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BEVEZETŐ 

 

A, Törvényi háttér 
 

 A 2011. évi CXC törvény (és módosításai) a Nemzeti köznevelésről 

 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a NKT végrehajtásáról 

 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet (és módosításai) a nevelési oktatási intézmények 

működéséről 

 A kerettanterek kiadásáról szóló 51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelet 

 A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: NAT) 
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 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló 

106/2009.(XII. 21) Országgyűlési határozat 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

 235/2016.(VII.29.) Kormány rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet módosításáról 

 

 

 

 

 

 

B, Az intézmény jogi státusza 
 

Az intézmény neve, szakmai dokumentumának kivonata, az alapellátás feladatai: 

A köznevelési intézmény hivatalos neve:  

Győri Tulipános Általános Iskola,  

9026 Győr, Rónay Jácint utca 4. 

Tel./Fax.: 96/525-798 

E-mail cím: titkarsag@tulipanos-gyor.sulinet.hu 

 

Feladatellátási helyei 

mailto:titkarsag@tulipanos-gyor.sulinet.hu
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Székhelye: 9026 Győr, Rónay Jácint utca 4. 

 

Tagintézmény hivatalos neve: 

Győri Tulipános Általános Iskola Kisbácsai Tagiskolája  

Ügyviteli telephelye:  

9029 Győr, Sövény utca 15. 

Tel./Fax.: 96/332-969 

E-mail cím: vezeto@tai-gyor.sulinet.hu 

 

Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve: Győri Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. 

 

Típusa: általános iskola 

OM azonosító: 030532 

Köznevelési és egyéb alapfeladata: 

9026 Győr, Rónay Jácint utca 4. 

 általános iskolai nevelés-oktatás 

nappali rendszerű iskolai oktatás 

 alsó tagozat, felső tagozat 

mailto:vezeto@tai-gyor.sulinet.hu
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 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése- oktatása (mozgásszervi fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 

 

iskola maximális létszáma: 360 fő 

Iskolatípusonként az évfolyamok száma: általános iskola: 1-8. évfolyam  

Iskolai könyvtár ellátásának módja: saját szervezeti egységgel 

 

9029 Győr, Sövény utca 15. 

általános iskolai nevelés-oktatás 

 nappali rendszerű iskolai oktatás 

 alsó tagozat 

 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése- oktatása (mozgásszervi fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 

iskola maximális létszáma: 100 fő 

Iskolatípusonként az évfolyamok száma: általános iskola: 1-4. évfolyam  

Iskolai könyvtár ellátásának módja: saját szervezeti egységgel 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: 

9026 Győr, Rónay Jácint utca 4. 

helyrajzi száma: 10451 

hasznos alapterülete: bruttó 2303,6 nm 

intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 

9029 Győr, Sövény utca 15. 
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helyrajzi száma: 12700 

hasznos alapterülete: bruttó 671,2 nm 

intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

Az intézmény alapellátáson túli további feladatai 

 iskolai étkeztetés 

 egészségügyi feladatellátás 

 iskolai diáksport tevékenység és támogatása 

 szabadidős programok szervezése 
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I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 
 

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

1.1. Iskolánk arculatát meghatározó értékeink 
 

1.2. Alapelveink 
 

A pedagógusvezető szerepének elve:  

A nevelőnek irányító, integráló szerepe van a tanulók tevékenységének megszervezésében, 

képességük kibontakoztatásában, személyiségük fejlesztésében. 

 

Az együttműködés elve:  

Együttműködésre nevelünk, törekszünk arra, hogy a tanulókban kialakítsuk az egymás segítése és az 

együttérzés (empátia) képességét. 

Nem a passzív befogadásra, hanem az aktív, cselekedtető tevékenységre nevelünk kifejlesztve 

tanulóinkban a közösségi tevékenységre, közéletiségre való igényt. 

 

A következetesség elve: 

Tudatosítjuk tanítványinkban, hogy felelősek saját sorsuk alakításáért, alakulásáért. 

Színvonalas oktatással és konstruktív életre neveléssel eszközként alkalmazható tudással vértezzük 

fel őket. 

 

A bizalom elve: 

Az udvariasságra, az erkölcsi értékek megbecsülésére, a megfelelő viselkedési kultúra elsajátítására, 

a család, szülők, nagyszülők és valamennyi embertársunk tiszteletére nevelünk. 

A gyermeki lélek, a személyiség szabad fejlődését biztosítjuk. 

 

A közösségi nevelés fontosságának elve: 

Az Európához tartozásunkat erősítő humanista értékrend alapján dolgozunk. Feladatainkat a szülők 

bevonásával, együttműködésével kívánjuk megoldani. 

 

 

A nyitottság elve:  

Nyitott intézményt kívánunk megvalósítani. 
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Kiemelten foglalkozunk a szociálisan hátrányos helyzetű, alacsony státuszú családi környezetből 

kikerült tanulóval éppúgy, mint a kiemelkedően szocializált magas státuszú családok gyermekeivel. 

Nyitottságra és toleranciára, a másság elfogadására, elismerésére nevelünk. 

 

A kreativitás elve: 

A tárgyi tudás mellett a kommunikációs készségre és a kreativitásra is hangsúlyt fektetünk. 

Lehetőséget nyújtunk tanulóinknak ismereteik, ügyességük, alkotókedvük megmérettetésére 

különböző versenyeken. 

 

A komplexitás elve: 

A tanulók testi - lelki egészséges fejlődésére nagy hangsúlyt fordítunk. A természet és az emberi 

alkotások esztétikumának felismerésére és szeretetére oktatunk. 

 

 

A motiváció elve: 

A pedagógus alapvető feladata a tanulók érdeklődésének felkeltése, ösztönzése a tanulásra. Ehhez 

gazdag pedagógiai eszköztárat kell kialakítani. 

 

A koncentráció elve: 

A tanítás során az egyes tantárgyaknak építeni kell a más tantárgyból elsajátított ismeretanyagra, 

meg kell találni a kapcsolódási pontokat a különböző műveltségterületek között. 

 

Az értékközvetítés elve: 

A nevelési-oktatási folyamatban az értékközvetítő tevékenységünk tudatos. 

 

1.3.Céljaink:  
 

Szakszerű oktató – nevelő munkával segítjük tanítványainkat abban, hogy kialakuljon önismeretük. 

Törekszünk arra, hogy az általános műveltség szilárd alapjait sajátítsák el, melyekre a későbbiekben 

biztonságosan építhetik ismereteiket. Megalapozzuk, hogy az általános iskola befejezése után 

képességeiknek megfelelően tudjanak továbbtanulni, és az alkalmazható tudás birtokában a 

társadalmi és természeti környezettel összhangban boldog felnőttekké váljanak. 
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A nyolcadik évfolyam végére 

Az általános iskola befejezésével diákjaink legyenek képesek magasabb szintű tanulmányokra, 

a társadalmi munkamegosztásba való későbbi bekapcsolódásra: 

 rendelkezzenek az általános műveltség alapjaival, szilárd alapkészségekkel, amelyek           

alkalmassá teszik őket arra, hogy középiskolai tanulmányaikat folytassák. 

 legyenek tanulni vágyók és tanulni tudók. 

 legyen a világról és önmagukról reális képük. 

 tudjanak rövidebb és hosszabb távra tervezni, reális mérlegelés alapján dönteni. 

 

Legyenek képesek testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitelre: 

 legyenek szellemileg fogékonyak, érzelmileg gazdagok, erkölcsösek. 

 legyenek fogékonyak az emberi kapcsolatokra, a barátságra. 

 legyenek tudatában az önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, udvariasság,  

 figyelmesség fontosságával. 

 legyen akaraterejük és fegyelmezettségük, legyenek képesek a kudarcok leküzdésére. 

 rendelkezzenek a megújulás és az alkalmazkodás képességével. 

 legyenek határozottak, de toleránsak, előítélettől mentesek, következetesek, de  

 változásokra és változtatásokra is képesek. 

 rendelkezzenek egészséges testi-lelki szokásokkal. 

 

 

Rendelkezzenek a társas emberi léthez nélkülözhetetlen szokások és magatartásmódok 

ismeretével és gyakorlatával: 

 jellemezze őket a tágabb és szűkebb haza szeretete, a közösségi, a valahová tartozás  

 érzése. 

 érezzenek és vállaljanak felelősséget önmagukért és másokért, közösségükért. 

 tudjanak az adott helyzethez illően viselkedni. 

 képesek legyenek a különféle közösségekben való beilleszkedésre, együtt munkálkodásra. 
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1.4.Feladataink: 
 

1.4.1. Az óvodákkal kapcsolatban 
 

Tantestületünk minden tagja legyen elkötelezett arra, hogy intézményünket vonzóvá tegye a 

beíratásra váró gyermekek és szüleik számára. Iskolánk megismerésére változatos programokat 

biztosítunk. Nagyon jó kapcsolat kialakítására törekszünk a lakókörnyezetünkben lévő óvodákkal.  

 írásos tájékoztatók biztosítása 

 látogatás a környező óvodákba 

 nagycsoportosok meghívása elsős tanítási órákra, bemutató foglalkozásokra 

 Tuli-Suli iskolai előkészítő foglalkozások tartása 

 tájékoztató szülői értekezleteken 

 nyílt nap a leendő első osztályos gyerekeknek és szüleiknek 

 személyes konzultáció lehetősége 

 ovifoci 

 meghívás projektnapokra 

 

1.4.2. A tanulócsoportokban 

 

Az 1-4. évfolyamban 

 Tanulóink átvezetése az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás 

 tevékenységébe. 

 Adjunk teret a játék és mozgás iránti vágyuknak. 

 Az egészségvédelmi szabályok megismertetésével és gyakoroltatásával neveljük  

 gyermekeinket egészséges életmódra. 

 A helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával járuljunk hozzá  

tanulóink viselkedéskultúrájának formálásához, az iskolai rend és fegyelem 

megszilárdításához. 

 Fejlesszük tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a tanulás  

 iránti érdeklődést, nyitottságot. 

 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsünk, s  

 ezáltal fejlesszük a tanulók alapvető képességeit és készségeit. 

 Rakjuk le az önálló tanulás és önművelés alapjait. 

 Fejlesszük a kisgyermekben a kötelességtudatot, a kitartás képességét. 
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 Adjunk mintát az ismeretszerzéshez, probléma megoldáshoz. 

 Alapozzuk meg a tanulási szokásaikat. 

 Erősítsük meg a humánus magatartásmintákat. 

 Alapozzuk meg a gondolkodási képességek, a beszéd, írás, olvasás, a számolás  

 képességének továbbfejlesztését. 

Az 5-8. évfolyamban 

 Folytassuk tovább az 1-4. évfolyamon végzett nevelő-oktató munkát, a képességek, 

 készségek fejlesztését. 

 A tanulási tartalmak feldolgozása során vegyük figyelembe az életkori jellemzőket. 

 A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése kapjon kiemelt szerepet. 

 Fordítsunk gondot az eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú  

 tanulók személyre szóló differenciált fejlesztésére, érési folyamatuk követésére,        

fejlesztő értékelésükre. 

 A tanulási tevékenységben kapjon kiemelt szerepet az eredményes tanuláshoz  

 nélkülözhetetlen szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése ,ez minden nevelő feladata. 

 Hangsúlyt kell fektetnünk a kitartó munkához szükséges tulajdonságok kialakítására.  

 Ezek a szorgalom, figyelem, kötelességtudat, a tanulás tanítása. 

 Ébresszük fel tudásvágyukat, erősítsük meg önbizalmukat és ennek szolgálatában  

 törekedjünk a tanulók egészséges terhelésére, érési folyamatuk követésére, a személyre  

 szóló fejlesztő értékelésre, és növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési  

 módok arányát. 

 Fel kell készítenünk tanulóinkat az érdeklődésüknek, képességüknek, tehetségüknek 

 megfelelő továbbtanulásra, a társadalomba való majdani beilleszkedésükre. 

 Az egészséges életmódra nevelésben fokozni kell a tudatosság szerepét. 

 Fejlesszük az önismeret és önértékelés képességét. 

 Törekedjünk a harmonikus együttműködés értékének tudatosítására a családban, a társas  

 kapcsolatokban, barátságban, a csoportban. 

 Fejlesztenünk kell tanulóink önismeretét, együttműködési készségét. 

 Ki kell alakítanunk tanulóinkban az önálló ismeretszerzés, az állandó önművelés igényét. 

 Tudatosítsuk tanulóinkban a közösség demokratikus működésének értékét. 

 Fejlesszük ki tanulóinkban a nemzeti azonosságtudatot, az egymás mellett élő különböző  

 kultúrák megismerése iránti igényt. 

 A tehetséges tanulóinkkal tanórán kívüli szakkörök keretében is foglalkozzunk. 

 Biztosítsuk tanulóink részére pályázatokon, tanulmányi versenyeken való részvételt.   

 Az eredményes továbbtanulás érdekében lehetőséget adunk arra, hogy osztályfőnöki  
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 órákon, pályaválasztási kiállításon illetve a pályaválasztási szülői értekezleten  

 tájékozódjanak az érintettek a választható iskolatípusokról.  

 A sikeres továbbtanulás érdekében felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk  

 matematika és magyar nyelv tantárgyakból 8. évfolyamos tanulóinknak. 

 Lehetőséget adunk a demokratikus érdekérvényesítés gyakorlására a DÖK-ben. 

 

Egyéb pedagógiai célú foglalkozásokon 

Változatos tevékenykedtetésen keresztül segítsük elő:  

 az iskolai nevelő-oktató munka célkitűzéseinek megvalósulását, 

 az önállóság fejlődését, 

 az önellenőrző képesség kialakulását, továbbfejlesztését, 

 az esztétikai nevelést, 

 az étkezési kultúra fejlesztését, a higiéniás szokások alakítását, 

 a rendszeres szabadtéri mozgás lehetőségét 

 a helyes élet- és napirend kialakítását, a helyes tanulási szokások kialakítását 

 a könyv és olvasás megszerettetését közös könyvtárlátogatással, a gyengébb teljesítményű 

tanulók segítését, tanulópárok kialakításával a tanulás, a játék, a kikapcsolódás helyes 

arányának megtalálását 

 

Fordítsunk figyelmet arra, hogy  

 több segítséget nyújtsunk a hátrányos helyzetű, illetve lassabban haladó tanulók számára 

 fokozottan ellenőrizzük a tanulók önálló munkáját, 

 az egy osztályban tanító pedagógusok kapcsolattartása legyen folyamatos, 

 a tanulók kapjanak elegendő időt a játékra, mellyel hatékonyan fejleszthetjük jellembeli 

tulajdonságait is, a kulturális és manuális foglalkozásokon keresztül több  lehetőséget 

biztosítunk a szabadidő hasznos eltöltésére. 

