Az 

iskola más településekről is fogadhat diákokat. 

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány (ugyanazon okmány két oldala). 

 A gyermek TAJ kártyája. 

 Iskolába lépéshez szükséges szakértői vélemény. 

 Diákigazolvány igénylőlap (Okmányirodából). 

 Nyilatkozat a keresztelés megtörténtéről illetve vállalásáról. 

 

Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról a szakmai 

munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető dönt. 

 

2.11. 2.  Átvétel más intézményből 

Az iskola  lehetőséget  biztosít  más  iskolában  tanuló diákok átvételére.  Az 

átvételről  való  döntés  az intézmény  vezetőjének  jogköre.  Döntése  előtt  kikéri  az  

igazgatóhelyettesek  véleményét.   

A felvételi eljárás folyamata:  

 A tanuló szülei írásban kérvényezik az intézmény igazgatójánál az iskolába 

való felvételt, mellékelve az előző két tanév bizonyítványának másolatát, 

kulturális és sport eredmények igazolását és a bármilyen okból készült 

szakvéleményt, illetve szükség esetén a keresztlevelet, a lelkészi, plébánosi 

véleményt. 

 A kérvény alapján a család (a szülő és a diák) felvételi beszélgetésen vesz részt, 

előre egyeztetett időpontban. A felvételi beszélgetésen részt vesz az igazgató, 

az igazgatóhelyettes és az iskola lelki vezetőjének.  

Cél: kölcsönös lehetőség teremtése a családnak és az iskolának is egymás 

nevelési elveinek és értékrendjének megismerésére, hogy mindkét fél részéről felelős 

döntés születhessen. A felvételt meg kell, hogy előzze, hogy a szülők 

tájékozódhassanak az iskola alapelveiről és jellegzetességeiről.  

 A felvételi beszélgetést követő 5 munkanapon belül az iskola értesíti a szülőket, 

hogy gyermekük felvételt nyert-e az iskolába. 
 

A második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél  

 

Előnyben részesülnek azok a tanulók: 

 akik meg vannak keresztelve; 

 akik az előző iskolájukban hittant tanultak; 

 akik hitüket megvalló és gyakorló keresztény családból jönnek; 

 akiket egyházközségük, gyülekezetük plébánosa, lelkésze ajánl; 
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További szempontok:  

 az osztályok száma az évfolyamon, 

 az osztályok létszáma, 

 a választott / tanult idegen nyelv, 

 a  különleges  bánásmódot  igénylő  tanuló  esetén  a  személyi,  tárgyi  

feltételek  megléte,  a fejlesztés lehetőségeinek biztosítása. 

 

 

Az átiratkozáskor be kell mutatni: 

      a  tanuló  személyazonosítására  alkalmas,  a  tanuló  nevére  kiállított  személyi  
azonosító  és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

a tanuló keresztlevelét,  

a plébánosi ajánlást, 

a szülő személyi igazolványát; 

az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 
 
 

Az  iskolába  felvett  tanulók  osztályba  való  beosztásáról  a  szakmai  
munkaközösség  véleményének kikérésével az intézményvezető dönt. 

3. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 

Általános alapelvek 

 Tantervünk fontos pedagógiai célnak tekinti a játékosság fokozását a bevezető és 

kezdő szakaszban. Pedagógiai módszereinket és tanmeneteinket olyan irányban 

módosítjuk, hogy a tanulók iskolai motivációját ezzel az eszközzel is 

növelhessük. Szükségesnek tartjuk ennek a játékosságnak a révén megkönnyíteni 

az átmenetet az óvoda és az iskola között, és a tanulás okozta nehézségek 

oldására is figyelmet kívánunk fordítani ebben az érzékeny és meghatározó 

életkorban. 

 

 Tantervünk elengedhetetlen pedagógiai követelménynek tekinti a terhelésnek a 

képességekhez való igazítását. Tantervünk - az oktatási folyamatot irányító 

dokumentumként – előírja az egyéni képességek figyelembe vételét, és a 

differenciálás révén megvalósítható egyéni terhelés követelményét, gyakorlatát. 

 Intézményünk fontosnak tarja, hogy fokozza a lemaradó vagy gyengébb 

képességű tanulók állandó és rendszerszerű felzárkóztatását. Ennek érdekében a 

nem szakrendszerű képzés keretében, a kompetenciafejlesztés szakaszaiban, a 

méréseknek megfelelő egyéni teljesítményszintekhez igazodva, differenciált 

oktatás keretében valósítjuk meg a felzárkóztatást. 

 

3.1.  A helyi tanterv óraszámai 
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3.1.1. A választott kerettanterv megnevezése 

 

 Helyi tantervünket az 5/2020. (I.31.) Korm. rendelettel módosított  110/2012. 

(VI. 4.) Korm. rendeletben meghatározott Nemzeti alaptantervhez (NAT) 

illeszkedő Kerettantervek alapján készítettük el figyelembe   véve   az   iskola 

hagyományait,  adottságait is. Az iskola helyi tantervében a tantárgyak 

tananyagai és követelményei megegyeznek a minisztérium által kiadott 

kerettantervben meghatározott tananyaggal és követelményekkel.  

 

 A mennyiben a Katolikus  Pedagógiai  Intézet (KaPi) szakértői  munkacsoportja  

az  EMMI  kerettanterv  alapján,  annak szükséges kiegészítésével  elkészíti 

a „Katolikus  helyi   tantervet” (ahogyan azt ette 2012-ben)  akkor iskolánk  

helyi tanterve ezt figyelembevéve módosul. 

 

 A választott  kerettantervben  szereplő  tananyagok,  témakörök  évfolyamon-

kénti bontása,  illetve  az  egyes  témákhoz  tartozó  órakeretek  meghatározása  

a  nevelők szakmai munkaközösségeinek, illetve a szaktanárok feladata.  

 

 A választott  kerettantervben  szereplő  tananyagok,  témakörök  évfolyamon-

kénti bontásához illetve az  egyes   témákhoz tartozó  órakeretek 

meghatározásához iskolánk pedagógusai az egyes tantárgyak tanításához 

alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói által összeállított helyi tantervi 

ajánlásokat is figyelembe veszik. Ezek elfogadásáról, iskolánkban történő 

alkalmazásáról az előbbi ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt. 

 

 Amennyiben a helyi tantervi ajánlások kitöltötték a kerettantervek által az 

iskolák kompetenciájába sorolt 10%-os tematikai kiegészítési lehetőséget az 

adott pedagógus, szaktanár dönthet úgy is, hogy ezeket a kiegészítéseket 

figyelmen kívül hagyja.  A felszabaduló idő- és témakeretet  kitöltheti 

gyakorlással, a többi téma elmélyítésével, képességfejlesztéssel, vagy 

választhat a helyi adottságoknak jobban megfelelő tartalmakat. Amennyiben a 

kerettantervek választhatóságot jelölnek az egyes tartalmi elemek között (pl. 

választható művek az irodalomban) a választás lehetősége az adott 

pedagógusé, szaktanáré. 

 

 Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol és a német nyelvet 

tanulják. Az idegen nyelv választása az idegen nyelv megkezdésekor történik, 

arra törekszünk, hogy  ez  a  választás  az  általános  iskolai  tanulmányok  

befejezéséig megmaradjon.  Törekszünk  arra,  hogy  az  egyes  osztályokból  

körülbelül  azonos arányban válasszák az angol és a német nyelvet, az osztályt 

körülbelül két azonos csoportra lehessen bontani. A választott nyelv mellett a 

másik nyelvet az esetlegesen az adott tanévben induló szakkörök keretében 

tanulhatják tanulóink. 

 



Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Pedagógiai programja                                                                 

 

 69/111 

3.1.2. Az iskola tantárgyi struktúrája 

 

Műveltségi terület Tantárgy 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv 

 Magyar irodalom 

Idegen nyelv Angol nyelv 

 Német nyelv 

Matematika Matematika 

Ember és állampolgári ismeretek Történelem 

 Állampolgári ismeretek 

 Hon és népismeret 

Természettudomány és földrajz Környezetismeret 

 Természettudomány 

 Biológia 

 Fizika 

 Kémia 

 Földrajz 

Művészetek Ének-zene 

 Vizuális kultúra 

 Dráma és színház 

Technológia Technika és tervezés 

 Digitális kultúra 

Testnevelés és egészségfejlesztés Testnevelés 

 Osztályfőnöki 

Hit- és erkölcstan Hittan 

 

 

3.1.3. Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve 

 
2020-2021-es tanév órafelosztása az alsó tagozaton  

 

Tantárgyak 1.évf. 

új 

2.évf. 

régi 

3.évf. 

régi 

4.évf. 

régi 

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

Idegen nyelvek  +1 +1 2+1 
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Matematika 4+1 4+1 4+1 4 

Erkölcstan (helyette hittan) 1 1 1 1 

Környezetismeret  1 1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 

(technika és tervezés 1.évf) 

1 1 1 1 

Testnevelés és sport 

(testnevelés 1.évf.) 

5 5 5 5 

Digitális kultúra     

Kötelező alapóraszám 22 23 22 24 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Maximális órakeret 24 25 25 27 

Hittan (nem számít bele) 1 1 1 1 

Tejes óraszám  25 26 26 28 

 

2021/2022. tanév órafelosztása az alsó tagozaton 

 

Tantárgyak 1.évf. 

új 

2.évf. 

új 

3.évf. 

régi 

4.évf. 

régi 

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

Idegen nyelvek  +1 +1 2+1 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4 

Erkölcstan (helyette hittan) 1 1 1 1 

Környezetismeret   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 

Digitális kultúra     

Kötelező alapóraszám 22 22 22 24 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Maximális óraszám 24 24 25 27 

Hittan (nem számít bele) 1 1 1 1 

Tejes óraszám  25 25 26 28 

 

2022/2023.tanév órafelosztása az alsó tagozaton 

 

Tantárgyak 1.évf. 

új 

2.évf. 

új 

3.évf. 

új 

4.évf. 

régi 

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

Idegen nyelvek  +1 +1 2+1 

Matematika 4+1 4+1 4 4 

Erkölcstan (helyette hittan) 1 1 1 1 

Környezetismeret   1 1+1 
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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 

Digitális kultúra   1  

Kötelező alapóraszám 22 22 22 24 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 3 

Maximális óraszám 24 24 24 27 

Hittan (nem számít bele) 1 1 1 1 

Teljes óraszám  25 25 25 28 

 

2023/2024. tanév órafelosztása az alsó tagozaton  

 

Tantárgyak 1.évf. 

új 

2.évf. 

új 

3.évf. 

új 

4.évf. 

új 

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

Idegen nyelvek  +1 +1 2+1 

Matematika 4+1 4+1 4 4 

Erkölcstan (helyette hittan) 1 1 1 1 

Környezetismeret   1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Digitális kultúra   1 1 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Maximális óraszám 24 24 24 25 

Hittan (nem számít bele) 1 1 1 1 

Tejes óraszám  25 25 25 26 

 

Az énektantárgyba integráltan a 2018-19-es tanévtől felmenő rendszerben 

furulyaoktatás zajlik.  

A mindennapos testnevelés órák részeként a 2018-19-es tanévtől kezdve, 

felmenő rendszerben bevezettük heti egy alkalommal a néptáncoktatást. 

A 2019-20-as tanévtől felmenő rendszerben 2. és 3. évfolyamon bevezettük az 

idegen nyelv oktatását „nyelvi fürdő” jelleggel. 

 

2020-2021-es tanév órafelosztása a fölső tagozaton 

Tantárgyak 
5. évf. 

új 

6. évf. 

régi 

7. évf. 

régi 

8. évf. 

régi 

Magyar nyelv és irodalom 4 + 0,5 4 + 1 3 + 2 4 + 1 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 + 0,5 3 + 1 3 + 1 3 + 1 
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Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek     

Hon- és népismeret     

Erkölcstan (helyette hittan) 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz  1 1,5 1.5 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és színház     

Informatika 

(digitális kultúra 5.évf.) 
1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  

(technika és tervezés 5.évf.) 
1 1 1 1 

Testnevelés és sport 

(testnevelés 5.évf.) 
5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 27 25 28 28 

Szabadon tervezhető órakeret 1 3 3 3 

Maximális órakeret 28 28 31 31 

Hittan (nem számít bele az órakeretbe) 1 1 1 1 

Teljes óraszám 29 29 32 32 

 

2021-2022-es tanév órafelosztása a fölső tagozaton 

Tantárgyak 
5. évf. 

új 

6. évf. 

új 

7. évf. 

régi 

8. évf. 

régi 

Magyar nyelv és irodalom 4 + 0,5 4 + 0,5 3 + 2 4 + 1 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

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

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek     

Hon- és népismeret  1   

Erkölcstan (helyette hittan) 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1.5 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 
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Dráma és színház     

Informatika 

(digitális kultúra 5.-6.évf.) 
1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  

(technika és tervezés 5.-6.évf.) 
1 1 1 1 

Testnevelés és sport 

(testnevelés 5.-6.évf.) 
5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető órakeret 1 2 3 3 

Maximális órakeret 28 28 31 31 

Hittan (nem számít bele az órakeretbe) 1 1 1 1 

Teljes óraszám 29 29 32 32 

 

2022-2023-es tanév órafelosztása a fölső tagozaton 

 Tantárgyak 
5. évf. 

új 

6. évf. 

új 

7. évf. 

új 

8. évf. 

régi 

Magyar nyelv és irodalom 4 + 0,5 4 + 0,5  3 + 0,5 4 + 1 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

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

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek     

Hon-és népismeret  1   

Erkölcstan (helyette hittan) 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1.5 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és színház   1  

Informatika 

(digitális kultúra 5.évf.) 
1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  

(technika és tervezés 5.évf.) 
1 1 1 1 

Testnevelés és sport 

(testnevelés 5.évf.) 
5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető órakeret 1 2 2 3 

Maximális órakeret 28 28 30 31 

Hittan (nem számít bele az órakeretbe) 1 1 1 1 
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Teljes óraszám 29 29 31 32 

 

2023-2024-es tanév órafelosztása a fölső tagozaton 

Tantárgyak 
5. évf. 

új 

6. évf. 

új 

7. évf. 

új 

8. évf. 

új 

Magyar nyelv és irodalom 4 + 0,5 4 + 0,5 3 + 0,5 3 + 1 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

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

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Hon- és népismeret  1   

Erkölcstan (helyette hittan) 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1.5 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és színház   1  

Informatika 

(digitális kultúra 5.évf.) 
1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  

(technika és tervezés 5.évf.) 
1 1 1  

Testnevelés és sport 

(testnevelés 5.évf.) 
5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető órakeret 1 2 2 2 

Maximális órakeret 28 28 30 30 

Hittan (nem számít bele az órakeretbe) 1 1 1 1 

Teljes óraszám 29 29 31 31 

 

2020-2021-es tanévtől a mindenkori 5. osztály technika, életvitel és gyakorlat 

elnevezésű tantárgy helyi tantervébe beépíti az iskolakert programot. 

Eltérő tantervű tagozat SNI: 

2020-2021-es tanév órafelosztása az SNI alsó tagozaton 

Tantárgyak 1.évf. 

új 

2.évf. 

régi 

3.évf. 

régi 

4.évf. 

régi 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 

Matematika 4 4 3 4 

Erkölcstan (helyette hittan) 1 1 1 1 
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Környezetismeret - 2 2 2 

Ének-zene 2 1 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Informatika/digitális kultúra - - 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat/ 

technika és tervezés 
1 1 1 1 

Testnevelés és sport/ testnevelés 5 5 5 5 

Kötelező alapóraszám 22 23 23 25 

Szabadon tervezhető órakeret/ 

habilitáció 
2 2 2 2 

Maximális órakeret 24 25 25 27 

Hittan (nem számít bele) 1 1 1 1 

Tejes óraszám  25 26 26 28 
 

2021-2022-es tanév órafelosztása az SNI alsó tagozaton 

Tantárgyak 1.évf. 

új 

2.évf. 

új 

3.évf. 

régi 

4.évf. 

régi 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 

Matematika 4 4 3 4 

Erkölcstan (helyette hittan) 1 1 1 1 

Környezetismeret -  2 2 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Informatika/digitális kultúra - - 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat/ 

technika és tervezés 
1 1 1 1 

Testnevelés és sport/ testnevelés 5 5 5 5 

Kötelező alapóraszám 22 22 23 25 

Szabadon tervezhető órakeret/ 

habilitáció 
2 2 2 2 

Maximális órakeret 24 25 25 27 

Hittan (nem számít bele) 1 1 1 1 

Tejes óraszám  25 26 26 28 

 

2022-2023-es tanév órafelosztása az SNI alsó tagozaton 

Tantárgyak 1.évf. 

új 

2.évf. 

új 

3.évf. 

új 

4.évf. 

régi 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 

Matematika 4 4 3+1 4 

Erkölcstan (helyette hittan) 1 1 1 1 

Környezetismeret -  1 2 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Informatika/digitális kultúra - - 1 1 
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Technika, életvitel és gyakorlat/ 

technika és tervezés 
1 1 1 1 

Testnevelés és sport/ testnevelés 5 5 5 5 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 25 

Szabadon tervezhető órakeret/ 

habilitáció 
2 2 1 2 

Maximális órakeret 24 25 25 27 

Hittan (nem számít bele) 1 1 1 1 

Tejes óraszám  25 26 26 28 

 

2023-2024-es tanév órafelosztása az SNI alsó tagozaton 

Tantárgyak 1.évf. 

új 

2.évf. 

új 

3.évf. 

új 

4.évf. 

új 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 

Matematika 4 4 3+1 4 

Erkölcstan (helyette hittan) 1 1 1 1 

Környezetismeret -  1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Informatika/digitális kultúra - - 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat/ 

technika és tervezés 
1 1 1 1 

Testnevelés és sport/ testnevelés 5 5 5 5 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 

Szabadon tervezhető órakeret/ 

habilitáció 
2 2 1 2 

Maximális órakeret 24 25 25 25 

Hittan (nem számít bele) 1 1 1 1 

Tejes óraszám  25 26 26 26 

 

2020-2021-es tanév órafelosztása az SNI fölső tagozaton 

Tantárgyak 
5. évf. 

új 

6. évf. 

régi 

7. évf. 

régi 

8. évf. 

régi 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek - - 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/helyette hittan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 2 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természetismeret 2 2 4 4 

Földrajz - 1 1 2 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 
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Informatika/ digitális kultúra  1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat / 

technika és tervezés  
1 1 2 1 

Testnevelés és sport/testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 26 26 29 29 

Szabadon tervezhető órakeret/habilitáció 2 2 2 2 

Maximális órakeret 28 28 31 31 

Hittan (nem számít bele az órakeretbe) 1 1 1 1 

Teljes óraszám 29 29 32 32 

 

2022-2023-es tanév órafelosztása az SNI fölső tagozaton 

Tantárgyak 
5. évf. 

új 

6. évf. 

új 

7. évf. 

régi 

8. évf. 

régi 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek - - 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/helyette hittan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 2 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természetismeret/természettudomány 2 3 4 4 

Földrajz - - 1 2 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Informatika/ digitális kultúra  1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat / 

technika és tervezés  
1 1 2 1 

Testnevelés és sport/testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 26 26 29 29 

Szabadon tervezhető órakeret/habilitáció 2 2 2 2 

Maximális órakeret 28 28 31 31 

Hittan (nem számít bele az órakeretbe) 1 1 1 1 

Teljes óraszám 29 29 32 32 

 

2023-2024-es tanév órafelosztása az SNI fölső tagozaton 

Tantárgyak 
5. évf. 

új 

6. évf. 

új 

7. évf. 

új 

8. évf. 

régi 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek - - 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/helyette hittan 1 1 1 1 
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Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 2 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természetismeret/természettudomány 2 3 5 4 

Földrajz - - - 2 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Informatika/ digitális kultúra  1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat / 

technika és tervezés  
1 1 1 1 

Testnevelés és sport/testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 26 26 28 29 

Szabadon tervezhető órakeret/habilitáció 2 2 2 2 

Maximális órakeret 28 28 30 31 

Hittan (nem számít bele az órakeretbe) 1 1 1 1 

Teljes óraszám 29 29 31 32 

 

 

 

 

2023-2024-es tanév órafelosztása az SNI fölső tagozaton 

Tantárgyak 
5. évf. 

új 

6. évf. 

új 

7. évf. 

új 

8. évf. 

új 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek - - 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/helyette hittan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 1 

Állampolgári ismeretek    1 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természetismeret/természettudomány 2 3 5 5 

Földrajz - - - - 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Informatika/ digitális kultúra  1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat / 

technika és tervezés  
1 1 1 1 

Testnevelés és sport/testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 26 26 28 28 

Szabadon tervezhető órakeret/habilitáció 2 2 2 2 
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Maximális órakeret 28 28 30 30 

Hittan (nem számít bele az órakeretbe) 1 1 1 1 

Teljes óraszám 29 29 31 31 

 

3.1.4. A helyi tanterv bevezetésének ütemezése 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást a következő táblázatban 

foglaltuk össze: 

TANÉV 
Évfolyamok 

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

2020-2021 2020 2013 2013 2013 2020 2013 2013 2013 

2021-2022 2020 2020 2013 2013 2020 2020 2013 2013 

2022-2023 2020 2020 2020 2013 2020 2020 2020 2013 

2023-2024 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

         

 

3.1.5. Az egyes tantárgyakból előírt tananyag és követelmény 
 

Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakból előírt tananyag és a 

követelmények külön kötetben megtalálhatók az igazgatói irodában. Az egyes 

tantárgyakra, tantárgycsoportokra vonatkozó részei a munkaközösség-vezetőknél 

találhatók. 