  

1.4.3. A nevelőtestületben 
 

A nevelőtestület pedagógiai kultúrájának folyamatos fejlesztése: 

 továbbképzéseken való aktív részvétellel 

 nevelési és oktatási témájú előadások szervezésével, a vitaszellem előtérbe helyezésével 

 szakmai munkaközösségek munkájában való rendszeres és aktív részvétellel 
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Egységes nevelési és oktatási elveken nyugvó eljárások és követelményrendszer kialakítása: 

 a kollégákkal és szülőkkel való folyamatos tapasztalatcserével 

 pedagógiai munkánk ellenőrzésével, elemzésével, értékelésével 

 tapasztalataink visszacsatolásával 

 tanári munkában a tudatosságra, tervszerűségre, következetességre és az eredményességre  

való törekvéssel  

A pedagógiai munka színvonalának emelése:  

 a tudásszint növelését célzó teljesítményvizsgálatokkal 

 az informatikai –és a nyelvoktatás színvonalának emelésével 

 a tanuló személyiségjegyeinek, attitűdjeinek megismerésével 

 az egyéni bánásmód megtalálásával és alkalmazásával 

 a felzárkóztatásban differenciáló módszereket alkalmazásával 

 a nevelői munkában, viselkedésben, külső megjelenésben példamutatással 

 változatos, korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával 

 a nemzeti múltunk megismertetésével, kiemelkedő személyiségeink példáival és 

intézményünk hagyományainak megőrzésével, ápolásával 

 

 

1.5. A nevelő – oktató munka eszközei, eljárásai 
 

A nevelési eszköz az a módszer, mellyel a nevelési folyamat megvalósul. A nevelés hatékonysága a 

módszerek helyes megválasztásától, megfelelő kombinálásából és szakszerű alkalmazásától függ. Az 

eszközöknek igazolniuk kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi képességeikhez, 

személyiségükhöz.  

A gyermekek tevékenységének szabályozása a nevelési folyamat elengedhetetlen kritériuma. 

 

A tevékenység megszervezésének módszerei: 

 a követelés, a megbízás, az ellenőrzés módszere, 

 a verseny, a játékos módszerek, 

 az oktatás, a gyakorlás módszere. 

A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: 

 az oktatás valamennyi módszere, 
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 példa, példakép állítás módszere, 

 a bírálat, önbírálat módszere, 

 a beszélgetés, a felvilágosítás módszere, 

 az előadás, a tájékoztatás, a vita módszere. 

 

A magatartásra ható nevelési módszerek: a serkentés, a kényszerítés és a gátlás. 

A serkentés eszközeit – biztatás, ígéret, helyeslés, elismerés, példa, dicséret, jutalmazás – tanórákon 

és azon kívüli tevékenységek esetén egyaránt alkalmazzuk. Fontosnak tartjuk a szóbeli és írásbeli 

dicséreteket, a tanulók teljesítményének elismerő értékelését, mely pozitív irányú hatást gyakorol 

rájuk. A jutalmazásnak arányban kell állnia a jutalmazott cselekedet értékével.  

 

A tanulók dicsérete, jutalmazása iskolánkban a tanév folyamán: 

 Szaktanári dicséret 

 Osztályfőnöki dicséret 

 Tantestületi dicséret 

 Igazgatói dicséret 

 Kiemelkedő tanulmányi, közösségi, sport munkáért dicsérő oklevél 

 Jutalomkönyv 

 Tulipános Emlékérem 

 

A kényszerítés eszközei: a felszólítás, parancs, büntetés 

Lényegesnek tartjuk, hogy a felszólítás és a parancs rövid, határozott és következetes, az 

elmarasztalás pedig nevelő célzatú legyen.  

Büntetésünk a helytelen cselekedet elítélése, hogy távol tartsuk a gyermeket az elítélt cselekedet 

megismétlésétől, ezt célszerű biztatással, elismeréssel összekapcsolni, sokkal több jutalmazást kell 

alkalmazni, mint büntetést és minél közelebbi a büntetés időbeni kapcsolata a negatív magatartással, 

annál erősebb a gátló hatása.  
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Módszerei: 

 Közvetlen (direkt): a pedagógus közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

 Közvetett (indirekt): amelynek során a pedagógus áttételesen, elsősorban az 

osztályközösségen keresztül hat a tanulóra. 

 

Az iskola fegyelmi intézkedései és fokozatai 

 Szóbeli majd írásbeli szaktanári, ügyeletes tanári, osztályfőnöki figyelmeztetés. 

 Írásbeli osztályfőnöki figyelmeztető, intő, rovó. 

 Igazgatói figyelmeztető, intő, rovó. 

 Nevelőtestületi megrovás. 

 Áthelyezés párhuzamos osztályba. 

 

A gátlás eszközei: intés, tilalom, meggyőzés 

Intésünkkel, figyelmeztetésünkkel a helytelenített cselekvés elkövetését gátoljuk, amely visszatartja 

a gyermeket ennek elkövetésétől. Intünk pillantásunkkal, hangunk színezetével, szavakkal, 

jeladással, stb. 

Tilalmakkal kizárjuk annak lehetőségét, hogy a tanuló bizonyos dolgokat megtegyen. 

Balesetveszélyes helyek, esetek kapcsán élni kell ezzel az eszközzel is. 

A meggyőzéssel a tanulók tudatát kívánjuk formálni, ez mindig konkrét tevékenységeikhez, a 

meglévő erkölcsi tapasztalataikhoz kapcsolódjon.  

 

2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

FELADATOK 

 

Pedagógiai munkánk legfontosabb alapelve a tanulói személyiség harmonikus fejlesztése, ami az 

iskolai élet valamennyi területére, a tanórai nevelés valamennyi tantárgyára feladatokat ró. A 

személyiség fejlődése minden életkorban a gyermekek tevékenysége során alakul és csak megfelelő 

cselekvés gyakorlása közben formálódik. 
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A személyiségfejlesztés célja, hogy tanulóink különböző adottságaikkal, az eltérő ütemű 

fejlődésükkel, az iskolai és iskolán kívüli munkájukkal, egyéb, érdeklődési körüket érintő 

tevékenységükkel, szervezett ismeretközvetítéssel, spontán tapasztalataikkal, minél teljesebben 

bontakoztathassák ki személyiségüket. 

 

2.1. Az iskolai nevelés tartalma, területei 
 

A tanulók erkölcsi, akarati nevelése: 

 alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása 

 a helyes magatartásformák gyakoroltatása 

 az önismeret, a reális önértékelés képességének fejlesztése 

 

A tanulók értelmi nevelése: 

 a megismerési vágy, a felfedezési vágy, az alkotásvágy fejlesztése 

 az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása és fejlesztése 

 tanulási stratégiák átadása 

 felkészítés az egész életen át tartó tanulásra 

 a gondolkodás és a kognitív képességek fejlesztése 

 

A tanulók közösségi nevelése: 

 az emberi együttélés szabályainak megismertetése 

 a kortárs és a nemzedékek közötti kapcsolatok megerősítése 

 az együttműködési készség kialakítása 

 a köznapi érintkezéshez szükséges praktikus ismeretek nyújtása 

 a kulturált magatartás és kommunikáció elsajátíttatása 

 a közéletben való aktív részvételre nevelés 

 

A tanulók nemzettudatának fejlesztése és állampolgári nevelése: 

 a haza, szülőhely, lakóhely, múltjának és jelenének megismertetése 

 a kultúra, a helyi és nemzeti hagyományok, emlékek tiszteletére, megbecsülésére és ápolására 

nevelés 

 más népek kultúrájának megismertetése és elfogadása 
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 az alapvető emberi és állampolgári kötelességek és jogok megismertetése  

 a társadalmi jelenségek iránti problémaérzékenység kialakítása 

 nemzeti ünnepeink fontosságának megismertetése, az eseményeken való tiszteletteljes részvétel 

elvárása 

 

A tanulók munkára nevelése: 

 a munka fontosságának tudatosítása 

 a munka, a létrehozott szellemi és anyagi javak megbecsülésére nevelés 

 pályaorientációs foglalkozások szervezésével szakmák megismertetése 

 

A tanulók egészséges életmódra nevelése: 

 az egészség fenntartásához szükséges ismeretek átadása 

 a tanulók egészséges életmód iránti igényének kialakítása 

 az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, a prevenció megismertetése 

 az egészségre káros szokások követelményeinek megismertetése 

 a napirend fontosságának tudatosítása 

 

A tanulók testi nevelése 

 testmozgás iránti igény felkeltése és kielégítése 

 testi képességek fejlesztése 

 mozgáskultúra megalapozása 

 egészséges, edzett személyiség kialakítása 

 alapvető higiénés szokások elsajátíttatása  

 

A tanulók környezeti nevelése 

 környezettudatos szemlélet, magatartás, életvitel kialakítása 

 a környezetvédelem szükségességének tudatosítása 

 természeti értékek megismertetése, tapasztalatgyűjtés, élményszerzés biztosítása 

 környezeti jelenségek, folyamatok összefüggéseinek megismertetése, ezáltal helyes cselekvésre 

késztetés 

 a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek átadása 
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2.2. A tanórán, iskolán kívüli nevelési-oktatási tevékenység 
 

A személyiségfejlesztést szolgáló tevékenységi rendszerek színterei iskolánkban: 

A tanítási-tanulási tevékenység, a tanítási óra és a tanórán és iskolán kívüli nevelési-oktatási 

tevékenység. Ennek elemei szabadon választhatók, céljuk, hogy elégítsék ki a tanulók egyéni 

érdeklődését, segítsék a tehetségek fejlődését és nyújtsanak tanulóinknak pihenést (túra, kirándulás), 

szórakozást (klubdélutánok, mozi, színházlátogatás), játékot (sportolási, testedzési alkalmak). 

 

Tanórán, iskolán kívüli nevelési-oktatási tevékenység irányai: 

 napközis, tanulószobai foglalkozások 

 művelődési, tanulási tevékenységek, melynek célja a tanulók egyéni érdeklődésének  

 kielégítése, a tehetséges tanulók fejlődésének biztosítása, a tehetséggondozás 

 korrepetálás, felzárkóztatás 

 szakkörök 

 szaktárgyi versenyek 

 művészeti szakkörök 

 

 Művészeti és tudományos művelődést biztosító tevékenységek: 

 múzeumok, színházak, mozik, hangversenyek látogatása 

 üzemlátogatások 

 részvétel a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ rendezvényein 

 

Sportolási, testedzési alkalmak: 

 tanulmányi kirándulások 

 természetjárás 

 nyári táborozás 

 iskolai sportkörök (röplabda, labdarúgás, tenisz) 

 sítábor 

 gyermektorna 

 külsős sportkörök látogatása (kosárlabda, futball, evezés, kajak-kenu, stb.) 

 

Egyéb szórakozási formák: 

 klubdélutánok 
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 rendhagyó órák 

 nyelvtanulás 

 hangszertanulás 

 könyvtárlátogatás 

 iskolabál 
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3. A TELJES KÖRŰ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL 

ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 
 

"Az egészséget az ember teremti meg és éli mindennapi életének körülményei között ott, ahol tanul, 

dolgozik, játszik és szeret." (Ottawai Charta) 

Az egészségügyi világszervezet megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő iskola folyamatosan 

fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka egészséges 

színtere legyen.  

Az egészségfejlesztési program tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

 

128. § (1) A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött 

időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát 

hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő 

egészségfejlesztő tevékenységekben. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, 

amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben végzett 

tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, a tanuló és a szülő 

részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek, a tanuló 

egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

(3) A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a 

gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

a) az egészséges táplálkozás, 

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető 

szerek fogyasztásának megelőzése, 

d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

f) a személyi higiéné 

területére terjednek ki. 

(4) A nevelési-oktatási intézményekben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a 

gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási 

intézményben megvalósuló átfogó prevenciós programokba. 

(5) A nevelési-oktatási intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, 

nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi pedagógiai program 

részét képező egészségfejlesztési program keretében. 

(6) A helyi egészségfejlesztési programot a nevelőtestület az iskola-egészségügyi szolgálat 

közreműködésével készíti el. 

(7) A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján 

kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló szakember vagy szervezet 

programjait, alkalmazásában álló munkatársát vonhatja be tanórai vagy gyermek, tanuló részére 

szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység 

megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik minőségbiztosított egészségfejlesztési, prevenciós 

programmal és az egészségpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. 
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(8) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az egészségfejlesztési és prevenciós programok 

kiválasztásánál beszerzi 

a) az intézményben dolgozó iskolapszichológus, 

b) az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá 

c) amennyiben működik, a helyi vagy megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum véleményét. 

(9) A nevelési-oktatási intézményekben megvalósuló teljes körű egészségfejlesztés 

minőségbiztosítási keretrendszerét az egészségfejlesztésért felelős országos intézet dolgozza ki. 

(10) Az alapfokú művészeti iskolában az (1)–(9) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 

129. § (1) Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és házirendben 

előírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény 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. 

(3) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, 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. 

(4) A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek, 

tanulók részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. 

törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható. A nevelési-oktatási 

intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére 

szervezett rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható. 

(5) Az óvoda, az iskola, a kollégium SZMSZ-ében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, 

amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az óvodában, az iskolában, a kollégiumban való tartózkodás 

során meg kell tartaniuk. 

[20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról]   
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A teljes körű egészségfejlesztés iskolai programja  
 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén belül a 

teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat. 

 

Az iskolai egészségfejlesztési program hatékonyság kritériumai 

Az iskolai egészségfejlesztés akkor hatékony, ha teljes körű. Ez az alábbiak teljesülését jelenti: 

 

 ha nem szűkül le egyik-másik beavatkozási területre, hanem mindegyik fő egészség-

kockázati tényezőt befolyásolja; 

 ha nem szűkül le egy-egy akció időtartamára, hanem az iskola mindennapi életében 

folyamatosan és rendszeresen jelen van; 

 ha nem szűkül le egy iskolai közösség valamelyik részére, hanem az egészségfejlesztést 

megvalósító iskola minden tanulója részt vesz benne; 

 ha nem szűkül le a tantestület egyes tagjaira, hanem a teljes tantestület részt vesz benne;  

 ha nem szűkül le az iskolán belüli közösségre, hanem bevonja a szülőket és az iskola 

közelében működő, erre alkalmas civil szervezeteket, valamint az iskola társadalmi 

környezetét (pl. fenntartó) is. 
 

A megvalósítás alapvető irányai: 

1. Mindennapi testnevelés megvalósítása  

2. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók 

egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény 

viselkedésbe épülése érdekében.  

3. Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 

kimunkálása 

4. Szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 

megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával 
 

Az egészségfejlesztési program témakörei az iskolában: 

 Az egészség fogalma. 

 Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk. 

 A környezet egészsége. 

 Az egészséget befolyásoló tényezők. 

 Szájhigiénia. 

 A jó egészségi állapot megőrzése. 

 A betegség fogalma. 

 Megelőzhető betegségek. 

 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata. 

 Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása. 

 Lelki eredetű táplálkozási zavarok 
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 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata. 

 Az egészséghez szükséges testmozgás 

 Gerincvédelem, gerinckímélet. 

 Balesetek, baleset-megelőzés. 

 A lelki egészség. 

 Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek szerepe a 

másik önértékelésének segítésében. 

 A társas kapcsolatok 

 A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. 

 A családi élet - kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek. 

 A várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére. 

 A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez - családban, iskolában. 

 A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játék-

szenvedély, internet- és tv-függés) 

 Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést és tanulási 

eredményességet elősegítő hatásai. 

 A média egészséget meghatározó szerepe 

 Fogyasztóvédelem 

 Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás 

 Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése 

 Iskola-egészségügy igénybevétel 

 Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele 

 Otthoni betegápolás 

 

Az egészségfejlesztés iskolai céljai: 

 Olyan szellem kialakítása, amely tudatos egészségmegőrző és fejlesztő magatartásra 

ösztönöz, amelynek során tanulóink fokozatosan kontrollt nyernek saját életük, egészségi 

állapotuk felett. 

 Boldog, boldogságra képes emberek nevelése. 

 Korszerű ismeretek közvetítésével, a gyerekek személyes részvételén keresztül attitűd - és 

szemléletformálás, a család és a közösség értékeinek megőrzése, az egészséges életmód 

kialakítása. 

 Sikeres és elégedett emberek nevelése, akik jól ismerik önmagukat, az őket körülvevő 

környezetet, eligazodnak a tájékoztatás sűrűjében, elérhető célokat, feladatokat tűznek maguk 

elé és jó döntéseket hoznak. Tudják, hogy hogyan kell testi, lelki erejüket fokozni és 

karbantartani.  
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Ennek érdekében:  

 arra törekszünk, hogy a tanulók személyiségének része legyen a saját belső és külső 

környezetük iránti figyelem és igényesség 

 váljék belső igénnyé a rendszeres mozgás, a friss levegőn való tartózkodás 

  

3.1. Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

 

 Törekedjenek tanulóink az egészséges táplálkozási szokások szerinti étkezésre. 

 Tudatosuljon a tanulókban, hogy a külső megjelenésnek, a személyes higiénének fontos 

szerepe van. 

 Tanulóink tudják alkalmazni a tanult ismereteket, váljon szükségletté a rendszeres testápolás, 

fogápolás. Ismerjék meg a helyes testápolás szabályait. 

 Lássák be, hogy a káros szokások tudatos távolságtartással megelőzendők és megelőzhetők. 

 A balesetveszély kiküszöbölése az iskola és környezete területén. 

 Értsék saját fejlődésüket, testi - lelki változásaikat, érzelmeiket és társkapcsolataikat.  

 Tanítsuk meg, hogy vigyázzanak magukra, felelősséggel viszonyuljanak önmagukhoz és 

környezetükhöz a biológiai érésük során.  

 Ismertessük meg a kamaszkor testi és lelki változásait, valamint a különböző nemzedékek 

körében jellemző nemi szerep sztereotípiákat; a felelőtlen nemi élet következményeit. 

Iskolánknak az egészséges életmód helyes alakításában három kiemelt területre kell irányulnia:  

 Biológiai tényezők: testápolás, táplálkozás, mozgás, szexualitás.  

 Mentális tényezők: primer szocializáció és társas kapcsolatok elősegítése  

 Szociális tényezők: egészségügyi ellátás és családvédelem 

Külön figyelmet fordítunk minden tantárgy esetében a tananyagtartalom és az egészségfejlesztési 

feladatok csatlakozási pontjára. Kiemelt jelentősége van a testnevelés, az osztályfőnöki, a 

természetismeret és a biológia-egészségtan tantárgyaknak. 

Természetesen akkor lehetünk elégedettek, ha a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon is 

törekszünk a pozitív egészségszemlélet kialakítására. 

A, Biológiai tényezőkkel kapcsolatos feladataink:  

A tanulók biológiai létének jobb minősége érdekében rendszeresség, tudatosság (napirend) és 

igényesség kialakítása a következő területeken. 
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1. Testápolással kapcsolatos feladatunk: a higiénés magatartásra nevelés, a személyi higiénia iránti 

tartós igény kialakítása, valamint a környezet tisztaságára és védelmére irányuló szoktatás. 

2. Táplálkozással kapcsolatos feladatunk: az egészséges táplálkozásra nevelés, megfelelő étkezési 

szokások kialakítása. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a betegségek oka sokszor összefügg a 

táplálkozással. 

3.  Mozgással kapcsolatos feladataink: felhívni a figyelmet, hogy a rendszeres mozgás (testnevelés 

óra, túra, kerékpár, úszás) gyermekkortól idős korig egészségmegőrző hatású. „Ép testben, ép lélek” 

a kiegyensúlyozottság fő kulcsa. Tanulóinkat fel kell készíteni a balesetveszélyes helyzetek 

elkerülésére, a fizikai, értelmi és akarati tulajdonságok fejlesztése. 

4. Szexuális nevelés, mely akkor lesz hatékony, ha párosul az érzelmi és erkölcsi neveléssel. Tanítsuk 

meg tanulóinkat a kölcsönös felelősségvállalás fontosságára. 

 

B, Mentális tényezőkkel kapcsolatos feladataink: 

 tudatosítani (egyéni és közösségi szinten) a fiatalkori szorongás kiváltó okait  

 a tanulók társas támogatása is fontos, mert ez krízishelyzetekben mozgósítja az önsegítő erőket. 

Az egyedi eseteknél iskola- vagy gyermekpszichológus, ill. gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

bevonásával konfliktuskezelés, problémamegoldás technikáinak megtanítása 

 

C,  Szociális tényezőkkel kapcsolatos feladataink: 

 baleset megelőzésére, a betegségek elkerülésére (időben orvoshoz fordulás, egészségüggyel való 

együttműködés), az egészség megóvására nevelés 

 harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés. Családi életre, társsá, szülővé válásra nevelés  

 a függőséghez vezető motívumok felismertetése (szenvedélybetegségek), az élvezeti szerek 

(drog, alkohol, dohányzás) elutasítására nevelés 

  a megelőzés jelentőségének hangsúlyozása, a szűrővizsgálatokon való részvételre nevelés 

 interaktív beszélgetések tartása az osztályfőnöki órák keretében a dohányzás – alkohol - drog 

emberpusztító hatásáról 

 beszélgetéssel egybekötött oktatófilmek, prevenciós előadások tartása 

 a társas kapcsolatokra való nyitottság fejlesztése minél több közös pozitív élmény biztosításával 

(szolidaritás, előzékenység, együttérzés, előítélet-mentesség) 

 a tolerancia és elfogadó magatartás gyakoroltatása nap, mint nap 
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A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken hozhat eredményt:  

 a tanulási eredményesség javítása 

 az iskolai lemorzsolódás csökkenése 

 a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése 

 a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek  elsődleges 

megelőzése 

 bűnmegelőzés 

 a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal; 

 az önismeret és önbizalom javulása 

 az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása; 

 érett, autonóm személyiség kialakulása 

 a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, mozgásszervi és 

daganatos betegségek) elsődleges megelőzése 

 

A feladatok végrehajtásához a személyi feltételeken kívül még szükséges a partnerekkel, segítőkkel 

(szülők, iskolai orvos, védőnő, fogorvos, ifjúságvédelmi felelős, rendőrség, mentők, Gyermekjóléti 

szolgálat, Családsegítő Központ) kialakított jó kapcsolat, valamint a továbbképzéseken való 

részvétel. Pedagógusaink részére a témában továbbképzési lehetőségeket keresünk. A beiskolázási 

terv elkészítése során figyelembe vesszük a témakört érintő képzéseket. 
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4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 

 

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

megteremti. Iskolánk nevelő – oktató munkájában kiemelt szerepe van a közösségfejlesztésnek. 

Egyik alapvető feladatunk, hogy a tanulók közösségben és a közösség által történő nevelését 

megszervezzük és irányítsuk, megteremtsük hozzá a feltételeket.  

 Olyan légkört biztosítsunk, ahol mindenki kész arra, hogy elemezze önmaga és mások 

viselkedését. 

 Olyan pedagógus-gyermek viszonyt alakítsunk ki, ami demokratikus, segítőkész és 

kölcsönös bizalomra épül (nyíltság, őszinteség, nyílt kommunikáció). 

 Megfelelő szabályrendszert alkotunk, amely (Házirend 1. számú melléklet) biztosítja 

iskolánkban a rend, a fegyelem, az együttélés nyugodt biztonságot adó normáit, azokat 

ismertetjük és elfogadtatjuk tanulóinkkal. 

 Hangsúlyt fordítunk arra, hogy intézményegységeink tanulói és nevelői között jó kapcsolat 

alakuljon ki, közös rendezvények megszervezésével segítjük az egységes iskolakép 

kialakulását. 

 

A közösségfejlesztés céljai 

Az alább felsorolt céljaink és feladataink egyaránt vonatkoznak a tanítási órákra, a tanórán kívüli 

foglalkozásokra – egyéb foglalkozásokra, valamint a diákönkormányzati munkára. 

 Szilárduljon meg tanulóinkban a helyes erkölcsi normarendszer, melyben kialakulnak  

 erkölcsi tulajdonságaik, meggyőződésük. 

 Kapjanak útmutatást, ösztönzést a helyes magatartáshoz, az egészséges életmód  

 kialakításához. 

 Alakuljanak olyan közösségek, melyben az egyén szabadon formál véleményt, önállóan  

 szerez ismeretet, érveket fejt ki és elmélyíti önismeretét, fejleszti önfegyelmét. 

 El kell érni, hogy a tanulók a közösség aktív tagjaivá váljanak. 

 A közösségnek legyen egyéni arculata, hagyományai, ezeket ápolja, fejlessze. 

 

 

 



 

    

 

32 

Minden tanuló 

 Ismerje meg a társas együttélés azon alapvető szabályait, amelyek a közösségben való  

 harmonikus kapcsolatok kialakításához és megtartásához elengedhetetlenek. 

 Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások iránt,  

 becsülje meg ezeket. 

 Tudjon társaival és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvén szabatosan kommunikálni. 

 Fejlődjön véleményalkotó és véleménynyilvánító képessége. 

 Legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére. 

 Tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést, alakuljon ki az együtt érző magatartás  

 képessége. 

 

 

4.1. Az iskolában folyó közösségfejlesztés színterei 
 

4.1.1. A tanítási órán megvalósítható feladatok 
 

Az azonos életkorú tanulókból álló osztály közösségé formálása több éven át tartó pedagógiai 

folyamat, melyben az osztályfőnöknek meghatározó szerepe van. Eredményes munkáját támogatja 

az iskola minden dolgozója, akik megjelenésükkel, viselkedésükkel, beszédstílusukkal példát adnak 

a diákoknak. A legfontosabb kétségtelenül az, hogy az egy osztályban tanító pedagógusok között 

összhang legyen, ismerjék az adott osztály problémáit, és egységesen lépjenek fel azok megoldása 

érdekében, és mindenki pontosan, egyértelműen ismertesse elvárásait.  

A tananyag elsajátítása is segíti a közösségfejlesztést: 

 kölcsönös segítségnyújtással 

 közösségi ellenőrzéssel 

 a tanulmányi és munkafegyelem erősítésével 

 közvetlen tapasztalatszerzés segítésével 

 a tanulók öntevékenységének, önellenőrző képességének fejlesztésével 

 különböző, változatos munkaformákkal és személyes példaadással az összetartozás és az  

    egymásért való felelősség érzésének erősítésével 

 a tanulói kezdeményezés segítésével 

 a tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztésével 
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Az osztályfőnöki óra a tanítási órák között kiemelkedő szerepet tölt be a közösségfejlesztés terén: 

a tanulók az osztályfőnökkel 

 a felmerülő problémákat oldott légkörben közösen beszélhetik meg 

A tanulók 

 a véleményalkotó, véleménynyilvánító, kommunikációs képessége fejlődhet 

 aktívan vehetnek részt vitákban, megtanulhatják annak szabályait, a konfliktushelyzetek 

megoldását gyakorolhatják  

 tűrőképességük, elfogadásuk fejlődhet 

 

4.1.2. Pedagógiai célú szervezett foglalkozások feladatai 
 

Színterei: napközi, tanulószoba, szakkörök, tanulmányi versenyek, rendhagyó órák, 

projektnapok 

Kötetlenebb tanulási formák, de kiválóan alkalmasak közösségfejlesztésre a közösen átélt élmények 

a változatosság által. A következő feladatok valósítható meg: 

Napközis foglalkozás 

Tanítási napokon a délutáni foglalkozások keretében az 1-4. évfolyamon napközis ellátást 

biztosítunk.  

 a gyermek közösségi magatartásához szükséges képességek kialakítása, fejlesztése 

 a közösségi szokások, normák elfogadtatása 

 a tanulók egymás segítésére és ellenőrzésére szoktatás 

 a közösségi kapcsolatokhoz elengedhetetlen társas együttélési szabályok megismertetése 

 az iskolai hagyományok ápolásán keresztül az egy közösségbe tartozás érzésének erősítése 

 a csoporton belüli kapcsolatok erősítése 

 a helyes viselkedéskultúra kialakítása 

 az együttérző magatartás elmélyítése 

 kreativitás fejlesztése 

 versenyhelyzet megtapasztalása  
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Projektnapok iskolánkban 

Intézményünkben évente 3 alkalommal szervezünk projektnapot (ill. pályázat útján lehet több 

is), valamint csatlakozunk az EMMI által a tanév rendjében meghirdetett témahetek 

valamelyikéhez: 

 Tök-jó projekt (október) 

 egészségnap (november) 

 adventi projekt (december) 

 

 

A témákat sokszínűen, sokoldalúan dolgozzuk fel: 

 kiselőadások, vetélkedők, rejtvények, manuális foglalkozások, sportversenyek, bemutatók, PPT 

készítése 

Ezeken a napokon a pedagógusok és a tanulók munka-, illetve foglalkozási idejét az SZMSZ 

szabályozza.  

A projektnapok, témahetek céljai, feladatai: 

 iskolai hagyományok és népszokások ápolása 

 környezetvédelmi fontosságának felismertetése 

 egészséges életmódra nevelés 

 a tanulók digitális kompetenciájának, informatikai ismereteinek bővítése 

 diákok alkotó tevékenységének kibontakoztatása 

 a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés 

 tantárgyközi kapcsolatok megvalósítása 

 

4.1.3. A Diákönkormányzatban végzett munka feladatai 
 

 Az önkormányzás képességének fejlesztése tervszerű és célirányos pedagógusi irányítással. 

 A közösség iránti felelősségérzet kialakítása, fejlesztése. 