 

3.2. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és más taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, e fejezet rendelkezéseinek 

betartásával, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével választják 

meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, 

digitális tananyagokat és más felszereléseket. 

 Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az 

iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje 

szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. Tartalmi szempontból 

figyelembe vesszük, hogy milyen a könyv szerkezeti felépítése, tematikus 

bontása, a  szóanyag, szókincs, nyelvi megformálás helyessége, szöveg- és 

ábraanyaga, feladatmegfogalmazása. Segíti-e a  tanulót az önálló tanulásban, 

kellő lehetőséget ad-e a differenciált fejlesztésre. Segíti-e a pedagógus 

felkészülését, megfelelő számú feladatot tartalmaz-e. Formailag milyen a 

tankönyv kivitele, fűzése, használhatósága, tartóssága. 

 Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, 

ruházati és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható 

meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul. 

A tankönyvrendelés elkészítését az iskolában működő szakmai munkaközösségek 
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koordinálják. A tankönyvrendelés összeállításánál az alábbi elveket érvényesítjük: 

a) Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) és digitális tananyago-

kat használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a hivatalos 

tankönyvjegyzékben szerepelnek. 

b)  a tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvételét javasolhatja, 

amely   megfelel az alkalmazott tantervnek, és amelyet a tantárgy tanulása során a 

tanulók rendszeresen használnak; 

c)  a taneszközök választásában fontos szempont, hogy a tankönyvek és eszközök 

normál használat mellett viszonylag tartósak legyenek.   

d)  a pedagógiai munka egysége és az iskolán belüli átjárhatóság biztosítása 

érdekében azon tanulók számára, akik az adott tantárgyat az adott évfolyamon 

azonos tanterv szerint tanulják, egységesen ugyanazt a tankönyvet kell 

megrendelni.  

e) a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk. Egy-egy tantárgy 

tanításához felmenő rendszerben lehetőség szerint ugyanazt a tankönyvcsaládot 

használjuk, amennyiben a törvényi szabályozás lehetőséget ad rá. 

f)  tankönyvválasztáskor figyelembe vesszük, hogy a tankönyv nyelvezete feleljen 

meg a tanulók életkori sajátosságainak. A feladatlapok, feladatgyűjtemények 

szervesen kapcsolódjanak a tankönyvek elméleti anyagához. 

g)  A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség  

   van (technika, testnevelés, rajz). 

 

A következő tanévben szükséges taneszközökről és felszerelésekről a májusi 

szülői értekezleten szóban, az iskola könyvtárában elhelyezett listán írásban 

tájékoztatjuk a szülőket. Tájékoztató található a kölcsönözhető tankönyvekről is illetve 

arról, hogy milyen feltételek mellett kaphatnak támogatást a tanulók a tankönyvek 

megvásárlásához. 

3.3.  A Nemzeti alaptantervben meghatározott  pedagógiai  feladatok  helyi 

megvalósítása 

 

3.3.1. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős 

egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. Fokozatosan átvezetjük a 

gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe; a 

játékosság elvének megtartásával 

- játékosság és mozgásigény kielégítése 

- környezeti megismerés képességének fejlesztése 

- társas kapcsolatok elmélyítése 

- tanítási tartalmakban elemi ismeretek közvetítése 

- alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése 

- feladat és problémamegoldó képesség fejlesztése 

- tanulási szokások kialakítása 
- személyre szóló fejlesztés 
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Új feladatok: 

 A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok 

útján való értékelése. 

 A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő 

megvalósítás bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis 

időkeret, iskolán kívüli programok, erdei iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati 

programok stb.). 

 A  tanulókat fizikailag  aktív,  egészségtudatos  életmódra,  az  egészségmegőrzés 

érdekeit szem előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során. 

 Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a 

      mindennapokban. 
 

3.3.2. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan 

előtérbe kerül a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását dramatizálás 
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. 

A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, 
a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével fejlesztjük tovább a koncentráció és a relaxáció 
képességét. 

A gyermeki kíváncsiságra építve, motivált tanulási tevékenységekkel 

történő fejlesztés. 

Feladat- és problémamegoldó képesség fejlesztése. Tanulási szokások 

kialakítása. 

Személyre szóló fejlesztés a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi 

alapozásával; helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával. 

 

Új feladatok: 

 A stressz-és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi 

nevelési és más közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és a 

konfliktuskezelés terén éppúgy, mint az interperszonális kapcsolatokban. 
 

 A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei 

valamennyi képesség- és készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az egyéb 

foglalkozások során. 

 

 A belépő első idegen nyelv oktatása vonatkozásában a távlati koncepciót arra kell 

alapozni, hogy a 12. évfolyam végéig – az érettségi vizsgaidejére – a B1 szintet 

elérjék a tanulók a nyelvtudás terén. 
 



Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Pedagógiai programja                                                                 

 

 82/111 

 Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat 

fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem  

előtt tartó életvezetésre való szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet 

kap. Kulcsfontosságú a stressz-és feszültségoldás háttérismereteinek és 

technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban. 

 

3.3.3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai 

tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-

együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

 

Az életkori sajátosságok figyelembe vételével, a tanítás-tanulás folyamatában 

hangsúlyos az érzékelésen, tapasztalatokon keresztül szerzett ismeretek elsajátítása: 

 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; 

a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, 

fejlesztő értékelésük; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. 

 

Új feladatok: 

 Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés 

hátrányainak bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában társadalmi 

fontosságú. Ennek etikai alapú megközelítése  valamennyi tanórai és – a  nevelési 

célzatú foglalkozások között kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki órák mellett 

– a tanórán kívüli foglalkozásokban is elengedhetetlen. A nemzetiségek, a nyelvi-

vallási etnikumok iránti megértő, befogadó attitűd, kultúrtörténeti relevanciájuk, 

államalkotó jelentőségük bemutatása  egyaránt  lényeges  az   ismeretközlésben  és  

a   nevelés-oktatás  egészén keresztül. 

 Az ismeretek, alapfogalmak és a rendszerközpontú szemlélet mellett kell megfelelő 

teret engedni az ezeket nélkülözni nem képes kompetencialapú fejlesztésnek. 

 Az    egészséges    nemzeti    öntudat    fogalmi   elemeinek   megismertetésével   a 

közösségfejlesztés céljait is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk rá a 

tolerancia fontosságára, a velünk élő nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok 
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nemzet-és államalkotó  szerepére,  melynek  különös  jelentősége  van  történelem,  

magyar irodalom, erkölcstan tantárgy terén. 

 

3.3.4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés 

megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, 

pályaorientációra.  

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az 

együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és a 

tanulásszervezési módokat. 

 a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a 

koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása,  

 

A serdülőkori változásokkal együtt járó  gondolkodási,  ismeretszerzési  mechanizmusok 

átrendeződésének tanulási folyamatokra gyakorolt hatásának kiaknázása. 

- Elvont fogalmi 

- Elemző gondolkodás 

- Együttműködési készség 

- Akarat 

- Empátia 
 

Gyakoroltatjuk a keresztény magatartásformákat a személyiség arculatának helyes 

kialakítása érdekében. 

 

Új feladatok: 

A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett 

bűntettek tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan 

különös jelentőségű az alapvető emberi jogi (alkotmányjogi) ismeretek közvetítésével 

együtt. Ennek keretén belül az Alaptörvény Nemzeti hitvallás és Alapvetés 

részegységeinek ismertetésével igyekszünk a tanulókat érthető és általuk is 

értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, mely a felelős, nemzetéért megalkuvás nélkül 

tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel rendelkező állampolgárrá nevelés 

kulcsfontosságú területe. 
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A természettudományi tantárgyak oktatása terén –az adott kompetenciaterület 

sajátosságaihoz igazodóan – a következők jelentik a prioritást: 
 

 Természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció; 

 A jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése a tanulók 

számára. 

 Természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex 

fejlesztése, mely a környezeti nevelés stratégiai céljaiba is beépül. 

3.4.  A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 

27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  

 
Ennek alapján az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést 

heti öt testnevelésóra keretében, 

 

 - amiből  a  tanuló  legfeljebb  heti  két  órát  az  alábbi  módok  valamelyikével 

teljesíthet: 

  a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben 

meghatározott tanórán való részvétellel, 

  iskolai  sportkörben  való  sportolással  (esetlegesen  megszervezésre  

kerülő úszással, túrázással stb.), 

  kérelem  alapján  –  sportszervezet,  sportegyesület  által  kiállított  

igazolás alapján kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület 

keretei között szervezett edzéseken való sportolással, 

 egyéb, jogszabályok által lehetővé tett módon kiváltva testnevelésórákat, pl. 

egy testnevelésóra néptánc oktatásával is kiváltható. 

3.5.  A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 

szabályai 
 

A  tantárgyfelosztás  az  iskola  pedagógus-erőforrásainak  optimális  kihasz-

nálásával  készül  úgy,  hogy minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a 

szakos ellátást. Ugyanakkor tantárgyfelosztásunknak biztosítania kell  azt is, hogy 

minden pedagógus számára a törvényben meghatározott heti tanítási órát vagy egyéb 

foglalkozást biztosítson. Az iskola méretéből adódóan a pedagógusok szülői-tanulói 

oldalról történő kiválasztására ezért általában nincs lehetőség. 
 

Pedagógiai programunk szerint választható tantárgy iskolánkban nincs. A 

választható foglalkozások közé tartoznak  a délutáni sportfoglalkozások, szakkörök, 

stb. A választható foglalkozások meghirdetésekor közöljük azt is, hogy a foglalkozást 

várhatóan melyik pedagógus fogja vezetni. 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul 

veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés 

tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 
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3.6.  A  tanuló  tanulmányi  munkájának  ellenőrzési  és  értékelési  módja,  

a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

 

3.6.1. A tanulók ellenőrzése, értékelése 

Az  ellenőrzés,  értékelés  a  pedagógiai  tevékenység  szerves  része,  melynek  

jelentős  szerepe  van  a személyiség  fejlesztésében.  Ösztönzést  ad,  kifejleszti  a  

felelősségérzetet  és  önértékelő  képességet, önnevelésre késztet. 

Az objektív, igazságos értékelés előfeltétele a világosan megfogalmazott és 

következetesen érvényesített követelményrendszer.   Ugyanakkor   a   tanulót   önmaga   

teljesítményéhez,   egyéni   képességeihez   is viszonyítanunk  kell.  Az  értékelés  a  

tanulókat  egyénenként  is  segíti  abban,  hogy  a  tőlük  elvárható maximumot 

nyújtsák. Az értékelés minden esetben a bizalomra épül. 

 

3.6.2. Az ismeretek számonkérésének, a tanuló teljesítménye értékelésének 

követelményei és formái  

3.7.2.1.  Követelmények: 

 Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve 

amelyhez a tanuló tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott. 

 A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) 

kell irányulnia. A hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, 

illetve a hiányosságok pótlásának segítése. 

 Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok 

pótlására, hibák javítására. 

 A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–

teljesítmény egységében kell értékelni. 

 Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy 

szöveges minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az 

osztályban, csoportban kialakult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét). 

 A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a 

megerősítés útján történő fejlesztése az irányadó elv.  

 

3.6.2.2. Az értékelés formái: 

Pedagógusaink a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen az 

első évfolyamon szövegesen, a többi évfolyamon érdemjeggyel értékelik. Az első 

évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel, a második évfolyamon év végén, a többi évfolyamon félévkor és év végén 

is osztályzattal minősítik. 

 

A szaktanár a tanuló teljesítményét, előmenetelét 

a) heti egy órás tantárgynál félévenként legalább három érdemjeggyel, 
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b) heti kettő vagy három órás tantárgynál havonta legalább egy érdemjeggyel, 

c) heti három óránál magasabb heti óraszámú tantárgynál havonta legalább kettő 

érdemjeggyel értékeli. 

 

Az értékelés legyen folyamatos: 

 visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében, 

 jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről. 

A folyamatos értékelés fajtái: 

 órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére), 

 szóbeli felelet értékelése, 

 gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban 

(készségtárgyak teljesítményének értékelésére), 

 írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat + hozzáfűzött 

megjegyzések, tanácsok), 

 szülőknek üzenő füzet vagy ellenőrző útján küldött jelzés a feltűnően gyenge, 

vagy – esetleg – a kiemelkedően jó teljesítményért. 

 félévi és tanév végi 

Az ellenőrzés fajtái: 

 szóbeli feleltetés, 

 házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése, 

 írásbeli számonkérési formák: 

o írásbeli felelet (egy anyagrészből), 

o beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése, 

o röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból), 

o dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből), 

o témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, 

összefoglalással előkészített, teljes témakört felölelő). 

 a tanuló produktumának (pl.: rajz, technika órán előállított tárgy, testneveléssel 

összefüggő mozgásforma előadása) ellenőrzése. 

 

3.6.3.  Szöveges értékelés 

 

Az általános iskolában a tanév során érdemjegyekkel, félévkor és év végén osztályzattal 

kell értékelni a tanulókat. Kivételt képeznek ez alól az 1. évfolyam tanulói, valamint a 

2. osztályosok az első félévben. Ezekben az esetekben olyan szöveges értékelést és 

minősítést kell kapnia a tanulónak, ami kifejezi, hogy kiválóan, jól vagy csak megfelelt 

az elvárásoknak, esetleg felzárkóztatásra szorul. Ez utóbbi esetben a szülő bevonásával 
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értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását 

akadályozó tényezőket. Arról is tájékozódást kell adni, hogy a felzárkóztatásra milyen 

segítséget nyújt az iskola. 

A 2. és 3. évfolyamon bevezetett idegen nyelvi órákon a tanulók értékelése és 

minősítése szövegesen történik. 

 

3.7.3.1. A szöveges értékelés funkciói: 

 Diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós funkció, amely fontos információt ad a 

pedagógusnak a helyzetfelméréshez, a csoport és az egyén tanulási folyamatának 

tervezéséhez. 

 Formatív, fejlesztő, szabályozó funkció, amely a tanulás folyamatához, annak 

korrekciójához ad segítséget pedagógusnak, szülőnek, diáknak. 

 Szummatív funkció, megerősítés, visszacsatolás, szelekció, amely egy-egy 

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

szülőnek, tanulónak ad információkat. 

 

3.6.3.2. A szöveges értékelés elvi követelményei: 

 minősítés-központúság helyett fejlesztés-központúság jellemzi 

 figyelembe veszi az életkori sajátosságokat 

 összhangban van a pedagógiai programmal, a helyi  tantervi rendszerrel és a 

kimunkált értékelési koncepciókkal 

 személyre szóló és ösztönző jellegű 

 a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként megerősítő, korrigáló, fejlesztő 

szerepet tölt be 

 konkrét egyénre szabott javaslatokkal jelöli meg a továbblépés útját és módját, 

nyelvi megformáltságában közérthető mind a tanuló, mind a szülő számára 

3.6.3.3.  A szöveges értékelés módja: 

Előre meghatározott, nyomtatott, 3-4 fokú skála szerinti, kiegészítve egyénre szabott 

javaslatokkal. 

 

1. Szóbeli: a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi teljesítményéről a 

tanítási órákon és más iskolai foglalkozásokon. 

  Megfogalmazódhat: 

 a tanuló részéről 

 a tanulótársak részéről 

 önértékelés formájában 

 

      2.  Írásbeli:  
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  a tanuló produktumokra írt rövid, lényegre utaló észrevételek   

megfogalmazásával 

  témazáró felmérések megoldásának értékelése  %-os teljesítménysávok 

megadásával és ezek minősítő jelzésével 

  aktuális észrevételek bejegyzése a tanuló fejlődésével, előmenetelével 

kapcsolatban    ( pl. üzenő füzetbe) 

  félévkor és tanév végén részletes szöveges értékelés 

 

3.6.3.4.  A tanulót értékelő lapok: 

 A félév végén és az év végén történő értékelés a tantestület által elkészített 

nyomtatványon aláhúzásos módszerrel és egyéni megjegyzés rovattal történik. 

 Az összegző értékelés a témazárók (min. 2) a félévi és év végi felmérések 

eredményei alapján áll össze. 

 A tanulók értékelésének tárolása:  Mivel a szöveges értékelés folyamatos, több 

felmérőlapon és értékelő lapon történik, ezek egy helyen történő tárolásáról 

gondoskodni kell. 

 Első osztályban minden tanulónak nyit a tanítója egy iratgyűjtőt, s ebben a                                  

gyermek által készített valamennyi értékelést tartalmazó felmérést és a róla 

készült értékelőlapot köteles elhelyezni. 

 Az értékelőlapokat a gyermek szülei számára bármikor hozzáférhetővé kell 

tenni. 

3.6.4. Értékelés érdemjeggyel 

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

félévkor és év végén   a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

A félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a 

tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján határozzuk meg. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei a következők: 

Jeles (5): 

 ismeri, érti, tudja a tananyagot, alkotó módon alkalmazni tudja ismereteit, a 

követelményeknek megfelel, 

 pontosan, szabatosan fogalmaz, 

 lényegre mutatóan definiál, 

 az adott témáról összefüggően képes beszélni, 

 bátran mer kérdezni, ha valamit nem ért, 

 bátran mer problémát felvetni. 

 

Jó (4): 

 fentieket kisebb segítséggel képes teljesíteni, 

 apróbb bizonytalanságok előfordulnak. 

 

Közepes (3): 

 ismeretei felszínesek, hiányosak, 

 önállóan kevésbé tud dolgozni, 
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 feladatát, előadását tanári segítséggel képes teljesíteni.  

 

Elégséges (2): 

 csak a tantárgyi minimumot tudja, 

 képtelen összefüggő mondatokban felelni, 

 a fogalmakat megtanulja, de képtelen alkalmazni. 

 

Elégtelen (1): 

 A tantárgyi követelmények minimumát sem tudja teljesíteni. 

 

A félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a helyi tantervben meghatározott 

tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre. 

Az érdemjegyek tartalmát a helyi tantervek követelményei határozzák meg. 
 
 
Célunk, hogy a készségtárgyak kivételével egy, ennél magasabb óraszámú 

tantárgyaknál félévenként legalább két szóbeli felelete legyen. Félévenként a heti egy 

órás tantárgyaknál legalább három, a heti két vagy több órás tantárgyaknál legalább 4-5 

érdemjegye legyen. 

Az órai aktivitást, a kiselőadásokat, a szorgalmi feladatokat a pedagógus egyénileg 

értékeli. 

Az e-naplóba kerülő jegyek nem egyenértékűek. Az  érdemjegyeket a számonkérés 

fajtájától függően 1-4. terjedő súlyozással állíthatjuk be.  
 
A nevelőtestület a tanulók félévi és év végi osztályzatát áttekinti az osztályozó 

értekezleten. 

A tanulók előmeneteléről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk az e-naplón keresztül. 

A szülőnek lehetősége van szóban is tájékoztatást kérni a szülői értekezleten vagy a 

fogadóórán, indokolt esetben előzetes egyeztetés után más időpontban is. 

3.6.5. Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanuló 

tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya 

 

3.6.5.1.A tanuló írásbeli beszámoltatásának formái : 

a) témazáró dolgozat: egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy tanórát 

kitöltő, az ismeretek felidézését és alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli 

számonkérési forma, a témazáró dolgozatban szereplő feladattípusok arányai 

megfelelnek a tananyag és a tantervi követelmények belső arányainak; 

b) egyéb dolgozat: egy tantervi téma valamely részének számonkérésére szolgáló, 

legfeljebb egy tanórát kitöltő írásbeli számonkérési forma, amelyben az ismeretek 

felidézése az alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt is számon kérhető 

c) Az év eleji, félévi, év végi felmérések alapvetően diagnosztikai célt szolgálnak: a 

tanulók tudásának, készségeinek szintjét mérik. E felmérők csak akkor osztályozhatók, 

ha megfelelő ismétlés, gyakorlás után került sor rájuk 
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A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 

tanulók írásbeli  értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő 

átváltását a következő arányok alapján végezzük. 

 

Teljesítmény   Érdemjegy 

 

0  -  34%             elégtelen (1) 

35 - 50%             elégséges (2) 

51 - 75%             közepes (3) 

76 - 90%             jó (4) 

91 - 100%             jeles (5) 

 

Ha a szaktanár a meghatározott ponthatárok alkalmazása során szükségesnek látja, az 

adott osztályban, csoportban különösen az SNI-s tanulók esetén az egyes ponthatárokat 

lefelé vagy felfelé módosíthatja.  