 Az arra rátermett tanulók megismertetése a legfontosabb vezetési módszerekkel 

 A felelősségvállalás fontosságának tudatosítása 
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4.1.4. A szabadidős tevékenység feladatai 

 

Az intézményünk által szervezett szabadidős tevékenységek kiváló terepet biztosítanak a 

közösségfejlesztő munkánkhoz, e szervezeti keretek között nem csak tehetséggondozásra kerül sor, 

hanem tanulóink személyiségformálása is előtérbe jut. Leggyakoribb színterei: klubdélután, disco, 

színház- és mozi látogatás, tárlatlátogatás, nyári táborok, sítábor, családi nap, sportfoglalkozások, 

erdei iskola, tanulmányi kirándulások , határon túli kirándulások. 

 a kulturált szabadidős szokások széles skálájának megismertetése 

 jó kapcsolat kiépítése a tanulókkal, szüleikkel valamint a tevékenységet segítő külső  

 szakemberrel 

 a régi kapcsolatok erősítése és új kapcsolatok, barátságok kialakítása 

 a társas együttélés alapvető szabályainak megismertetése 

 egymás segítésére nevelés 

 az önismeret és az önfegyelem fejlesztése 

 séták és kirándulások során a természet iránti tisztelet és a környezet iránti közös felelősség  

 érzésének kialakítása; hazáját ismerő, a nemzeti hagyományokat őrző tanulók nevelése 

 a magyarságtudat erősítése, ismerjék meg a határainkon túl élő magyarok történelmét, 

kultúráját, ezt szolgálja a HATÁRTALANUL program a 7. évfolyamon 
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5. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ 

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK 

FELADATAI 

 

A pedagógus kötelességeit a 2011. évi a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62.§ tartalmazza. 

A pedagógusok általános feladatai 

 

 A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása. 

 A kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése. 

 A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozás: a tehetségek 

kibontakoztatásának, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermekek 

felzárkóztatásának segítése 

 A tanulók erkölcsi fejlődésének biztosítása a közösségi együttműködés magatartási 

szabályainak átadásával és betartatásával. 

 A gyermekek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása. 

 A tanulók érdekében együttműködés a munkatársakkal, szülőkkel és más intézményekkel. 

 Munkája során az emberi, gyermeki és személyiséghez fűződő jogok betartása. 

 Szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek karbantartása, folyamatos fejlesztése. 

 

 

5.1. A pedagógusok feladatai 

 

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

pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

 

 A tantárgyfelosztásban megjelölt, órarend szerinti kötelező tanítási órák és egyéb pedagógiai 

tartalmú foglalkozások megtartása (feladatkör szerint) 

 felkészülés a tanítási órákra és foglalkozásokra 

 a tanmenet, óravázlat foglalkozási terv elkészítése 

 kísérletek, dolgozatok tanulmányi versenyek feladatainak összeállítása 

 a tanulók írásbeli munkáinak – füzet, munkafüzet rendszeres ellenőrzése 

 a dolgozatok javítása, tanulói teljesítmények értékelése 

 a szülők folyamatos tájékoztatása gyermekük tanulmányi előmeneteléről 

 a mérési adatok elemzése, visszacsatolás a nevelő-oktató munkába 
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 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 osztályozó vizsgák, különbözeti vizsgák, helyi vizsgák, javító vizsgák lebonyolítása 

 tehetséggondozás, illetve felzárkóztatás a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédidőben az ügyeleti rend szerint 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, segédkezés ezek lebonyolításában 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása 

 részvétel nevelőtestületi és munkaközösség értekezleteken, megbeszéléseken 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való aktív részvétel 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása 

 osztálytermek, az iskola folyosóinak rendben tartása és díszítése 

 tanórák látogatása 

 balesetvédelemmel, gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő munka végzése 

5.2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg a tantárgyfelosztás szerint minden tanév 

júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.  

Az osztályfőnökök feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza. (melléklet) 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során  

 maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját, figyelemmel kíséri a  

 tanulók tanórán kívüli foglalkozásait. 

 Kapcsolatot tart az osztály szülői közösségével, a tanulók szüleivel. 

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

 Havonta minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, félévente minősítési javaslatát a  

 nevelőtestület elé terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és  
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 év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok, törzslapok megírása, 

 továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.  

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot  

 tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével, kezeli tanulói egyéni problémáit is. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására  

 mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, az 

 osztályprogramok lebonyolításában. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére.  

 Részt vesz a pedagógiai munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

 Osztályfőnöki órákat tart a tanmenet alapján. 

 Órákat látogat az osztályában. 
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6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL 

KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók: 

- kiemelten tehetséges 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

- sajátos nevelési igényű 

- halmozottan hátrányos 

 

6.1. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 
 

Iskolánk az alapkészségek fejlesztése, az alapműveltség biztosítása mellett fontosnak tartja a 

tehetséggondozást. 2012 óta tagja a Tehetségpont hálózatnak is, 2016-ban újra akkreditáltattuk. 

Munkánk során igyekszünk tanítványinkat segíteni abban, hogy rátaláljanak az adottságaiknak 

leginkább megfelelő műveltségterületre. Nemcsak a legkiválóbb tanulóinkat kívánjuk fejleszteni, 

hanem azokat is, akik az átlagosnál nagyobb érdeklődéssel fordulnak egy adott terület felé, hiszen 

ha e tevékenységben elmerülnek, s örömüket lelik benne, akkor ez egész személyiségükre is 

pozitívan hat. 

A tehetséggondozás minden pedagógus feladata, együttműködést feltételez nemcsak a tantestületen 

belül, hanem a családdal és külső intézményekkel is. 

 

A tehetség kibontakozását segítő színterek 

 differenciált tanórai foglalkozás 

 házi versenyek, városi versenyek 

 tehetséggondozó műhelyek, versenyfelkészítés lehetőségei 

 szakkörök, nívó órák (idegen nyelv), középiskolai előkészítő foglalkozások  

 iskolai és iskolán kívüli rendezvények 

 

Feladataink: 

 A tehetséges tanulókat ismerjük fel minél korábban, tovább fejlesztésükre minden                

lehetséges módot használjunk fel. 

 Gazdag, változatos tevékenységet biztosítsunk tanulóinknak, hogy mindenki megtalálja a  

 tehetségének, érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot. 

 A tanórai foglalkozások szervezésében törekedjünk az egyéni képességekhez igazodó  

 szervezeti formákra (differenciálás), illetve új tanítási módszerek alkalmazásával az oktatás  
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 hatékonyságára, sokszínűségére. 

 Az oktatás folyamatában minél többször használjuk a rendelkezésre álló IKT eszközöket,  

 ezek segítségével engedjük tanulóink egyéni felkészülését bemutatni 

 Fejlesszük tanulóink logikus gondolkodását a célirányos logijáték órákon, szakkörökön 

 Biztosítsuk az idegen nyelv választási lehetőségét már az első évfolyamon. 

 A tehetségekkel való foglalkozás elengedhetetlen feltétele a folyamatos szakmai  

 fejlődésünk, fontosnak tartjuk a továbbképzéseken való részvételt. 

 Keltsük fel a szellemi erőfeszítés és a megmérettetés iránti igényüket. 

 Versenyeken, bemutatókon adjunk alkalmat kiemelkedő képességeik bemutatására,  

 kibontakoztatására, és a sikerélmény megtapasztalására. 

A tehetséggondozás módszertani és szervezeti formái a tanórákon: 

 frontális 

 páros 

 kooperatív 

 egyéni munka 

 

6.1.1. Versenyeink  

 

Tantárgyanként kialakult azon versenyek rendje, amelyek színvonalas megmérettetést kínálnak 

legkiválóbb tanítványainknak. A felmenő rendszerű versenyeket minden esetben megelőzi a házi 

forduló. 

Hagyományos házi versenyeink 

 Mikulás rejtvényfejtő verseny 

 szavalóverseny 

 anyanyelvi alsós verseny 

 matematika alsós verseny 

 idegen nyelvi alsós verseny 

 kerékpáros ügyességi verseny 

Városi, kistérségi versenyeink a tehetségek felismerését segítik, és fejlődésükről adnak visszajelzést. 

HEURÉKA rejtvényfejtő kistérségi csapatversenyünket 6. és 7. osztályosoknak szervezzük 1998 

óta. Versenyeink feladataiból összeállított kiadványunk segítséget nyújt más iskolák házi 

versenyeinek összeállításához, a tanulók felkészítéséhez.  
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NYELV-ELEK kistérségi anyanyelvi verseny 5.-6. osztályosok számára. A játékos feladatok 

általános műveltséget, logikus gondolkodást mérik.  

Negyedikes diákok részére környezetvédelmi megmérettetést szervezünk, évenként más témában. A 

verseny címei: VIZIMANÓK, VITAMANÓK, ERDEI MANÓK, ZÖLDMANÓK. A 

csapatverseny során a természetismereti tájékozottság mellett a kooperatív munka, egymás segítése 

is hozzájárul az eredményes szerepléshez. 

NÉMET és ANGOL szépkiejtési vetélkedőnk a 10 – 12 éves gyerekeknek ad lehetőséget tudásuk 

összehasonlítására.  

Évek óta kapcsolatot tartunk (levelezés, találkozók, közös táborozás) egy deutschkreutz-i (Ausztria) 

iskolával, ezzel is hozzásegítjük diákjainkat a német nyelv gyakorlásához.  

„TULI-RÖPI” versenyünk a városi és város környéki általános iskolák röplabda csapatainak biztosít 

versenyzési lehetőséget. 

„TULI-TENISZ” kistérségi versenyünket 1992-től évente rendezzük meg. A versenyen kiemelkedő 

eredményt elért tanulóinkat egyesületbe irányítjuk. 

A „TULI-FOCI” labdarúgó kupa 15 éves múlttal rendelkezik. A népszerű labdarúgó foglalkozások 

hatékonyan segítik a gyerekek edzettségét, hozzájárulnak fizikai és lelki egészségük megőrzéséhez.  

Több éve állunk kapcsolatban a Győri Atlétikai Club fiú tornaszakosztályával. Alsós tanulóink 

torna előkészítő foglalkozásokon vesznek részt, eredményesen szerepelnek a diákolimpiai 

versenyeken. 

Több évtizede működünk együtt a Graboplast Győri Vízisport Egyesület kajak-kenu 

szakosztályával és a Győri Vízügy-Spartacus Evezős Clubbal. Tanulóink közül sokan megyei, 

országos, Európa-és világbajnok dobogós eredménnyel rendelkeznek.  

2016 szeptemberétől együttműködési megállapodást kötöttünk a SZÉCHENYI KOSÁRLABDA 

AKADÉMIÁVAL , mely során a kosárlabda megismertetése és megszerettetése a cél. A program 

keretén belül lehetőség van már az első osztálytól kezdődően a kosárlabdázásra. A foglalkozásokat 

képzett szakmai vezetés irányítja.  
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6.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

 

A tanulási – tanítási folyamat során nagy figyelmet fordítunk a gyengébben teljesítő, lassabban 

haladó tanulókra, akik tartós sikertelenségük esetén még inkább lemaradnak társaiktól.  

 

 

 

Feladataink: 

 a probléma időben történő észlelése, felismerése 

A tanulási problémák időben történő észlelésében különösen nagy felelősség hárul az első 

osztályban tanítókra,hiszen ők találkozhatnak először az első figyelmeztető jelekkel. 

Természetesen valamennyi osztályfőnök, szaktanár is figyelemmel követi tanítványait, és 

jelzi a fejlesztő pedagógusnak, gyógypedagógusnak, ha tanulási zavar jeleit észleli. 

 

 a tanulási nehézségek okainak feltárása 

A tanulási kudarc esetén tisztázni kell, hogy az eredménytelenség mögött a gyermek 

képességbeli zavarai, magatartási gondok vagy más problémák állnak. Ha a tanulóval történő 

egyéni beszélgetés és a szülőkkel való elbeszélgetés sem hoz javulást, úgy szakemberek 

segítségét kérjük a képességvizsgálatok elvégzéséhez. A Győr-Moson-Sopron Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézményének szakemberei, akik a szülők előzetes 

beleegyezésével vizsgálják a gyerekeket, feltárják a problémákat. Amennyiben szükségesnek 

látják, a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítják a tanulót. 

Mindkét intézmény segítséget nyújt az eredményes terápiához  

 

Az eredményes fejlesztési program eszközei, eljárásai: 

 az érdeklődés felkeltése és fenntartása 

 állandó bátorítás, biztatás 

 az önbizalom erősítése 

 önértékelés fejlesztése 

 személyre szabott feladatok alkalmazása 

 szintjükhöz mért követelmények állítása 

 a fokozatosság elvének követése 

 önálló tanulást segítő fejlesztés: a tanulás tanítása, tanulási technikák megismertetése,  

 alkalmazása 

 differenciált tanulásszervezés 

 felzárkóztató foglalkozások 



 

    

 

43 

 korrepetálások 

 a tanuló saját képességeihez igazított értékelés 

 rendszeres ismétlés, gyakoroltatás 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók gondozása 

 

 A sajátos nevelési igényű tanulók számára biztosítjuk a tanulási esélyegyenlőséget. 

  Iskolánkban a normál értelmi képességű tanulókkal együtt történő integrált oktatás folyik.  

 A sajátos nevelési igényű tanulók a jogszabályoknak megfelelően a szakvéleményben 

meghatározott ellátásban részesülnek.  

 A tanítók és a szaktanárok munkáját gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus segíti.  

 A szakértői vélemények ismeretében egyéni fejlesztési tervet készítenek, mely azon 

korrekciós eljárásokat és terápiás módszereket foglalják magukba, melyek segítik a tanulók 

egyéni fejlődését. A foglalkozások anyagába beépül a tanórai tananyag is, de elsősorban 

olyan részképességek fejlesztése történik meg, melyekben a tanuló lemaradást mutat. 

  A fejlesztést dokumentálják egyéni fejlesztő lapon, a foglalkozáson résztvevők adatait a 

forgalmi naplóban rögzítik. A kontroll vizsgálatok és a tanuló tanórai teljesítményének 

nyomon követésével visszajelzést kapunk fejlesztőmunkánk hatékonyságáról.  

Célunk, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő tanítványaink időben kapják meg a személyre szabott 

segítséget, hogy a gondok enyhíthetők vagy megszüntethetők legyenek, hozzájárulva ezzel egyéni 

képességeik kibontakozásához és továbbtanulási esélyük növeléséhez. 

 

Fontos, hogy a szaktanárok és tanítók a tananyag feldolgozásánál figyelembe vegyék az eltérő 

képességű tanulók igényeit, módszereiket e szerint válogassák. A számonkérésnél alkalmazzák a 

szakvéleményben leírt méltányossági szempontokat: 

 Szóbeli számonkérés előtérbe helyezése 

 Tananyagrészek értékelése alóli mentesítés 

 A tantárgy értékelése, minősítése alóli mentesítés 
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6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

 

Napjainkban nagyok a társadalmi elvárások az intézményi neveléssel szemben, mert a családok egyre 

kevésbé tudják ellátni a szocializáló, védő funkcióikat.. A szeretetteljes, nyugodt légkörből érkező 

gyermek már a családban megtanulja a szocializáció első lépéseit. Ez esetben az alkalmazkodás az 

új társakhoz és az új környezethez többnyire zökkenőmentesen zajlik. Ha a családi háttér nem 

biztonságos és harmonikus, akkor a gyermek az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, 

társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe 

való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített, ezért kiemelt figyelmet, különleges 

bánásmódot igényel. Iskolánkban a beilleszkedési, tanulási zavarral, magatartási 

rendellenességgel küzdő tanulók a többi tanulóval együtt vesznek részt az iskolai nevelésben és 

oktatásban.  Tevékenységünk célja a beilleszkedés megkönnyítése az egyéni értékek 

megismertetésén és a közösség értékeinek elfogadtatásán keresztül. 

 

Feltáró munka, korrekció, fejlesztés 

 Könnyítsük meg az átmenet problémáit az óvodából az iskolába, az alsó tagozatból a felső 

tagozatba, az általános iskolából a középiskolába. 

 A problémák korai feltárása érdekében a gyógypedagógus minden év októberében elvégzi a 

DIFER felmérést az összes elsős tanulóval, ami alapján az arra rászorulók további vizsgálatra 

kerülnek. 

 A magatartási zavar feltárása 

 A szakvéleménnyel rendelkező tanulókkal fejlesztő pedagógus foglalkozik a törvény által 

biztosított óraszámban  

 A fejlesztő- és gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait minden pedagógus beépíti a 

nevelő-oktatás folyamatába. 

 Tanulóink integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében pedagógusaink magas szintű 

pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az 

együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkeznek, akik: 

 a szakvélemény alapján egyéni bánásmódot biztosítanak tanulóinknak 

 együttműködnek fejlesztő pedagógussal, iránymutatásait, javaslatait beépítik a 

pedagógiai folyamatokba 
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Feladataink: 

 

 személyes, szeretetteljes bánásmódot alakítsunk ki  

 reális követelményeket támasszunk 

 a tanulók szokásrendjét formáljuk, alakítsuk ki a helyes napirendet, heti rendet 

 eredményes munkánk egyik fontos záloga az érintett tanulók családjával való folyamatos 

együttműködés. Feladatainkról, eredményeinkről folyamatosan tájékoztatjuk őket, 

meghallgatjuk véleményüket, mert csak együttes erővel érhetjük el céljainkat. 

 ismertessük meg tanulóinkat a helyes konfliktusmegoldó stratégiákkal 

 alakítsunk ki következetes büntetési-jutalmazási rendszert a magatartási normák eléréséhez 

 szükség esetén kérjünk segítséget pszichológustól, illetve más külső szakembertől. 

 

 

6.4 Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

 

Évről évre tapasztalható, hogy a hátrányos helyzetű tanulók száma egyre gyarapszik. Ennek hatására 

az iskola feladata az ifjúságvédelem terén is megnő. Egyre több az olyan hátrányos helyzetű gyerek, 

aki a család mindennapi gondjai, megélhetési nehézségei miatt válik elhanyagolttá. Ezek a negatív 

hatások befolyásolják a gyermek eredményeit, társakhoz, munkájukhoz való viszonyát, s nem 

egyszer viselkedési- és magatartászavart okoznak. 

Intézményünkben e munkaterületen kialakult helyi rend szerint folyik az ifjúságvédelmi 

tevékenység. Valamennyi pedagógus közreműködik a feladatok ellátásában, koordinálását az 

ifjúságvédelmi felelős végzi.  

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység célja 

 Járuljon hozzá a gyermek egészséges testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez. 

 Járuljon hozzá a gyermek jólétének, családban történő nevelésének elősegítéséhez. 

 Járuljon hozzá a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség  

 megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladataink 

 

 Prevenció :a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése, nyilvántartása. 

 Az ebbe a csoportba került tanulók folyamatos figyelemmel kísérése az osztályfőnökök  

 együttműködésével, szükség esetén intézkedés. 
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 A felső tagozatos osztályfőnöki órákon drogmegelőzési program megvalósítása. 

 A tankötelezettségi törvény végrehajtásával járó feladatokat kiemelten kezelve az  

 igazolatlan mulasztások figyelemmel kísérése. Az osztályfőnököket bevonva a megfelelő  

 nevelési és adminisztratív intézkedések végrehajtása. 

 Segítség a gyermek napközbeni ellátásának megszervezésében, délutáni foglalkozás,  

 valamint tanulószoba keretében, ahol felzárkóztató és tehetségfejlesztő programokon vehet  

 részt a tanuló. 

 Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Központtal, a Családsegítő Szolgálattal, a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámhivatalával. 

 Kapcsolattartás a szülőkkel. 

 Az iskolavezetés, valamint a tantestület folyamatos tájékoztatása az iskola gyermekvédelmi  

 helyzetéről. Félévente a tantestületi értekezleteken összegző értékelés az eltelt időszak  

 gyermekvédelmi tevékenységéről. 

 

A gyermekvédelmi program megvalósításában együttműködő szervezetek 

 

 Gyermekjóléti Központ 

 Győri Polgármesteri Hivatal   – Népjóléti Osztály 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámhivatala 

 Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal- Hatósági Főosztály  

 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Győri Tagintézménye 

 Iskolaorvos, védőnő 

 

6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

Iskolánkban is egyre növekszik a nehezebb anyagi körülmények között élő tanulók száma. Hátrányos 

helyzetű tanulóknak tekintjük azokat,( nem a hatályos jogszabályok által megfogalmazott 

terminológiával) akiket különböző környezeti tényezők gátolnak abban, hogy adottságaiknak, 

képességeiknek megfelelően fejlődjenek: 

 Szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek: 

- családi környezetükből adódóan 

- iskolai körülményeiket tekintve 

- csonka családban nevelkedők 

- munkanélküli szülők 

 Átmenetileg hátrányos helyzetűek: 
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- tartós betegség 

- költözés más városból  

Az iskola feladata a problémák feltárása, mely nagy tapintatot igényel. A szülő nem szívesen 

nyilatkozik nehézségeiről, sokszor a pedagógus veszi észre az árulkodó jeleket: nehézséget okoz a 

tanév elején a tanszervásárlás, a havi ebédbefizetés, a kirándulás költségeinek megtérítése. Az otthoni 

gondok szinte mindig megmutatkoznak a gyermekek tanulmányi eredményének, vagy 

magatartásának megváltozásában is.  

Amennyiben a fenti okok valamelyike fennáll, sorra kell vennünk a segítségadás lehetőségeit a 

hátrányok mérsékléséért, esetleges felszámolásáért, így biztosítva az egyenlő esélyek elvének 

érvényesülését. 

 

A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységformák segítik iskolánkban: 

 délutáni pedagógiai célú tevékenység alsó tagozatos tanulóknak 

 tanulószobai ellátás felsős tanulóknak 

 felzárkóztató foglalkozások 

 tehetséggondozó foglalkozások (szakkörök) 

 iskolai könyvtár használata 

 nevelők, tanulók, szülők segítő személyes kapcsolata, nevelési gondok megbeszélése 

 az iskolai étkezési költségekhez történő hozzájárulás, illetve csökkentett étkezési díjfizetés  

 lehetőségének kérése az érintett önkormányzat képviselőtestületétől 

 felvilágosító munka a szociális juttatásokról, az otthoni nevelésről 

 továbbtanulás irányítása 

 a tanulmányi versenyek nevezési díjainak átvállalása, támogatása 

 

A pedagógus feladatai: 

 A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek 

 személyiségének és családi hátterének felderítése. 

 Az érintett gyermekekkel való fokozott törődés, segítségnyújtás, a szülőkkel való 

 együttműködés erősítése. 

 A tanulók későbbi társadalmi beilleszkedését, szocializációját segítő néhány különösen 

 fontos kulcskompetencia területének fejlesztése: 

- anyanyelvi kompetencia: önálló szövegalkotás, vélemény megfogalmazása szóban és  
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 írásban 

- matematikai kompetencia: alapvető, gyakorlati számolási készségek kialakítása 

- szociális és állampolgári kompetencia: közügyekben való eligazodás, konfliktus  

 megoldás 

- digitális kompetencia: információkeresés lehetőségei 

 Lehetőség szerint szervezi a veszélyeztetett tanulók szabadidejét, érdeklődési körüknek 

 megfelelő elfoglaltságot, szórakozást, sportolási lehetőséget keres számukra (pl.: műsorok,  

 rendezvények, sportfoglalkozások). 

 

 Kapcsolattartás a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősön keresztül az együttműködő  

 szervezetekkel: Gyermekjóléti Központtal, a Családsegítő Szolgálattal, a Győr-Moson- 

 Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal és Győri Tagintézményével 
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7. AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI 

RÉSZVÉTEL RENDJE 

 

A Diákönkormányzat (DÖK) a diákság kollektív érdekérvényesítési szervezete, mely a 

nevelőtestület támogatásával működik. Tevékenysége kiterjed valamennyi tanulót érintő kérdésre és 

tevékenységre. 

Tagjai az egyes osztályok képviselői, akiket az osztály tanulói szavazással választanak meg.           A 

Diákönkormányzat munkáját az iskolában tanító tanár segíti. 

 

A Diákönkormányzat tevékenységét a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

alapján végzi a diákok által felkért pedagógusok, az osztályfőnökök és az iskolavezetés 

támogatásával. 

 

A Diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. (Nkt. 48.§ 1., 2., 3., 4. bekezdés) 

 

A DÖK egyetértési jogot gyakorol:  

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt 

 a Házirend elfogadása előtt 

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatala előtt 

 

A DÖK a nevelőtestület véleményének kitérésével dönt:  

 saját működéséről 

 hatáskörei gyakorlásáról 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról 

 az intézményi Diákparlament delegáltjáról 

 

A tanuló joga, hogy részt vegyen a DÖK munkájában, megilleti a kérdezés, érdemi válasz, 

véleménynyilvánítás, tájékoztatás, információhoz jutás joga. 

 

A diákönkormányzat feladatai: 

 a tanulói jogok képviselete 

 tisztségviselők választása 
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 részvétel a közösségi élet szervezésében: tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők,  

 pályázatok), sportélet, túrák, kirándulások, faliújság díszítés, tanítás nélküli munkanap  

 programjának tervezése, ünnepségek, megemlékezések 

 

A diákönkormányzat működésének célja, hogy a tanulók 

 kapjanak lehetőséget a közösségi magatartás gyakorlására. 

 közösségi életük szervezéséhez kapjanak önállóságot. 

 ismerjék meg a demokrácia szabályait. 

 szerezzenek tapasztalatot az alkotás folyamatáról (ötlet, tervezés, szervezés, lebonyolítás). 

 tanulják meg leküzdeni a nehézségeket. 

 fogadják el és tartsák tiszteletben mások érdekeit is. 

 észrevételeiket, javaslataikat bátran osszák meg nevelőikkel, diáktársaikkal. 

 vegyenek részt a diákélet tartalmassá, emlékezetessé tételéhez. 

 

 

8. KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL, TANULÓKKAL, AZ ISKOLA 

PARTNEREIVEL 

 

Iskolánk partnere minden olyan személy és intézmény, aki hatással van az itt zajló nevelő-oktató 

folyamatra, segíti munkánkat, illetve elvárásokat fogalmaz meg. A kapcsolattartás feltétele, hogy 

partnereink ismerjék az itt folyó munka alapelveit, ez adhatja meg a kapcsolattartás tartalmát.  

 

A partnerekkel való folyamatos kommunikáció elemi érdeke az intézménynek, hisz a partnerek 

elégedettsége az iskola folyamatos fejlesztésének alapját képezi. 

A közvetlen partnerekkel való kommunikáció napi, szóbeli és írásbeli. Eszközei: telefon/fax., levél, 

e-mail, tájékoztató füzet, faliújság, tájékoztató hirdetmények, honlap. 

Fontos, hogy időben, korrekt módon eljusson minden partnerhez az őt érintő információ, ennek 

érdekében a leghatékonyabb formát használjuk.  

 

8.1. Az iskola legfontosabb közvetlen partnerei: 
 

 tanulók 

 szülők 

 pedagógusok 

 nem pedagógus munkatársak 
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8.1.1. Kapcsolattartás a szülőkkel 

 

Az iskola és a szülői ház kapcsolattartásában a Nemzeti köznevelési törvény alapelveit követjük: 

 A nevelés középpontjában a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és jogai  

 egységet alkotnak. 

 A nevelés az oktatás feladatát a gyermek szülei megosztják a pedagógusokkal. 

 A közös tevékenység alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógus szakmai hitele. 

A tanárok és a szülők egymást kiegészítve fáradoznak a fiatalok szellemi és testi fejlődésén. 

Összefogásuk, közös gondolkodásuk és harmonikus együttműködésük fontos tényezője a 

nevelésnek. Az érintkezés közöttük legyen elfogadó, nyílt, őszinte, szívélyes és jóindulatú. A nevelő 

magabiztos szakmai felkészültsége, körültekintő fellépése elősegíti a megfelelő kapcsolat 

kialakítását. 

Az iskolában a szülő legfontosabb segítője a gyermekének osztályfőnöke, aki több éven át figyeli, 

irányítja és segíti a tanuló fejlődését, a vele kapcsolatos problémák megoldását. Pedagógus és szülő 

egyaránt legyenek nyitottak egymás érveire, álljanak készen arra, hogy közösen keressék a 

problémák megoldását. 

A szülők rendszeres és érdemi tájékoztatást kapnak gyermekük tanulmányi előmeneteléről és 

magaviseletéről, előzetes megbeszélés után bármelyik tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozáson 

részt vehetnek. 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

- szülői értekezlet 

- egyéni fogadóóra 

- iskolai fogadóóra 

- nyílt napok 

- nyílt órák 

- rendkívüli szülői értekezlet 

- pályaválasztási szülői értekezlet 

- szülői munkaközösségi értekezlet 

A szülőket az egyéni jogok mellett kollektív jogok is megilletik, melyeket a Szülői 

Munkaközösségen keresztül gyakorolnak. A Szülői Munkaközösségbe a szülők osztályonként 2-2 
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tagot delegálnak, s ők maguk közül választják meg az elnököt. Munkájukat saját munkaterv alapján 

végzik. 

A Szülői Munkaközösséggel közösen szervezett hagyományos programjaink: 

- „Tuli-Party” (családi nap) 

- Farsang 

- Adventi vásár – „süti sütő verseny” 

- őszi és tavaszi művészeti kiállítások 

- projektnapok 

Iskolánk vezetősége nyitott minden előrevivő, diákjaink, iskolánk érdekét szolgáló 

kezdeményezésre.   

 

8.1.2. Kapcsolat a tanárok és diákok között 
 

A tanár – diák kapcsolatban a pedagógus személyisége, magatartása a meghatározó. Ahhoz, hogy a 

nevelő hatás érvényesüljön, a pedagógusnak el kell fogadtatnia magát.  