 

3.6.5.2. Az írásbeli beszámoltatás korlátai, a tanulók tudásának értékelésben 

betöltött szerepe, súlya 

1. Az írásbeli beszámoltatás szerepe, súlya 

a) A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a pedagógia örök 

dilemmája. A képesség- és készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlő arányát 

kívánná. A magas osztálylétszámok, a mennyiségében és sokféleségében egyre bővülő 

közvetítendő ismeretanyag elsajátításának pontos ellenőrzése az írásbeli számonkérést 

részesíti előnyben. Ugyanakkor a tanulók kifejezőkészségbeli hiányosságai, a 

felgyorsult élettempó hatására kialakult rövidített, szinte csak jelzésszerű – az egyedi, 

választékos stílust nélkülöző – beszédjük az iskola felelősségét növeli ezen a téren.  

b) A témazáró dolgozatok – nagyobb súlyozással való értékeléséről a szaktanár dönt a 

munkaközösség véleményének figyelembevételével. A szaktanár a tanév elején 

tájékoztatja a tanulókat arról, hogy melyek azok a tanulói teljesítmények, amelyeket a 

félévi és a tanítási év végi osztályzatok kialakításánál milyen súlyozással fog 

figyelembe venni.  

2. Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai: 

a) Témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt 

bejelenti, a dolgozatot két héten belül kijavítja, egy napon kettőnél több témazáró 

dolgozatot nem íratunk. 

b) Egyéb dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, a 

dolgozatot két héten belül kijavítja; 

c) A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az előző 

dolgozatot kijavítva ki nem adta a tanulóknak. 

 

d) A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján 

született érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli 

kifejezőkészség fejlesztésére. 
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e) A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját (házi dolgozatok, 

tanulói kutatómunkák anyaga) rövid időn belül értékelni, javítani kell.  

 

3.6.6. A magatartás és a szorgalom helyi minősítési rendszere 

Tanulóink személyiségfejlődésének, neveltségi szintjük értékelésének fontos 

eszköze magatartásuk és szorgalmuk minősítése. A minősítési rendszerrel célunk az 

egységes szemléletű értékelés megvalósítása. Egyeztetve a fenntartó iránymutatásával, 

a 2018-19-es tanévtől kezdve felmenő rendszerben megvalósítjuk a pozitív önértékelés 

megerősítése érdekében a személyre szabott szöveges értékelési rendszert. 

3.7.6.1. A minősítés formái: 

3.7.7.1. 1. A tanuló magatartásának értékelése, minősítése: példás (5), jó (4), változó 

(3), rossz (2). A tanuló szorgalmának értékelése, minősítése: példás (5), jó (4), változó 

(3), hanyag (2). Félévkor a minősítés az ellenőrző könyvbe csak számmal kerül be, az 

év végi bizonyítványba a fenti egyszavas minősítéseket kell beírni. 

 

3.7.1.1.2. Személyre szabott értékelés az érzelmi intelligencia készségeinek figyelembe 

vételével. Minden tanuló egy olyan rövid, egyéni, csak neki szóló, pozitív megerősítést 

tartalmazó gondolatot, értékelést kap az osztályban tanító pedagógusoktól, amely 

elsősorban az érzelmi intelligencia és a közösségfejlesztés, a szociális készségek 

területeit célozza meg.  

Formája: iskolánk logóját tartalmazó kulcstartóra fűzött, évfolyamonként különböző 

színnel és mottóval ellátott laminált lapok. A tanulók ezt minden tanév végén, kibővítve 

az újabb, adott tanévre szóló értékeléssel az év végi bizonyítvánnyal együtt kapják meg. 

A tanulók a délután tanúsított magatartásukról és szorgalmukról is szöveges értékelést 

kapnak csoportvezetőjüktől különálló, nem a bizonyítvány részét képező lapon. 

3.6.6.2.  A minősítés eljárásrendje: 

 Az osztályfőnök az általa gyűjtött információk alapján a félévi, illetve az év végi 

osztályozó értekezleten javaslatot tesz az egyes tanulók minősítési fokozatára. 

 A minősítések kialakításában az osztályfőnök támaszkodik az osztályban tanító 

tanárok, az osztály-diákbizottság véleményére és a minősítést megvitatja az 

osztályközösséggel, valamint az érintett tanulóval. 

 Változtatni kell annak a tanulónak a magatartási érdemjegyét, akinek a 

tanárokhoz, felnőttekhez, társaihoz való viszonya kifogásolható. 

 A végleges minősítés a nevelőtestület döntése alapján alakul ki az érvényben 

lévő minősítési fokozatok alapján. 

 Az első félévben az első időszakban-, a tanév végén az egész tanévben mutatott 

magatartást és szorgalmat értékeljük.  

 A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. 



Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Pedagógiai programja                                                                 

 

 92/111 

 Az értékelés alapelveit, az egyes minősítések feltételeit az osztályfőnök a 

tanulókkal az év elejei első osztályfőnöki órákon, a szülőkkel a tanév első szülői 

értekezletén ismerteti. 

 

3.6.6.3. A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei: 

Példás az a tanuló, aki: 

 magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból 

 felelősséget vállal tetteiért 

 tiszteli és elismeri mások értékeit, jóindulattal segíti társait, aki tudásával, a 

közösségben elért helyzetével soha nem él vissza 

 a nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket 

 képes kulturáltan fellépni saját maga és szűkebb környezete érdekében 

 szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében 

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt 

 betartja az etikai kódexet és az iskola házirendjét 

Jó az a tanuló, aki: 

  a példás magatartás követelményeinek javarészt megfelel, de cselekedeteit, 

ítéleteit időnként az indulat vezérli 

 a házirendet ritkán, és az etikai kódexet csekély mértékben szegi meg  

 tiszteli a felnőtteket, társait 

 trágár, durva kifejezéseket nem használ 

 feladatait becsülettel elvégzi, de a közösségi munkára önként csak ritkán  

vállalkozik 

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt 

Változó magatartású az a tanuló, aki: 

 cselekedetei következményeit nem képes felismerni, így gyakran vét a házirend 

ellen, 

 játékban, közösségi munkájában gyakran durva 

 társaival nem mindig van jó viszonyban, mert csínytevéseivel bosszantja őket,  

 az órai munka során nem kellő figyelemmel dolgozik, időnként mással foglalkozik 

 ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, de nem kellő figyelemmel 

 környezete rendjéért keveset tesz, vagy nem érdekli 

 sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg 



Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Pedagógiai programja                                                                 

 

 93/111 

 a viselkedési szabályokat csupán úgy tudja betartani, ha gyakran figyelmeztetik rá 

Rossz a magatartása annak a tanulónak, aki: 

 nem tudja és nem is akarja betartani az iskolai házirendet és az etikai kódexet 

 visszaél fizikai fölényével, különösen, ha nála gyengébbel kerül szembe 

 gyakran bosszantja társait, tanárait 

 a tanórai munkát szándékosan zavarja, akadályozza  

 nem becsüli közössége értékeit 

 szándékosan rongálja környezetét 

 

3.6.6.4.  A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei: 

Példás szorgalmú az a diák, aki: 

 a tanulási órákra rendszeresen, jól felkészül, s azokon aktívan közreműködik 

 szívesen olvas szakirodalmat, s így szerzett plusz tudását megosztja társaival 

 aktív önművelődéssel fejleszti tudását, műveli adottságát 

 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 törekszi (játékban, tanulásban, munkában) 

Jó a szorgalma 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, estleges mulasztás esetén pótolja 

 szívesen olvas szakirodalmat, s érdeklődési körén belül aktív önművelődéssel 

fejleszti tudását 

 a tanulmányaihoz kapcsolódó, tanórán kívüli programokban szívesen részt vesz 

Változó a szorgalma annak a diáknak, aki: 

 nem teljesíti kötelességeit mindig képességei szerint 

 munkájában, feladatvégzésében felületes 

 felszerelése gyakran hiányos 

 a házi feladatot gyakran nem készíti el 

 nem törődik önművelésével 
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 kötelességét csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti 

Hanyag a szorgalma annak a diáknak, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 

 kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan 

 aki egy, vagy több tantárgyból bukásra áll 

 felszerelését rendszeresen nem hozza el 

 házi feladatot rendszeresen nem készíti el 

Az elbírálást végző nevelőtestületi értekezlet a fentiektől kivételes esetekben 

indoklással eltérhet. 

3.7. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

 

A) A házi feladatok kiadásának szempontjai : 

 

 a tanulók napi és heti terhelése,  

 az egyes diákok képességeit, adottságai,  

 az életkori sajátosságok, 

 az értelmi fejlettség, 

 a fejlődés üteme, 

 házi feladat előkészítettsége, 

 

B) A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei: 

 

 A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó 

önellenőrzésre!  

 A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában 

végzett munkájáról, az iskolában folyó munkáról! 

 A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a pedagógusokat a házi 

feladatok mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is! 

 A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre! 

 Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget 

kell tenni a mulasztás okai szerint! 

 Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó 

feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 

 Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi 

egyik óráról a másikra szokásos. 
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 A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy 

internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése ) az 

elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire 

tekintettel kell megállapítani. 

 A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó 

feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, 

aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként 

vállalta. 

3.8. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

A csoportbontások szervezési elvei 

Intézményünkben a következő tantárgyakat tanulóink csoportbontásban tanulják.  

 A 4. évfolyamtól tanulóink az angol vagy a német idegen nyelv tanulását 

választhatják. Az idegen nyelv választása az adott évfolyam esetében a 3. 

évfolyam tavaszi időszakában történik. 

 A fölső tagozaton matematika tantárgyból a 2019-20-as tanévtől felmenő 

rendszerben 6. évfolyamtól nívócsoportos oktatást folytatunk. A tanuló 

szintfelmérő eredményének és 5. osztály év végi matematika jegyének átlaga 

alapján, képességének megfelelő csoportba kerül beosztásra. Minden csoport 

ugyanazt a tananyagot tanulja és ugyanazt a témazáró dolgozatot írja (a feladatok 

nehézsége változó). A csoportbontásnak köszönhetően több lehetőség nyílik 

tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, arra, hogy mindenki saját szintjének 

megfelelő oktatásban részesüljön. A csoportok közötti átjárhatóságra lehetőséget 

biztosítunk a témazáró eredmények alapján félévenként.  

 A digitális kultúra és a technika és tervezés tantárgyak esetében elsősorban a 

mechanikus csoportbontás elvét alkalmazzuk: fiú és leány bontásban. A technika 

tantárgy eltérő helyi tantervi követelményei miatt.   

 

Kivételes esetekben más tantárgyak  bontására  is  sor  kerülhet.  Célunk ezzel, 

hogy az ismereteket elmélyítsük,   több   idő   jusson   a   kommunikációs   készségek   

fejlesztésére   és   tanulók   tudásának megalapozására. 

Az egyéb foglalkozások indításának elvei, feltételei: 

 tartalma, követelménye legyen összefüggésben a pedagógiai program cél– és 

feladat-rendszerével 

 biztosított legyen a személyi, tárgyi és eszközrendszer a képzés teljes idejére. 

 A tanév során  a  tanítás  és  tanulás  megszervezésében  meghatározó  tényező  

a  gyermekek érdeke, valamint az alaptevékenység hatékonysága. 

3.9. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 

A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik: 

 

az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel, 
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a testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon. 

 

A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a 

sport, hanem az egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. 
 
A fizikai aktivitás jellemzője: 

az egészséges testsúly 

az állóképesség és az izomerő. 

 

E képességek szintjének emelését az oktatásnak kell megoldania a megújított 

iskolai testneveléssel és sporttal. Tudatosítani kell  a tanulókban a  mozgásos 

tevékenységek, a testnevelés és a sport preventív értékeit. El kell érni – még a kevésbé 

jó biológiai és testi adottságokat öröklő  gyermek esetében is -, hogy a sportolás 

iránti igényük, szeretetük olyan erős és szilárd  legyen,  hogy  tanulmányaik 

befejezése  után  is  a  rendszeres  sportolás  állandó  életmódelemük legyen. 
 

Az Egészségügyi Világszervezet /WHO/ megfogalmazása szerint: az 

egészség a jó testi, lelki és szociális közérzet állapota, amely nemcsak a betegség 

és más testi – lelki zavarok hiányát jelzi, hanem jogot is az egészségre, a lehető 

legteljesebb jó közérzetre. 

A fitt egyén testi-lelki egészsége nehezebben sebezhető, szilárdabb. Így 

kapcsolódik az edzettség, a fizikai fittség az egészséghez. 

 

Évente gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának méréséről. 

1. A felmérések megkezdése előtt a tanulóknak tisztában kell lenni a vizsgálat céljával, 

gyakorlati hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal. 

2. A vizsgálati módszert, az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján kell 

elvégezni. 

3. A mérések és az értékelés során el kell érni azt, hogy a tanulók megszerezzék azokat 

az ismereteket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a tudatos edzésvégzéshez. 

4. Ismertetni kell a tanulókkal az eredményeik elemzéséhez alkalmazott szoftver 

elérhetőségét. Minden tanuló önálló kóddal rendelkezik. 

Iskolánkban alkalmazott mérés a Magyar Diáksport Szövetség által kidolgozott 

NETFIT mérés. 

A NETFIT jelentése: a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt . 

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

erejét, hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két 

illetve három zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott 

fejlesztési zónába. 

A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál 

minden tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint 

konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében. 
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A Magyar Diáksport Szövetség kiemelt projektjében iskolánk számára ingyenesen 

biztosította a mérésekhez szükséges eszközcsomagot, kézikönyvet és oktatófilmet. 

A NETFIT fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet 

meg, amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében 

jellemzi egy tanuló egészségközpontú fittségi állapotát. Az egyes profilok különböző 

számú tesztet tartalmaznak. A testösszetétel és tápláltsági profil 3 db mérést, az aerob 

fittségi (állóképességi) profil 1 db tesztet, a vázizomzat fittségi profil 5 db tesztet, míg a 

hajlékonysági profil 1 db tesztet tartalmaz. 

 

   1. Testösszetétel és tápláltsági profil 

-   Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

-   Testmagasság mérése 

            -   Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

 

   2.  Aerob fittségi (állóképességi) profil 

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

 

    3. Vázizomzat fittségi profil 

            -     Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

- Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

- Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

- Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

- Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

 

  4. Hajlékonysági profil 

- Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi 

mozgásterjedelem 

A méréseket a MDSZ által meghatározott időszakban, tavasszal kell elvégezni, 

és online rögzíteni.  

A mérések eredményét elemző szoftver által minden tanévben értékeljük 

iskolánk mérési értékeit. Az elemzésből feladatokat jelölünk ki a következő tanévre 

nézve. 

3.10.  Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

3.10.1. Az iskola egészségnevelési elvei 

A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit:  
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A rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét; az 

egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram fittség megőrzése 

szempontjából való fontosságát; a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a 

testi-lelki kiegyensúlyozottság elérésében 

 

Az egészségnevelés alapelvei: 

 a szellemi, a testi és a lelki nevelést egyformán fontosnak kell tekinteni 

 tervszerű, szervezett, rendszeres tevékenység 

 kiterjed minden tanulóra 

 résztvevője az iskola minden dolgozója 

 helyes cselekedésre serkentő 

 segíti az „egészséges iskolai légkör” kialakulását  

 személyiség megerősítése  

 csoportfelelősség területét szélesíti, bővíti (iskolavezetés, tanár, diákcsoport) 

Egészségnevelés, fejlesztés területei: 

A./ Testi nevelés: 

 személyi higiéne 

 környezethigiéne 

 környezetvédelem 

 testnevelés- és sport – több mozgás 

 egészséges táplálkozás 

 balesetek megelőzése 

 elsősegélynyújtás 

 időben orvoshoz fordulni – szűrővizsgálatok 

 megelőzésre nevelés 

 biztonság igénye 

 szexuális nevelés (szerelem, házasság, nem kívánt terhesség) 

 életkorral járó biológiai sajátosságok 

 

 B./  Pszichohigiénés nevelés: 

 

 a./ Egészséges életvezetés 

 napi és heti életritmus 

 alvás, tanulás, munka, játék  

 ellenállni a reklám nem kívánatos hatásainak 
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 fogyasztói szokások 

 pozitív értékrend kialakítása 

 a jó közérzet, a boldogság és sikeresség szükségletének kontrolállása – 

belső harmónia 

 

 b./ Stresszelhárítás 

 apróbb sikertelenség elviselése 

 konfliktusok megoldása, problémamegoldás 

 önismeret, éntudat 

 dönteni tudás 

 

    c./ Deviancia megelőzése 

 szenvedélybetegségek megelőzése 

 dohányzás-, alkohol-, drogtagadás 

 társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdései 

 

   d./ Érzelmi nevelés 

 az életkorral járó pszichohigiénés életmódi tennivalók 

 érzelmeket felismerni, kifejezni saját erényeit, gyengéit felmérni, 

érzéseket kezelni 

 empátia-képesség fejlesztése, segítőkészség, felelősségérzet, akaraterő 

fejlesztése 

C./ Szociális higiénés nevelés: 

a./ Kedvező társas kapcsolatok építése, fenntartása: 

 barátságok kialakítása 

 kommunikáció fejlesztése 

 kreativitás, aktivitás, együttműködés, vitakultúra fejlesztése,megtartása 

 etika, értékszabályok kialakítása, korlátokat felállítani és  elfogadni 

(házirend) 

 szerepfeszültségek feloldása, érintkezési zavarok megelőzése 

 társadalmi izoláció megelőzése (hátrányos helyzetűek) 

 társadalmi támaszok (család, barát, egyesület, kisközösség…) fontossága, 

előnyei 

Az egészségnevelés várható eredményei 
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Az egészségtudatos, fizikailag aktív egészségmegőrzésre épülő–motoros 

tevékenységekben, személyiség- és közösség fejlesztésben rejlő lehetőségeket 

kiaknázó életvezetés igényének kialakulása és megvalósítása. 

 A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása. 

 

3.10.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

3.10.2.1. Az iskola jövőképének környezeti vonatkozásai, hitvallása, céljai 

A bennünket körülvevő természeti és társadalmi értékek megőrzése, védelme 

létfontosságú környezeti válságokkal teli világunkban. Ezért iskolai oktató – 

nevelőmunkánk során fontosnak tartjuk, hogy tanulóink érzékennyé váljanak szűkebb 

és tágabb környezetük – és a világ globális problémái iránt. 

Törekvésünk, hogy kialakítsuk bennük a felelősséget saját testi és szellemi 

fejlődésükért, egészségük megőrzéséért. Mindezek mellett célunk, hogy elősegítsük 

tanulóink környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, 

hogy felnőve képesek legyenek környezetük aktív védelmére, értékeinek megőrzésére. 

A  természettudományos  gondolkodás  tanórán  kívüli  környezetben  való fejlesztése a 

természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban. 

Hosszú távú környezeti nevelési célok: 

 az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, 

esztétikai és erkölcsi megalapozása 

 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

 rendszerszemléletre nevelés 

 holisztikus szemléletmód kialakítása 

 fenntarthatóságra nevelés  

 a környezetetika hatékony fejlesztése 

 érzelmi és értelmi környezeti nevelés 

 tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés 

 tolerancia kialakítása 

 a környezettudatos magatartás és életvitel segítése 

 az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése 

 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 

 az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása 

 globális összefüggések megértése 

 létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása  

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése 

Rövid távú célok és feladatok 

 A környezeti nevelés az oktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg. 

 Természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése. 
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 Helyi értékek és problémák feltérképezése, helyi célok megfogalmazása (pl. öreg 

fák megóvása, faültetés, madárvédelem, hulladékgyűjtés, iskolai büfé zöldítése, 

energiatakarékosság, stb.) 

 A szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése. 

 Tantárgyközi kapcsolatok építése, hogy a tanulók egységben lássák az egy 

témához tartozó ismereteket.  

 A pedagógusok, a felnőtt dolgozók és a szülők személyes példájukkal legyenek a 

környezettudatos életvitel hiteles terjesztői. 

 A szelektív hulladékgyűjtés propagálása projektprogrammal. 