 

A nevelő:  

 diákokkal kialakított viszonya legyen őszinte 

 gondoskodással forduljon a tanuló felé 

 legyen megértő 

 kezelje partnerként a diákot 

 legyen előítélet mentes 

 bátorítson önálló cselekvésre 

 legyen rugalmas 

 alakítson ki tanulásra ösztönző légkört 

 irányítsa a gyermek tanulását 

 keltse fel a tanuló érdeklődését 

A diák: 

 ne passzív befogadó legyen 

 aktívan vegyen részt az órai munkában 

 magatartásával ne zavarja az óra menetét, társai tanulását 

 tartsa tiszteletben tanárai és társai véleményét 
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 legyen tisztelettudó nevelőivel és az iskola valamennyi dolgozójával szemben 

 legyen képes a kudarc leküzdésére 

 legyen képes a sikerek megélésére 

 

8.1.3. Kapcsolat a diákok között 

 

Az osztálytársak, iskolatársak is fontos szerepet töltenek be a diákok személyiségének fejlődésében. 

Minél több tapasztalata van a tanulónak, annál jobban érzi magát az iskolában. A diákok legyenek 

toleránsak társaikkal, fogadják el egymást hibáikkal együtt. Becsüljék meg, ismerjék el egymás 

sikereit, tartsák tiszteletben egymás véleményét. 

A diákok között leginkább az osztályban alakul ki közvetlen kapcsolat, az osztályközösség fontos 

személyiségformáló erő. 

 

8.2. Az iskola legfontosabb közvetett partnerei 

PARTNEREINK KAPCSOLATTARTÁS TERÜLETE 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartással kapcsolatos teendők 

II. számú Gazdasági Működtető Központ működtetéssel kapcsolatos teendők 

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője 
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók státuszának 

elbírálása 

Polgármesteri Hivatal Győr                                             

Humánpolitikai Főosztály - Oktatási Osztály 
Intézményi Tanács delegált biztosítása 

Polgármesteri Hivatal Győr                                             

Humánpolitikai Főosztály - Népjóléti Osztály 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő tanulók határozatainak megküldése 

Polgármesteri Hivatal Győr                                 

önkormányzati képviselők 

képviselői fogadóórák helyszíneinek biztosítása, 

helyi képviselő anyagi segítségnyújtása iskolai 

fejlesztésekre 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Győri Járási Hivatal Gyámhivatala 
tájékoztatás tanulók igazolatlan mulasztásairól 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
tájékoztatás tanulók igazolatlan mulasztásairól 

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 
szakértői vizsgálatok 

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Győri Tagintézménye 
pszichológiai, nevelési tanácsadás 
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Gyermekjóléti Központ 
tájékoztatatás mulasztásokról, előadások tartása, 

tájékoztatás ifjúságvédelmi felelősöknek 

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai 

Intézet 
előadások, továbbképzések, versenyszervezés 

Győri Városi Rendőrkapitányság              

Bűnügyi Osztály 
ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

Óvodák beiskolázás segítése, nyílt napok 

Általános iskolák 
részvétel iskolák közötti versenyeken                            

nyílt tanítási órák látogatása 

Középiskolák 
8. évfolyamosok beiskolázása                              

bemutatkozás osztályfőnöki órákon 

Egyházak az iskolai hit- és erkölcstan oktatás biztosítása 

PARTNEREINK KAPCSOLATTARTÁS TERÜLETE 

Radó Tibor Általános Iskola és 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

utazó pedagógusok biztosítása (szurdopedagógus, 

szomatopedagógus) 

Győri Eötvös József Általános Iskola HÍD program 

Liszt Ferenc Zeneiskola zeneiskola kihelyezett tagozatának működése 

Múzeumok, könyvtárak, színházak 
kihelyezett, rendhagyó tanítási órák, versenyek, 

pályázatok, tárlatlátogatások 

Gyermekek Háza 

előadások látogatása                                                             

részvétel  pályázatokon                               

rendhagyó órák 

Mobilis Interaktív Kiállítási Központ rendezvények látogatása,  bemutatóórák 

Iskolaorvos, iskolafogorvos, védőnő 
egészségügyi szűrések, előadások, osztályfőnöki 

órák 

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
közös programok, projektek, pályázatok, 

ünnepségeken műsorok adása 

Kisbácsai Nyugdíjasok Baráti Köre helyszín biztosítása működésükhöz, műsorok adása 

Rómer Flóris Cserkészcsapat foglalkozásokhoz helyszín biztosítása 
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Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora          

Győrújbarát 
tanulók nyári táboroztatása 

Graph-Art Lap- és Könyvkiadó Kft. Tudorka és Tappancs magazinok terjesztése 

Nyugat-Magyarországi Kereskedelmi, 

Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. 
tanulók étkeztetése 

Hanság-Fertőmenti Szövetkezet gyümölcs program 

Tankönyvkiadók új kiadványok ismertetése, rendelések 

Magyar Röplabda Szövetség 
utánpótlás nevelés                                       

felszerelés biztosítása 

Győri Atlétikai Club Tenisz- és 

Tornaszakosztálya 
edzés lehetőség biztosítása, utánpótlás nevelés 

 

Széchenyi Kosárlabda Akadémia 

utánpótlás nevelése, tehetségek felfedezése, edzési 

lehetőség biztosítása 

 

9. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 
 

Az intézmény tanulmányok alatt szervezett vizsgái: 

 osztályozó vizsga  

 magántanuló, tartós betegség esetén 

 tartós hiányzás esetén 

 javító vizsga 

 különbözeti vizsga 

 pótló vizsga  

 helyi vizsga 

 

9.1. Az osztályozó vizsga  
 

A magántanulót a Nemzeti köznevelési törvény 55.§-ának 2. bekezdése értelmében az iskola 

valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Szülői kérésre az iskola igazgatója 

engedélyezheti, hogy a vizsgatárgyak egy-egy óráján a tanuló részt vegyen. A magántanuló félévkor 

és év végén köteles számot adni felkészültségéről a szülővel előre egyeztetett időpontban és 

tárgyakból. Írásbeli vizsga esetén a szaktanár két napon belül közli az elért eredményt a szülővel és 
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a tanulóval. A szóbeli vizsga háromfős bizottság előtt történik, és az érdemjegyet a vizsga végén 

közlik a tanulóval. A vizsga megszervezése és a bizonyítvány kiállítása az osztályfőnök kötelessége. 

 

Ha a tanévben a tanulónak igazolt vagy igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, 

arra a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet 51.§-ának 7. 

bekezdése vonatkozik, mely szerint  

 a tanulótól megvonható a beszámolás (osztályozó vizsga) lehetősége abban az esetben, ha 

 egy tanítási évben legalább 250 tanítási óráról távol maradt, feltéve, hogy az igazolatlan 

 mulasztások száma meghaladta az igazolt mulasztások számát 

 nem tagadhatja meg az iskola az osztályozó vizsga letételét, ha a tanuló 250 tanítási óránál 

 kevesebbet hiányzott, illetve akkor sem, ha az igazolt mulasztások száma magasabb volt, 

 mint az igazolatlan mulasztások száma 

 a nevelőtestület abban az esetben tagadhatja meg a beszámolás lehetőségét, ha az 

 igazolatlan távolmaradás jogkövetkezményeire a szülő figyelmét írásban felhívta 

 

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel köteles 

folytatni. 

Az osztályozó vizsga hatálya: 

 

Az osztályozó vizsga hatálya kiterjed az intézmény azon tanulójára,  

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít 

 akit az iskola igazgatója osztályozó vizsgára utasít 

 

9.2. A javítóvizsga 
 

A javítóvizsga hatálya kiterjed minden olyan tanulóra, akinek a nevelőtestület ezt engedélyezi. Célja, 

hogy a tanuló lehetőséget kapjon sikeres vizsga esetén a magasabb évfolyamba lépésre. 

 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

 a tanév végén – legfeljebb 3 tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott. 

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

engedély nélkül eltávozik. 
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Javítóvizsgára minden tanévben augusztus 15. és 31. között kerül sor. A vizsga időpontjáról az iskola 

a tanuló szülőjét írásban értesíti. 

A javító vizsgára az adott tantárgyból a tanuló felkészüléséhez tematikát, tananyagot a vizsgáztató 

(szaktanár, munkaközösség-vezető) köteles biztosítani. A javítóvizsga előtt a szaktanár 2 órában 

felkészítést biztosít a tanulónak.  

 

A javítóvizsgák lefolytatásához az intézményvezető vizsgabizottságot jelöl ki. A vizsgabizottság 

elnöke felelős a jegyzőkönyvek vezetéséért. A vizsgák eredményét az osztályfőnök vezeti be a 

törzslapba és a bizonyítványba. A záradékot az intézményvezető vagy helyettese is aláírja. 

 

 

A javítóvizsga lebonyolítása 

 Írásbeli vizsgát tesz minden tanuló. 

 A feladatlapot a szaktanár állítja össze. 

 A feladatlap megoldására tantárgyanként 45 perc áll rendelkezésre. 

 A tanulók iskolai bélyegzővel ellátott papíron dolgoznak. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók a szakértői véleményben meghatározott segédeszközöket 

használhatnak és többletidőt kapnak. 

 A 2-4. évfolyamon tanulóinak írásbeli vizsgaeredményét a háromtagú bizottság állapítja meg. 

 Szóbeli vizsgát tesznek az írásbeli vizsga után az 5-8. évfolyam tanulói,a kérdéssort a 

szaktanár állítja össze, a háromtagú bizottság dönt az érdemjegyről az írásbeli és szóbeli 

eredmények összegzése után. 

 

9.3. A különbözeti vizsga 

 

Különbözeti vizsga letételét az intézményvezető határozza meg az alábbi esetekben: 

 másik iskolából átvett tanuló, ha a két iskola tantárgyi rendszere, helyi tanterve, óraszáma ezt 

indokolttá teszi 

 külföldi tanulmányok magyarországi folytatása esetén abból a tantárgyból, amelynek 

ismerete feltétele a tovább haladásnak 

A vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása egyedi elbírálás alapján történik az iskola 

vezetőinek, osztálytanítójának, szaktanárának egyetértésével. 
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9.4. A pótló vizsga 
 

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó/javító/ különbözeti 

vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből – kérelmére – 

pótló vizsgát tehet. 

Időpontját egyéni elbírálás alapján az intézményvezető jelöli ki. 

9.5. A helyi vizsga 
 

A 2006/2007-es tanévtől kezdődően minden tanév májusában intézményünk belső vizsgát tart a 4., 

6. és 8. évfolyamon. 

 

A vizsga típusai 

  4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 

matematika írásbeli x x x 

magyar szövegértés x x x 

magyar nyelvtan 

írásbeli 
x x x 

idegen nyelv írásbeli   x x 

történelem szóbeli   x x 

idegen nyelv szóbeli   x x 

 

A vizsga lebonyolítása 

 

 Az írásbeli vizsgák a tanév rendjében meghatározott vizsgahéten, délelőtti tanítási órák 

keretében, évfolyamonként ugyanazon a napon zajlanak. 

 A szóbeli vizsgák a tanév rendjében meghatározott vizsgahéten előzetesen kiadott tételek 

alapján folynak vizsgabizottság előtt. A vizsgabizottság kéttagú, egyik tagja a tantárgyat 

oktató szaktanár, a másik pedig a munkaközösség-vezetője, az intézményvezető vagy az 

intézményvezető-helyettes. 
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A vizsga értékelése érdemjeggyel történik. Az érdemjegyet rögzíteni kell: 

 jegyzőkönyvben (szaktanár és vizsgabizottsági tag írja alá a szóbeli vizsgán). 

 bizonyítványban bellapon (az intézményvezető és az osztályfőnök írja alá). 

 havi jegyként a naplóban. 

 a tanulók tájékoztató füzetében. 

 

A sajátos nevelési igényű és BTM-es tanuló részére a vizsgán indokolt esetben biztosítani kell a 

hosszabb felkészülési időt, illetve az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott 

eszközöket, a vizsga szervezésénél alkalmazkodni kell az adottságaihoz. 

10. A TANULÓK FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK HELYI 

SZABÁLYAI 

 

10.1. A tanulók felvétele 
 

A tanulók felvételéné, átvételénél a Nemzeti köznevelési törvény 50.§ értelmében jár el intézményünk. 

„Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót akinek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye a körzetben található.”   

A körzetben élő tanulók felvételi kérelmének teljesítése után, további kérelmek teljesítésekor 

előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. További felvételi kérelmek 

elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók: 

 akiknek a testvére iskolánk tanulója 

 akiknek a szülője iskolánk tanulója volt 

 akiknek szülője iskolánk dolgozója 

 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérést tanúsító igazolást, az 

esetleges szakvéleményt. 

A felvett tanulók osztályba sorolásáról az intézményvezető dönt. Az általános iskola felvételi vizsgát 

nem szervezhet, intézményünk normál kerettantervre épülő helyi tantervű osztályokat indít. 

A Nemzeti Köznevelési Törvény 50.§-a értelmében a tanuló – magántanuló- is az iskolával tanulói 

jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján  keletkezik, és jelentkezés alapján 

történik, melyről az iskola igazgatója dönt. 
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10.2. A tanulók átvétele 

 

Tanuló átvételére a tanév során bármikor lehetőség van. Az átvétel jelentkezés alapján történik. Az 

átvételi kérelemhez mellékelni kell a gyermek és a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

Ezen kívül be kell mutatni a tanuló év végi bizonyítványát vagy tanév közben a tájékoztató füzetét, 

a tanulóról készült szakértői véleményt (amennyiben van a tanulónak) és kedvezményes étkezéshez, 

valamint tankönyvellátáshoz szükséges dokumentumokat.  

A körzeten kívüli tanulók átvételéről az iskola intézményvezetője az érdekelt osztályfőnökök 

véleményének ismeretében dönt. A belépés feltétele iskolánk helyi tantervében meghatározott 

minimális követelményeknek való megfelelés. A tantárgyi rendszerek, óraszámok, tananyagok 

összevetése után az iskola intézményvezetője különbözeti vizsga letételét írhatja elő. 

A körzeten kívül lakó tanulók átvétele esetében figyelembe kell venni, hogy az érkező tanuló 

magatartásával, tanulmányi munkájával ne hátráltassa az érintett osztályközösség nevelését, 

oktatását, fejlesztését, valamint az érintett osztályok létszámát. 

 

Átvétel esetén intézményünk befogadó nyilatkozatot állít ki, melyet a szülőnek az előző iskolában át 

kell adni. 