 

 

3.10.2.2. Adottságok, célok és feladatok összefüggése 

 

Az iskola 

elhelyezkedéséből 

adódó jellemzők: 

Célok: Tevékenység, feladat: 

 

Nagy forgalom Közlekedési 

biztonság 

növelése 

- közlekedésbiztonsági ismeretek kiemelt 

tanítása 

- kerékpárral közlekedők számára biciklitároló 

 

Zaj  Csökkentés - fák, cserjék ültetése 

Légszennyezés Csökkentés - zöldesítés az iskola környékén, az 

iskolakertben és a növények gondozása, 

pótlása 

- gyomtalanítás, parlagfű-irtás 

Szemét  Tiszta, 

egészséges 

környezet 

- szeméttárolók sűrítése 

- szelektív hulladékgyűjtés, (papír, olaj, 

fémdoboz, szárazelem) komposztálás 

- felvilágosító előadások az egészségkárosító 

anyagokról és a fertőzési veszélyekről 

Kevés játszótér A gyerekek 

mozgásigényéne

k kielégítése 

- újabb játszóterek  

- az iskolai játszótér felszerelésének bővítése, 

homok cseréje 

Az iskolabelső  Tiszta, meghitt 

környezet 

- festések, felújítások, a dekorációhoz 

falitáblák, élősarkok, akvárium, madarak, a 

mellék-helyiségekben szappan, WC papír 

- dohányzásra külön helyiség kialakítása 

- portalanítás (atkák-allergia) 

- gyakori szellőztetés (beltéri 

szennyezőanyagok: formaldehid, szén-

dioxid) 

- lábtörlők alkalmazása 

Energia-

felhasználás 

Takarékos fűtés - gázkazán szabályozása 

- nyílászárók javítása, tető szigetelése  

Vízfelhasználás Egészséges - víztakarékos öblítés, csapok karbantartása, a 
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ivóvíz, 

vízfogyasztás 

csökkentése 

klórozott szénhidrogéneket kiszűrő 

víztisztítók alkalmazása 

Iskolakert Tanítás, pihenés, 

felüdülés helye 

legyen   

- növények gondozása, pótlása, tanösvény 

létrehozása, fajátékok, gyógynövények, 

madáretetők, madárodúk kihelyezése, 

gondozása 

Udvar Biztonságos 

aljzat 

- az aszfaltozott rész felújítása 

Iskolabüfé Egészséges 

ételek, italok 

- gyümölcslevek és -teák, friss és szárított 

gyümölcsök, joghurtok, sajtok, 

gabonapelyhes édességek 

Az iskola 

eszközellátottsága 

A tanítás-nevelés 

élmény-

központúságának 

növelése, az 

esztétikai érzék 

fejlesztése – 

egészséges 

személyiség 

- a tantermekben projektorok, TV, video és 

számítógép, tabletek 

- esztétikus dekorációk, falitáblák, 

szemléltető-anyagok 

- digitális fényképezőgép, gáztűzhelyek, 

konyhai eszközök, ismeretterjesztő 

folyóiratok, könyvtár, mediatár  

3.10.2.3.  Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

1. Környezeti nevelés az általános iskola 1-4. évfolyamán 

Az iskolába kerülő gyermekeket egy vagy két pedagógus gondjaira bízzák. A tanító 

által kialakított környezet, az általa nyújtott viselkedési minta, értékrend a környezeti 

nevelés szempontjából is döntő. Az esztétikus, rendezett környezet, a mindennapi élet 

megszervezése segíti a kisiskolásokat az új környezetben való eligazodásban, és felkelti 

a vágyukat az iskolai élethez, a munkához nélkülözhetetlen tisztaság és rend iránt. Bár 

tudjuk, hogy a kisgyerekek először az olvasás, írás, számolás rejtelmeivel vannak 

elfoglalva, szívesen csodálkoznak rá egy – egy természeti jelenségre, szépségre is. Az 

iskolaérett gyermek közvetlen környezetének számos jelenségével találkozott már, sok 

személyes emléke, tapasztalata van, de ennek olykor nincs is tudatában. A tanító dolga, 

hogy a mozaikszerű tudásdarabokat egymás mellé illessze, rendezze. 

 

a) Nevelési cél: a természet élvezete, szeretete, fontossága, az egyéni felelősség 

felébresztése (nem pazarolok, nem szemetelek, nem ártok senkinek, magamat 

megvédem), nem akarom, hogy a természet megváltozzon, hogy a növényeknek, 

állatoknak, embereknek rossz legyen.  

A nevelés érzelmi, esztétikai, erkölcsi, értelmi folyamata. 

b)  Tanórai keretek 

A környezetismeret tantárgy a valóságos környezet megfigyelésével, vizsgálatával 

kielégítheti a gyermeki kíváncsiságot. Felkelti a természeti jelenségek megismerésének 

vágyát, bemutatja az élővilág sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen 

voltát, az ember felelősségét az élővilág megőrzésében. 

Ahhoz azonban, hogy a tanítványainkban kialakítsuk a kívánt magatartásformát, erős 

érzelmi kötődést kell létrehozni, mely e viselkedés egyik motivációs bázisa. Erre 
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lehetőség kínálkozik a magyar nyelv és irodalom órákon is. A versek, a történetek 

személyes hangon szólnak a gyermekekhez. Nagy íróink és költőink természetszeretete 

átsugárzik a gyerekekre. 

Az érzelmi kapcsolat létrejöttét segíthetjük a rajz és vizuális kultúra tanítása során. Itt 

lehetőség nyílik a természet sokszínűségének, formagazdagságának tanulmányozására. 

A természetes anyagok használata új érzékelési területen, a tapintáson, a szagláson 

keresztül ad élményt a gyerekeknek. 

A technika - életviteli órákon a felhasznált természetes anyagok, az épített környezet 

megismerése nyújt lehetőséget a környezeti nevelés számára. 

Az ének – zene órákon tanult népdalokban gyakran jelenik meg a természet szépsége. 

Zenehallgatáskor a gyermekek átérzik a természet szépségét. Törekvés ébred bennük a 

természet őrzése iránt. A zenehallgatás közös élményt nyújt számukra.  

Testnevelés órán közvetlenül találkoznak a természeti környezettel, melynek 

tisztasága, rendezettsége, egészsége közvetlenül is befolyásolhatja tanulóink 

teljesítményét, „mozgási kedvét”. Az örömmel végzett tevékenység együttműködésre, 

toleranciára, önnevelésre serkent. 

A matematika tanulása közben tanulóink megismerkednek az őket körülvevő 

környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival. 

 

2. Környezeti nevelés az általános iskola 5-6. évfolyamán 

a)  Nevelési cél:  természet – ember – társadalom. 

Képzelet által: az ember a természet része, a létezés öröme, a természet szépsége, 

fensége, az ember belső és külső világának összekapcsolása (művészet)  

A nevelés értelmi szakasza: magatartást megerősítő ismeretrendszer, mely a környezet 

egységére, folyamatai összefüggésére, az emberi tevékenység hatásaira helyezi a 

hangsúlyt. 

Természettudományok, társadalomtudományok, művészettudományok. 

 

b)  Tanórai keretek 

Az alábbi környezeti tartalmakat kívánjuk beépíteni helyi tantervünkbe. 

Magyar nyelv és irodalom: 

 Az irodalmi művekben megjelenő természeti – és környezeti értékek, azok 

harmonikus kapcsolatának megismerése. 

 Hivatalos iratok készítésének elsajátítása (kérvények, javaslatok, petíciók). 

 Törekvés a helyes és szép beszédre. 

 Az esztétikai, erkölcsi érzékenység fejlesztése. 

Történelem: 

 Hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet? 

 A múlt eredményeinek és hibáinak megismerése révén a természetes és az épített 

környezetért való felelős magatartás formálása. 

 A helyi történelmi értékek megismerése, védelme. 

 A hagyományok tiszteletének kialakítása. 
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 Az egész világot érintő globális problémák megértésének segítése; hangsúlyozottan 

az egyén, az állam és a társadalom felelőssége és feladatai a problémák 

elhárításában, csökkentésében. 

 A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére. 
 

Idegen nyelv: 

 A nyelvtanítás egyéb módszereinek segítségével a hazai környezeti problémák 

megismerése; más országok hasonló problémáinak feltárása. 

 Más népek környezetvédő tevékenységeinek, szervezeteinek megismerése. 

 A környezettel szembeni nemzetközi felelősség szemléletének kialakítása.  

Biológia és egészségtan: 

 Ökológiai életmód kialakítása. 

 A földi élővilág sokféleségének, e sokféleség értékének megismerése. 

 Az élőlények alapvető szervezeti – működési jellemzői, az azok között lévő ok – 

okozati összefüggések. 

 A globális környezeti problémák és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségei. 

 A környezet – egészségügyi problémák megismerése, megelőzésük illetve 

mérséklésük módjai. 

 A testi – lelki egészséget megőrző életviteli technikák elsajátítása. 

Kémia: 

 A tanulók figyelmének felhívása a kémiai ipar jelentős környezetkárosító, valamint 

potenciális környezetvédő szerepére egyaránt. 

 Az anyag – és energiatakarékosság, mint a környezetvédelem egyik hatékony 

módszere szemléletének kialakítása. 

 Az elterjedt vegyszerek és ezek élettani hatásainak megismerése 

(környezetbiztonság). 

 A különböző technológiák hatása a természeti és épített környezetre, ezek 

gazdasági hatásainak felbecsülése. 

Természetismeret (5-6. évf.): 

 Az egészséges környezettel harmonikus életvezetési szokások kialakítása. 

 A környezet állapota iránti érzékenység, az ökológiai szemlélet, a helyes 

magatartásformák és értékrend kialakítása. 

 Környezettudatos döntések elősegítése. 

 A leggyakoribb környezetszennyezések megismerése. 

 

Földünk és környezetünk: 

 Tapasztalatok, ismeretek, élmények szerzése a közvetlen élő és élettelen 

környezetről. 

 A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére. 

 A természeti és társadalmi folyamatok hatásainak eredményeként lezajló változások 

felismerése, értékelése. 
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 A regionális és globális problémák megismerése, és a lehetséges megoldási módok 

számbavétele. 

 A természeti és társadalmi értékek megismerése, megőrzése. 
 

Fizika:  

 Az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzás, zaj, rezgés) 

egészségkárosításának megismerése. 

 A fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti hasonlóság, 

valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatások felismerése. 

 A környezet változásainak, a változások okainak értelmezése, s ezek tudatában 

megoldások keresése a környezeti problémákra. 

 A környezeti változások fizikai magyarázatának megismerése, megértése. 

Matematika: 

 A tanulókat körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyainak 

megismerése, mérése. 

 A környezeti mérések eredményeinek értelmezése, elemzése, statisztikai módszerek 

alkalmazása, reális becslések képességének kialakítása. 

 Más tárgyakban megismert környezeti összefüggések matematikai módszerekkel 

való szemléltetése, táblázatok, grafikonok készítése, elemzése. 

 A logikus gondolkodás, a szintetizáló  és lényegkiemelő képesség fejlesztése. 
 

Technika és életvitel: 

 Annak a megismertetése, miképpen tudunk együtt élni azzal a technikai 

környezettel, amelyet az élet megkönnyítése érdekében hoztunk létre. 

 A fenntartható fejlődés összefüggéseinek, követelményeinek, problémáinak 

feltárása. 

 A környezetgazdálkodás lényegének megismerése. 

 A környezeti válság okainak és lehetséges megoldásainak bemutatása. 

Ének – zene: 

 A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése. 

 A természet zenei ábrázolásának módjai. 

 A természet szépségének megjelenítése a népdalokban. 

 A zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepének felismerése. 

 A „zenei környezetszennyezés” felismerése. 

 

Rajz és vizuális kultúra: 

 A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése. 

 A természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségei. 

 A hagyományápolás fejlesztése (pl. népi építészet, díszítőművészet). 

 A természetes alapanyagok használatának ismerete. 

 Műalkotások elemzése környezetnevelési szempontok szerint. 