 

10.3. A tanulói jogviszony megszüntetése 

 

A Nemzeti Köznevelési Törvény 53.§-a értelmében 

(2) „megszűnik a tanulói jogviszony 

a.) ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján 

 

Ha a tanuló másik iskolába távozik, a befogadó iskola írásos nyilatkozata után kapja meg a tanuló 

képviselője, szülője intézményünktől az iskolaváltoztatásról szóló értesítést és a tanuló 

bizonyítványát. 
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11. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy: 

 

 alapozza meg a tanulóknál a felelősségteljes gondolkodást és a szabálykövető magatartás 

kialakulását 

 a tanulók érezzék át a másokon való segítés fontosságát, legyenek érzékenyek mások iránt, 

fejlődjön a szociális képességük 

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat 

 kerüljék el, előzzék meg a baleseteket  

 a legalapvetőbb elsősegély nyújtási technikák és ismeretek elméleti, majd gyakorlati 

elsajátítása után tudjanak és merjenek segítséget nyújtani a rászorulóknak addig, amíg a 

szakszerű segítség meg nem érkezik 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni 

 

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 

 az elsősegély-nyújtás alapismereteinek bemutatása és gyakoroltatása a tanulókkal  

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

foglalkozások keretében – foglalkozzanak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel  

 

Az elsősegély-nyújtás alapismereteinek főbb témái 1-8. évfolyamon: 
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 Az elsősegély-nyújtás fogalma, célja, általános szabályai 

 Tájékozódás a baleset helyszínén, helyszínbiztosítás 

 Segélykérés, mentőhívás  

 Teendők áramütés esetén 

 Ájulás, eszméletvesztés tünetei, ellátásuk 

 Stabil oldalfekvő helyzet biztosítása 

 Életjelenségek, újraélesztés 

 Epilepsziás gyermek az iskolában, teendők 

 Keringés és légzés vizsgálata 

 A lázcsillapítás 

 Sebek fogalma, fajtái, elsődleges sebellátás 

 Vérzések fajtái, ellátásuk, vérzéscsillapítás lehetőségei 

 Rándulás és ficam 

 A törés tünetei, fajtái, rögzítési módok 

 Állati harapások és rovarcsípések ellátása 

 Égési sérülések típusai, ellátása 

o Fagyás fokozatai, fagyási sérülések ellátása 

 Általános tűzvédelmi ismeretek, füstmérgezés 

 Szén-monoxid mérgezés tünetei, teendők 

 Vegyszer okozta sérülések, vegyi anyagok az iskolában 

 Leggyakoribb mérgezések és azok ellátása 

 Vízi mentés, társmentés 

 Teendők túlzott alkoholfogyasztás esetén 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében: 

 

 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe 

 támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre 

való jelentkezését. 
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő, helyi tantervben 

szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó ismeretek szolgálják: 

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Természetismeret – az ember megismerése és egészsége 

– alapfokú elsősegélynyújtás 

Biológia- 

egészségtan 

– az ember megismerése és egészsége 

– alapfokú elsősegélynyújtás 

- állati harapások, rovarcsípés 

- rándulás, ficam, törés 

- légúti akadály 

- keringés, vérzések 

- ájulás, eszméletvesztés 

- stabil oldalfekvő helyzet 

- égési-, fagyási sérülések 

- újraélesztés 

Kémia - veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

Fizika - elektromos áram hatása a szervezetre 

- égési sérülések, forrázás 

- fagyási sérülések 

Testnevelés - esések, ütközések 

- ficam, rándulás, törés 

- ájulás, eszméletvesztés 

- vízből mentés 

Technika - sérülések, sebek ellátása 

- vérzések 

- érintésvédelmi ismeretek 

 

Osztályfőnöki óra Témakörök: 

– Mozgás, napirend, személyes higiéné 

– Egészséges táplálkozás 

– Környezet és egészség 

– A biztonság megőrzése 

– Káros szenvedélyek 

– Családi élet és emberi kapcsolatok 

– Növekedés, változás, szexualitás 

– Betegségmegelőzés 

– Fogyasztó nevelés 
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Az intézmény házirendjében, szervezeti és működési szabályzatában, valamint 

a munkavédelmi- és tűzvédelmi szabályzataiban foglaltak szerint baleset 

megelőzési oktatás a tanév kezdetén, az osztályfőnöki órákon történik. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításai a tanórákon kívül még az alábbi programok 

keretében lehetségesek: 

 

A. Iskolai - tanórán kívüli programok 

 pedagógiai célú foglalkozások  

 sportfoglalkozások, versenyek, vetélkedők, rendezvények (pl. Sportnap, Elsősegélynyújtó 

verseny, Egészséghét-nap) 

 

B. Iskolán kívüli programok 

 elsősegélynyújtó versenyek  

 túrák  

 kerékpártúrák 

 győrújbaráti tábor 

 erdei iskola 

 kerékpártúrák 

 korcsolyázás 

 

A foglalkozások tartásában közreműködő személyek: 

 

 Pedagógusok 

 Egészségfejlesztés szakos kollégánk 

 Iskolaorvos 

 Iskolavédőnő 

 Mentőszolgálat munkatársai 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

65 

II. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 
 

1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE 
 

A 2013/2014-es tanévtől első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben került bevezetésre az OFI 

által kidolgozott kerettanterv szerinti oktatás. A tantárgyak helyi tantervét a tankönyvkiadók helyi 

tantervi ajánlásai alapján készítettük el.  

Intézményünk az alábbi jogszabályok előírásait vette figyelembe: 

 Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

kormányrendelet 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

 a kerettantervek kiadásáról szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 

 2001. évi XXXVII. törvény (tankönyvpiac rendjéről) 

 Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet 

 a tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló  

 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. 

Óraterv a kerettantervekhez- 1-4. évfolyam  

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

 Magyar nyelv és irodalom  7  7  6  6 

 Idegen nyelvek -  -    -  2 

 Matematika  4  4  4  4 

 Erkölcstan  1  1  1  1 

 Környezetismeret  1  1  1  1 

 Ének- zene  2  2  2  2 

 Vizuális kultúra  2  2  2  2 

 Életvitel és gyakorlat  1  1  1  1 

 Testnevelés és sport  5  5  5  5 

 Szabadon tervezhető órakeret  2  2  3  3 

 Rendelkezésre álló órakeret  25  25  25  27 



 

    

 

66 

Óraterv a kerettantervekhez- 5-8. évfolyam   

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

 Magyar nyelv és irodalom  4  4  3  4 

 Idegen nyelvek  3  3  3  3 

 Matematika  4  3  3  3 

  Erkölcstan  1  1  1  1 

 Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek  2  2  2  2 

 Természetismeret  2  2   -   - 

 Fizika   -   -  2  1 

 Kémia   -   -  1  2 

 Biológia- egészségtan   -   -  2  1 

 Földrajz   -   -  1  2 

  Ének- zene  1  1  1  1 

 Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret  1   -   -   - 

 Vizuális kultúra  1  1  1  1 

 Informatika   -  1  1  1 

 Technika, életvitel és gyakorlat  1  1  1   - 

 Testnevelés és sport  5  5  5  5 

 Osztályfőnöki  1  1  1  1 

 Szabadon tervezhető órakeret  2  3  3  3 

 Rendelkezésre álló órakeret  28  28  31  31 
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A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

Tantárgy megnevezése Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Matematika A változat 

Fizika A változat 

Kémia A változat 

Biológia- egészségtan A változat 

Ének- zene felső tagozat A változat 

Ének- zene alsó tagozat A változat 
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2. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT 

ÓRASZÁM FELETTI KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK 

 

A kerettantervben meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozásunkon nem építünk be 

kerettantervi tananyagtartalom feletti tananyagot. A megemelt óraszámú tanórai foglalkozásokat a 

tananyag elmélyítésére, gyakorlására, összefoglalására fordítjuk. 

Az óraszámemelés célja: 

 az anyanyelvi, matematikai és természettudományos kompetenciák erősítése, 

 szülői elvárásoknak megfelelően a nyelvi és informatikai kompetenciák bevezetése az  

 alapozó szakasztól. 

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 

Óraterv a helyi tantervekhez - alsó tagozat 2014/2015.tanév 

tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

magyar nyelv 7+1 7+1 8 7 

idegen nyelv +1 +1 2 2+1(nívó) 

matematika 4 4 4 4 

erkölcstan 1 1 --- --- 

környezetismeret 1 1 1 2 

ének 2 2 1 1 

vizuális kultúra 2 2 1 1 

életvitel 1 1 --- --- 

testnevelés 5 5 5 3 

     

technika --- --- 1 1 

informatika --- --- 1 1 

logijáték --- --- 1 1 

Összesen 25 25 25 23+1 
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Óraterv a helyi tantervekhez 

alsó tagozat 2015/2016.tanév 

 

tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

magyar nyelv 7+1 7+1 6+1 7 

idegen nyelv +1 +1 +1 2+1(nívó) 

matematika 4 4 4 4 

erkölcstan 1 1 1 --- 

környezetismeret 1 1 1+1 2 

ének 2 2 2 1 

vizuális kultúra 2 2 2 1 

életvitel 1 1 1 --- 

testnevelés 5 5 5 5 

     

technika --- --- --- 1 

informatika --- --- --- 1 

logijáték --- --- --- 1 

Összesen 25 25 25 25+1 
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Óraterv a helyi tantervekhez 

alsó tagozat 2016/2017.tanév 

 

tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

magyar nyelv 7+1 7+1 6+1 6+1 

idegen nyelv +1 +1 +1 2 

matematika 4 4 4 4 

erkölcstan 1 1 1 1 

környezetismeret 1 1 1+1 1+1 

ének 2 2 2 2 

vizuális kultúra 2 2 2 2 

életvitel 1 1 1 1 

testnevelés 5 5 5 5 

     

technika --- --- --- --- 

informatika --- --- --- +1 

logijáték --- --- --- --- 

Összesen 25 25 25 27 
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Óraterv a helyi tantervekhez 

felső tagozat 2014/2015. tanév 

 

tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 4 4 

idegen nyelvek 3 3 3+1 (nívó) 3+1(nívó) 

matematika 4 3+1 4 4 

erkölcstan 1 1 --- --- 

történelem, társ. áp. ism. 2 2 2 2 

természetismeret 2 2+1 --- --- 

fizika --- --- 2 1 

kémia ---- --- 1 1 

biológia, egészségtan ---- --- 1,5 1,5 

földrajz --- --- 1,5 2 

ének-zene 1 1 1 1 

hon- és népismeret 1 --- --- --- 

vizuális kultúra 1 1 1 1 

informatika +1 1 2 2 

technika, életvitel és gyak. 1 1 1 1 

testnevelés és sport 5 5 5 3 

osztályfőnöki 1 1 1 1 
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Modulok: 

egészségtan --- --- --- 0,5 

média --- --- --- 1 

etika --- --- 1 --- 

logijáték --- --- 1 1 

Összesen 28 28 32+1 30+1 
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Óraterv a helyi tantervekhez 

felső tagozat 2015/2016. tanév 

 

tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 3+1 4 

idegen nyelvek 3 3 3 3+1 (nívó) 

matematika 4 3+1 3+1 4 

erkölcstan 1 1 1 --- 

történelem, társ. áp. ism. 2 2 2 2 

természetismeret 2 2+1 --- --- 

fizika --- --- 2 1 

kémia ---- --- 1 1 

biológia, egészségtan ---- --- 2 1,5 

földrajz --- --- 1+1 2 

ének-zene 1 1 1 1 

hon- és népismeret 1 --- --- --- 

vizuális kultúra 1 1 1 1 

informatika +1 1 1 2 

technika, életvitel és gyak. 1 1 1 1 

testnevelés és sport 5 5 5 5 

osztályfőnöki 1 1 1 1 
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Modulok: 

egészségtan --- --- --- 0,5 

média --- --- --- 1 

logijáték --- --- --- 1 

Összesen 28 28 31 32+1 
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Óraterv a helyi tantervekhez 

felső tagozat 2016/2017. tanév 

 

tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 3+1 4 

idegen nyelvek 3 3 3 3 

matematika 4 3+1 3+1 3+1 

erkölcstan 1 1 1 1 

történelem, társ. áp. ism. 2 2 2 2 

természetismeret 2 2+1 --- --- 

fizika --- --- 2 1 

kémia ---- --- 1 2 

biológia, egészségtan ---- --- 2 1+1 

földrajz --- --- 1+1 2 

ének-zene 1 1 1 1 

hon- és népismeret 1 --- --- --- 

vizuális kultúra 1 1 1 1 

informatika +1 1 1 1+1 

technika, életvitel és gyak. 1 1 1 --- 

testnevelés és sport 5 5 5 5 

osztályfőnöki 1 1 1 1 

Összesen 28 28 31 31 
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3. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, 

TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK 

KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

Az Nemzeti köznevelési törvény 46.§-nak 5. pontja kimondja, hogy 2013 szeptemberétől 

felmenőrendszerben az elsőtől a nyolcadik évfolyamig az állam biztosítja, hogy a tanuló számára 

a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre. 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, 

térkép) használunk a tananyag feldolgozásához, melyek szerepelnek a Minisztérium által kiadott 

tankönyvjegyzékben. 

A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb eszközre is szükség van (pl.: 

tornafelszerelés, rajz felszerelés, stb.). 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak tananyagának feldolgozásához szükséges 

kötelező taneszközöket a tanítók, illetve az egyes szaktanárok határozzák meg az iskola helyi 

tanterve alapján. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt, a megelőző tanév 

májusában tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége (a 

tankönyvek megrendelését az iskola intézi). 

A taneszközök kiválasztásánál a nevelők a következő szempontokat veszik figyelembe: 

 értékeket közvetítsen,  

 tanulásra motiváljon, 

 érthető fogalomrendszert tartalmazzon, 

 a tananyag logikusan épüljön fel, 

 a tananyag feldolgozás mélysége, részletessége megfelelő legyen, 

 elegendő és megfelelő minőségű gyakorló anyagot tartalmazzon, 

 munkáltatást és gondolkodásfejlesztést egyaránt kínáljon, 

 biztosítsa a differenciálás lehetőségeit, 

 a taneszközök formai jellemzői feleljenek meg elvárásainknak, az iskola helyi 

 tantervének, 

 több tanéven keresztül használhatók legyenek, 

 a taneszköz ára lehetőleg legyen összhangban a minőséggel, kivitelezéssel, 

 tantárgyanként egységes könyvcsalád beszerzésére törekszünk. 
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4. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI 

FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI 

 

Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszai 

 1-4. évfolyam: alsó tagozat 

 5-8. évfolyam: felső tagozat 

A fejlesztési feladatok és a közműveltségi tartalmak az egyes nevelés-oktatási szakaszokhoz 

kapcsolódnak. 

 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak helyi megvalósítása 

 

Az alsó tagozat első két évében a tartalmi szabályozás lehetővé teszi, ösztönzi az ebben az 

életkorban a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek 

pedagógiai kezelését. 

A családok eltérő kulturális, gazdasági helyzete miatt az iskolába lépő gyermekek eltérő 

tapasztalatokat és ismereteket hoznak, melyek felerősítik az egyéni fejlődésbeli különbségeket. Az 

1-2. évfolyam feladata, hogy a jelentős intellektuális és szociális különbözőség ellenére kialakítsa 

a tanuláshoz szükséges egyéni motivációkat a tananyag sikeres elsajátítása érdekében. Mindezt az 

életkori sajátosságokat figyelembe véve játékos formában, oldott, szeretetteljes légkörben 

megvalósítva. 

 Fokozatosan átvezetjük a gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai  

 tanulás tevékenységeibe. 