 A tárgyi világ formanyelvi elemeinek ismerete, a tartalom és a forma összefüggése. 
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 A helyi népi építészeti emlékek felkutatása, megismerése. 

 Példák mutatása környezetbarát formatervezésre. 

Testnevelés: 

 A környezeti hatások és az egészséges testi fejlődés közötti összefüggés 

felismerése, megértése. 

 A sport nélkülözhetetlen szerepe az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a 

tolerancia fejlesztésében. 

 A környezetszennyezés egészséget veszélyeztető hatásai a sport szemszögéből 

nézve. 

 Lehetőség szerint természetes anyagok használata a sportoláshoz (sportruházat, 

sportszerek). 

 

A tantárgyak lehetőségeinek kiegészítése az osztályfőnöki teendőkkel 

 

A fiatalok közösségi létének keretét az osztályfőnök teremti meg. Ő a különböző 

szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az átalakuló iskolarendszerben az 

osztályfőnöki feladatok bővülnek, e tennivalók körül is egyre nagyobb a 

bizonytalanság. Az osztályfőnök személyisége és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a 

gyerekekben formálódó valóságképet. Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi 

tevékenységgé a szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai 

programkínálatok. A tanuló számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is 

befolyásolhatja igényessége, értékrendje. A környezeti nevelés szempontjából nem 

meghatározó az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása. Az általános tájékozottsága, 

problémafelismerő és –feldolgozó képessége segítheti abban, hogy ezt a sokszínű 

témakört a környezethez való viszony alakítására, egyben pedagógiai céljaira használni, 

alkalmazni tudja.  

A környezet megóvására szépítésére, otthonossá tételére, igényes gondos 

alakítására való nevelési problémák felismerése, életmódminták elemzése, a 

megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek során a 

közösségépítésre, a személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére.  

Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de hagyományos tanórai 

kereteket megbontó tevékenységeit, például a fogyasztói társadalom problémáinak 

felismerését és megoldását segíti az iskolában. Ilyenek a táplálkozási szokások, az 

iskolai büfé kínálata, a szükségtelen túlcsomagolás, a szemétkezelés, anyag- és 

energiatakarékosság. A közös tanulmányi kirándulások, vetélkedők, a különböző 

akciókban való részvétel is összefűzheti az egyes szaktárgyakat.  

Az osztályfőnöki órák témájának kínálata akkor hatékony, ha az legalább egy, de 

inkább négy évre tervezett sokszínű szocializációs programnak felel meg. Tervezése az 

osztályban tanító valamennyi pedagógus együttgondolkodását kívánja meg.  

 

c)  Tanítási  órán  kívüli  környezetben  megvalósuló  egyéni,  páros  és  csoportos 

tevékenységformák. 

 

Napközi  
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A délutáni szabadidős tevékenységek sora ( a környezet tisztaságának óvása, díszítése, 

növények gondozása, madarak etetése, az időjárás megfigyelése, természetfilmek 

megtekintése stb.) hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon bennük a környezettudatos 

magatartás. A napirend segíti a rendszeres életmód kialakulását. A szabad levegőn való 

tartózkodás, a sport, a játék edzi egészségüket, elősegíti harmonikus emberi kapcsolatok 

kialakulását.  

Szakkörök 

Az érdeklődő, kutató típusú, vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének nagyon jó 

színterei: földrajz szakkör, természetjáró szakkör, technika szakkör, biológia szakkör, 

„életmód” szakkör (testi – lelki egészség) 

 

Tanulóknak adott külön feladatok 

Az érdeklődő diákok számára lehetőség nyílik a környezeti neveléshez kapcsolódó 

témák, problémák önálló kutatására, feldolgozására (szakmai dolgozat, rajz, fotó, 

irodalmi alkotás stb.) 

 

Akciók, vetélkedők, tanulmányi versenyek 

Jeles napokon (pl. Föld napja, madarak és fák napja) versenyek, kirándulás, vagy egyéb 

rendezvény szervezésével hívjuk fel a figyelmet a helyi vagy globális környezeti 

problémákra. 

Tanulóink lehetőség szerint rendszeresen részt vesznek: 

 a Teleki Pál Országos Földtan – és Földrajzversenyen, 

 a Kaán Károly Természetismereti és Környezetismereti Országos Versenyen, 

 a Hermann Ottó Országos Biológia Versenyen 

 a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány pályázatain és versenyén 

d)  Kistérségi környezeti nevelési keretprogram  

A kistérség környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusai 2003-ban a Tápió-vidék 

Természeti Értékeiért Közalapítvány koordinálásával keretprogramot állítottak össze. E 

program rendszerezi és tantárgyakhoz rendeli azokat a környezeti tartalmakat, melyek a 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokba építhetők. 

3)  Módszerek 

Az életkornak megfelelően más-más módszerek kerülhetnek előtérbe. Ám a környezeti 

nevelés szempontjából kiemelkedő jelentőségű az élmény- és tevékenységalapú, 

érzékenyítő, interaktív módszerek minél sokoldalúbb alkalmazása.  

 

 Az 1-4. évfolyamot felölelő szakaszban nagyobb hangsúlyt szükséges fordítani a 

tanuláshoz nélkülözhetetlen funkciók fejlesztésére. Differenciált eljárásokkal, 

tartalmakkal és oktatásszervezési megoldásokkal, terápiákkal kell alkalmazkodni a 

tanulók között meglévő nagyobb eltérésekhez. A képességfejlesztésben 
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hangsúlyosan jelen kell lennie a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi 

cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek.  

 Az 5—8. évfolyamon, a megismerési módszerek további fejlesztése, a szemléletes 

képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetek, ismeretek, elsajátított tanulási 

szokások fejlesztése a cél. Előtérbe kerül a verbális szint, de differenciált módon 

jelen van a manipulációs és a képi szint is. Új elemként jelentkezik a belépő 

tevékenységformák megfogalmazása valamennyi tantárgyban. Ezek jelzések arra 

vonatkozólag, hogy milyen tanulási szituációkat kell létrehozni a kívánt fejlődés 

eléréséhez, a különböző képességcsoportok kialakításához, korrigálásához. 

 

4)  Taneszközök 

 Térképek, tájékozódási eszközök (iránytű, tájoló), modellek, tablók. 

 Játékokhoz szükséges felszerelések (labda, szembekötő stb.) 

 Tankönyvek, nyomtatott és elektronikus anyagok, természetismereti könyvek, 

mesekönyvek, játékgyűjtemények, hírlevelek, folyóiratok, természetfilmek, 

dokumentumfilmek, diasorozatok, plakátok. 

 Fizikai, kémiai mérésekhez megfelelő eszközök, anyagok, biológiai 

vizsgálatokhoz szükséges eszközök, anyagok (nagyító, mikroszkóp, bonckészlet 

stb.). 

 Anyagok és eszközök a kézműves foglalkozásokhoz, gyakorlati 

természetvédelemhez (papír, ragasztó, írószerszámok, faanyag stb.) 

 Eszközök és anyagok az életvitel és gyakorlati ismeretek környezeti nevelési 

célkitűzéseihez (pl. megfelelő szerszámok) 

 

3.11. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Az esélyegyenlőség érvényesülését szolgáló tevékenységünk alapvető célja, hogy 

biztosítsuk az intézményen belül az egyenlő bánásmód elvének teljes körű 

érvényesülését. Az intézményi szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének 

biztosításán túl célunk az esélyteremtést támogató lépések megvalósítása, a hátrányok 

kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása, különösen a sajátos nevelési igényű 

és a magatartási, beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő, illetve a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre tekintettel. 

 

Prevenció 

 A tanulók szűrése, felmérés, vizsgálat kezdeményezése, szakvélemények 

elemzése. 

 Folyamatos együttműködés a Nevelési Tanácsadóval. 

 Különleges gondozásba vétel esetén kompetens szakemberek (gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős, iskolapszichológus, speciális szakember) segítségével 

együttműködve a fejlesztés tervezése és végzése. 

 

Felzárkóztatás 
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A lemaradás fokának és okainak feltárását követően megszervezzük és megkezdjük a 

tanuló helyes önismeretre nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató, valamint a tanórai 

differenciált foglalkozásokat. 

 

 A tanulási kudarcok csökkentését, a további tanulói életút sikerességét csak az 

egyéni haladási ütemet lehetővé tevő alternatív oktatásszervezés: a projektoktatás, 

a kooperatív tanítási, tanulási technikák alkalmazása biztosítja. 

 Korrepetálás, fejlesztés, egyéni bánásmód, differenciálás biztosítása. Különös 

tekintettel a versenyeken, edzőtáborokban való részvétel miatt hátrányba kerülő 

tanulók tanulmányi munkájának támogatására, felzárkóztatására. Az élsportolói 

osztályban a hiányzások pótlására gyakoribb egyéni felkészítésre, fejlesztésre, a 

követelmények egyéni ütemezésére van szükség. 

 Az osztályfőnök, szaktanárok kiemelt, támogató, segítségnyújtó szerepe. 

 A tanórai munkában megnő a differenciálás különböző módszereinek szerepe. 

 A szaktanárok szükség esetén tanmenetüket kiegészítve felzárkóztatási tervet 

készítenek.  

 Valamennyi tantárgyat oktató pedagógusnak feladata a saját szakterületén az 

általános és speciális tanulási módszerek, technikák megismertetése a tanulókkal, a 

szülők bevonása, a helyes módszerek elsajátítása az otthoni foglalkozás érdekében. 

 

3.12. Záró rendelkezések 
 

A pedagógiai program érvényességi ideje: 

Az iskola módosított Pedagógiai programja 2019. szeptember 1. napjától lép életbe. 
 

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata: 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. A  nevelők  munkaközösségei  minden  tanév  

végén  írásban  értékelik  a pedagógiai  programban  megfogalmazott általános célok 

és követelmények megvalósulását. 

 

A pedagógiai program módosítása: 
 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 az iskola igazgatója; 

 a nevelőtestület bármely tagja; 

 a nevelők szakmai munkaközösségei; 

 a szülői munkaközösség; 

 az iskola fenntartója. 

A tanulók a pedagógiai program módosítását  a diákönkormányzat képviselői útján 

az iskola vezetésének javasolhatják. 
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A pedagógiai program nyilvánossága 
 
Az intézmény pedagógiai programja, nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, 

megtekinthető. Egy-egy példánya a következő helyeken található meg: 

- az iskola fenntartójánál 

- az intézmény vezetőjénél és az igazgatóhelyetteseknél  

- az iskola irattárában 

- az iskola könyvtárában 

- az iskola tanári szobájában 

 

A pedagógiai programot az intézmény honlapján nyilvánosságra hozzuk. 
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