 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 

 A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szerep jut az életkori jellemzők 

 figyelembevételének; az ismeretek tapasztalati megalapozásának 

 Hozzájárulunk az egészséges életvitel kialakításához a rendszeresség, a helyes napirend 

 bemutatásával.  

 Hangsúlyt fektetünk az iskolai fegyelem, a figyelem és kötelességérzet kialakítására. 
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A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat 3-4. évfolyamán meghatározóvá vállnak az iskolai teljesítmény-elvárások által 

meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a Nat elveiből következő 

motiválási és tanulásszervezési folyamat. 

 A 3-4. évfolyam alapvető feladata az önálló tanulási képesség kialakítása, az ismeretszerző 

képesség intenzív fejlesztése. A 4. év végére ki kell alakítani az életkornak megfelelő rendszerezett 

gondolkodást és az alkalmazásra képes tudást. A tanulók belső motivációjává váljon a 

gondolkodás, a tudás öröme. 

Az önálló tanulás mellett a csoporttal való együttműködés, a közös problémamegoldás képessége 

is lényeges. 

 Megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

 Az önálló tanulást és az önművelést alapozzuk meg a biztonságos szóbeli és írásbeli  

 nyelvhasználat elsajátításával. 

 Fejlesztjük az önismeret, önértékelés képességét.   

 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai folyamatainak megvalósítása 

 

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

eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 

megalapozásának folytatása. Fokozatosan át kell vezetni a tanulókat egy új tevékenységi forma 

elsajátítására, mintát kell adni számukra az ismeretszerzés új módozataihoz, a feladat- és 

problémamegoldáshoz. 

- A felsős alapozó szakasz periódusa során törekedni kell a biztonságos szövegértés, illetve 

szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek elsajátítására. 

- A matematikai kompetencia fejlesztésével az elemi rendszerező és kombinatív képesség 

megalapozását, az információk értelmezését és feldolgozását, a problémamegoldó 

gondolkodást kell fejlesztenünk. 

- E képzési időben a tanítás-tanulás folyamata komplexebbé válik, ezért az ismeretanyag 

szintjének elérhető, elvárható kritériumait meg kell ismertetnünk a tanulókkal. 

- Az alapkompetenciákra építve valósítjuk meg a személyiség fejlesztését, az egészséges 

életmódra és családi életre nevelést, a környezeti nevelést. 
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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 a 

pályaválasztás, pályaorientáció segítése. 

- Megfelelően fel kell készíteni tanulóinkat érdeklődésük, képességük alapján a továbbtanulásra, 

a társadalomba való beilleszkedésre. 

- Fejleszteni kell értelmi, kognitív és érzelmi képességeiket, hogy a középiskolai képzési szakasz 

elvárásait sikeresen tudják teljesíteni.  
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5. MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 
  

Napjainkban felértékelődött a testmozgás szerepe, az egészséges életmód, a jobb életminőség 

kialakításában. Az 1-8. évfolyam egyik alapvető feladatát, a gyermekkori testi- lelki egészség 

megóvását a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra fejlesztésével, a mozgáskoordináció 

javításával kívánjuk elérni. 

 

Az intézmény mindennapos testnevelési programja a helyi lehetőségekből kiinduló, reális, 

fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át lehetőséget ad 

a rendszeres mozgásra.  

 

A gyerekek iskolai leterheltsége, a felnőttek mindennapos munkája egyre inkább indokolttá teszi 

azoknak a mozgásformáknak az előtérbe kerülését, amelyek alkalmasak a rekreációra, 

kikapcsolódásra, a sport, a mozgás örömének élvezetére. Ezért programunknak célja, hogy a tanulók 

minél szélesebb körben ismerkedjenek meg – lehetőségeinknek megfelelően - a 

legkülönbözőbb szabadidősportok alapjaival, hogy kiválaszthassák a számukra megfelelő 

mozgásformát, amelyeket később folytatva javulhat életminőségük, testi-lelki egészségük.  

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a Nemzeti köznevelési törvényben 

meghatározottak szerint szervezzük meg. 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése értelmében az iskola a nappali 

rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás folyik, megszervezi a 

mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

a. a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b. iskolai sportkörben való sportolással, 

c. versenyszerű sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet 

keretei között szervezett edzéssel váltható ki. 

 

Iskolánk törvényi kötelezettségének megfelelően a 2012/2013-as tanévtől kezdődően biztosítja az 1. 

és 5. évfolyamokkal kezdve felmenő rendszerben a mindennapos testnevelés bevezetését. 
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Mindennapos testnevelés, sporttevékenység megvalósítása 

 valamennyi érintett évfolyamon a tanulók órarendjébe iktatva biztosítjuk a mindennapi 

tanórai testnevelést 

 a tehetséges tanulókat több sportágban készítjük fel versenyekre (tenisz, torna, röplabda) 

 a kiemelkedő tehetségeket sportszakosztályokhoz, egyesületekhez irányítjuk 

 a városi tömegsport rendezvényeken nagy létszámban veszünk részt 

 lehetőség szerint gyalogos- és kerékpártúrákat szervezünk 

 

6. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, TOVÁBBÁ 

EZEK ESETÉBEN A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI 

 

 Idegen nyelv választása 

Az első osztályba történő beíratás során a szülőnek lehetőség van választani, hogy gyermeke 

angol vagy német nyelvet kíván-e tanulni. 

 Etika/ Hit és erkölcstan 

A Nkt. előírja, hogy  az állami fenntartású általános iskolában vagy etika óra,  

vagy  egyházi  jogi  személy  által  szervezett  hit-és  erkölcstan  óra  választható  tanóra  

keretében. Ennek alapján az iskola a leendő első osztályosok beíratásakor tájékoztatja a 

szülőket a következő tanévben  a  hit- és  erkölcstan  tantárgy oktatásáról  (egyházi  jogi 

személyek jogszabály  által  nyilvánosságra  hozható  adatainak  közlése,  tájékoztató 

dokumentumaik  átadása  a  szülőknek,  a  jelenlévő  egyházi  képviselők  személyes 

tájékoztatási lehetőségének biztosítása). A szülő a beiratkozáskor nyilatkozik arról, hogy 

gyermeke etika órán, vagy egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán kíván e részt venni. 

A további évfolyamokon (2 -8.  évfolyam)  az iskola minden év május  20-ig a szülők írásbeli 

jelzése alapján felméri, hányan kívánják módosítani az etika,vagy a hit és erkölcstan 

tantárgyra vonatkozó választásukat. 

 A választható egyéb foglalkozások és választásuk szabályai  

Szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások 

Az iskola minden tanévben hagyományainak megfelelően szakköröket, tehetséggondozó 

foglalkozásokat hirdet meg. 
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Ezek indításáról a szakmai munkaközösségek ajánlásai alapján az iskola vezetősége állást 

foglal, majd az intézményvezető javaslatára a fenntartó a tantárgyfelosztás véglegesítése 

során dönt. 

A foglalkozások szeptember közepén indulnak és a tanév végéig tartanak. A foglalkozást 

vezető pedagógusok tanévre szóló foglalkozási tervet készítenek. Erről haladási naplót 

vezetnek. A szakkörre jelentkező tanulók részvétele kötelező. 

Énekkar hetente egy alkalommal tart foglalkozást. A tanulók kiválasztása 1-8. évfolyamig 

az énekkar vezetője által történik. 

Középiskolai előkészítő foglalkozásokat magyar nyelvből és matematikából szervez 

intézményünk, amelyek szeptember közepén kezdődnek és a felvételi időszak végéig 

tartanak. A tanulók önkéntes alapon jelentkeznek. Februártól tanulói igényektől függően 

tehetséggondozó foglalkozásként vagy korrepetálásként működnek a tanév végéig. A 

foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, amelyről haladási naplót 

vezetnek a pedagógusok.  

 

 

 

                         



 

    

 

83 

7. A TANULMÁNYI MUNKA ELLENŐRZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK 

MÓDJA, VALAMINT A MAGATARTÁS, SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK 

ELVEI 

 

Pedagógusaink a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen ellenőrzik és 

értékelik. Az értékelés mind a pedagógusnak, mind pedig a tanulóknak visszacsatolást jelent.  

Alapelvei: 

 Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a tanuló 

tanár vezetésével (irányításával) hozzájutott. 

 A számon kérésnek 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 tanulóknak 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 tanuló teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés útján 

történő fejlesztése az irányadó elv. 

 Személyre szabott, személyiségfejlesztő legyen. 

 A tanuló minden megnyilatkozására reagálni kell. 

 Több jutalmazást, kevesebb büntetést kell adni. 

 A büntetést biztatással, elismeréssel kell összekapcsolni. 

 A tanuló személyes kötődése a nevelőhöz feltétele annak, hogy elfogadja az értékelést. 

 A tanuló csak akkor tud teljesíteni, ha ismeri a részletesen, pontosan kidolgozott, 

érdemjegyeknek megfelelően szintezett követelményrendszert.  

 A szülők pontos tájékoztatást kapjanak gyermekük érdemjegyeiről. 
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7.1. Az ellenőrzés formái 
 

 házi feladat, füzetvezetés, órai munka ellenőrzése 

 szóbeli felelet 

 írásbeli ellenőrzések 

- írásbeli felelet egy anyagrészből (bejelentés nélküli, bejelentett) 

- témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással 

előkészített, egy témakört felölelő) 

- év eleji, félévi, év végi felmérés  

 beadandó házi dolgozat 

 kiselőadás 

 szorgalmi feladat 

 tanulási produktum ellenőrzése (rajz, technika órán előállított munka, testnevelés órai 

teljesítmény) 

 helyi vizsga (4., 6., 8. évfolyamon) 

 központi mérés (6., 8. évfolyamon) 

 

7.1.1. Az írásbeli ellenőrzések 
 

A szóbeli és az írásbeli számonkérés aránya a pedagógia örök dilemmája. Az egyre bővülő 

ismeretanyag elsajátításának ellenőrzése az írásbeli számonkérést részesíti előnyben, mert egy adott 

időben akár az egész osztály tudásszintjéről képet kaphatunk. Ugyanakkor ügyelnünk kell arra, hogy 

ez ne kerüljön túlsúlyba, a szóbeli feleletre is legyen lehetőség. Ezt különösen azoknál a tanulóknál 

kell figyelembe vennünk, akiknél a diszlexia, diszgráfia gyanúja fennáll, illetve vizsgálattal ezek 

megléte beigazolódott. Természetesen mindig az adott tantárgytól függ, hogy az írásbeli 

beszámoltatás melyik formájával éljünk. 

 

A beszámoltatás rendje, korlátai 

 A tanév folyamán az ellenőrzés rendszeressége az adott nevelőtől, a tanulócsoporttól és a 

tantárgyi követelményektől függ. 

 A témazárókat a tanmenetek tartalmazzák. 

 A tanulók a témazárók időpontjáról 1 héttel a megírása előtt értesüljenek. 

 Az írásbeli felelet időpontját a tanár előre nem köteles bejelenteni a tanulónak. 
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 Szóbeli értékelést is fűzzünk a felméréshez, rövid írásbeli megjegyzést írhatunk utána. 

 A szaktanár kötelessége az írásbeli számonkérést, témazárót két héten belül kijavítani. 

 A szaktanárnak nem kötelessége az írásbeli számon kérőket hazaküldeni, de biztosítani kell, 

hogy a szülő fogadóórákon, szülői értekezleteken megtekinthesse. 

 Egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem íratunk. 

 

7.1.2. A szóbeli számonkérések 
 

Feleltetés 

 a napi tananyag ellenőrzését szolgálja 

 legyen rendszeres 

 a felsőbb évfolyamokon elvárás az összefüggő, önálló feleletadás 

 a tanulót a pedagógus segítheti célirányos kérdések feltevésével 

Kiselőadás 

 önálló tanulói felkészülés egy adott témakörből 

 önálló prezentáció 

 

7.2. Az értékelés formái 
 

Az értékelés célja, hogy a tanulót és a szülőt tájékoztassa az elvégzett munka eredményéről, a 

fejlesztés lehetőségeiről, mutassa előrehaladását, motiválja jobb eredmény elérésére. 

 

7.2.1. A szóbeli értékelés 
 

Személyre szóló, elsősorban segítő, tanácsadó, korrigáló funkcióval bír. Szabályozó 

megnyilvánulásként a nevelési-oktatási folyamatban azonnali visszacsatolást biztosít. Kiemelkedő a 

motivációs szerepe is. Alkalmazzuk tanórákon és tanórán kívüli elfoglaltságokon is. 

A kiemelkedő eredményeket az egész intézmény nyilvánosságára hozzunk ünnepségeinken vagy az 

iskolarádión keresztül. 
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7.2.2. Írásbeli értékelés 
 

7.2.2.1. Írásbeli szöveges értékelés 
 

Szöveges értékeléssel a tanulók a mindennapos tevékenységük során találkozhatnak. Írásbeli 

munkájukhoz segítő, bátorító megjegyzéseket, kiegészítéseket kaphatnak. 

Az alsó tagozat 1. évfolyamán a félévi és az év végi, illetve a 2. évfolyam első félévi bizonyítványába 

minden tantárgyból a tanítók szöveges értékelést adnak a tanulók teljesítményéről. Az értékelés a 

tantestület által elfogadott egységes jelzésrendszer alkalmazásával történik: 

 kiválóan teljesített 

 jól teljesített 

 megfelelően teljesített 

 felzárkóztatásra szorul 

Év közben a teljesítményt érdemjeggyel értékelik. 

Logijáték tantárgyat oktatunk a 2015/2016. tanév végéig. Minden évfolyamon szöveges értékelése: 

 részt vett 

7.2.2.2. Érdemjegy, osztályozás 

 

Pedagógusaink a tanulók teljesítményét a tanítási év közben, minden évfolyamon rendszeresen  

érdemjeggyel értékelik, félévkor és tanítási év végén osztályzattal minősítik (kivéve 1. évfolyam, 

illetve 2. évfolyam féléve). 

A Nemzeti köznevelési törvény 57. §. (1) bekezdése rögzíti, hogy a tanuló az iskola magasabb 

évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. 

Az értékelésben a hagyományos, a Nktv. 54.§.(2). foglalt érdemjegyeket alkalmazzuk a tudás, a 

magatartás és a szorgalom osztályzásánál egyaránt. Az évközi értékelésben a tanítók, tanárok 

módszertani szabadságuk jegyében az érdemjegyek mellett szabadon alkalmazhatnak értékelő 

szimbólumokat is, de a tanév végén osztályzatokkal minősítik a tanulókat: 

A tanuló tudásának értékelése és minősítése 

jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) 
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Az osztályozás rendje, alapelvei 

 heti egy órás tantárgynál félévenként minimum három érdemjegy szükséges a tanuló 

lezárásához 

 heti kettő vagy ennél több órás tantárgynál havonta legalább egy érdemjegy szükséges 

 az írásbeli feleletekre kapott érdemjegy értéke azonos egy szóbeli feleletével 

 a témazáró dolgozatok érdemjegyei hangsúlyosabbak, mint az írásbeli feleleteké és kiemelten 

kell őket figyelembe venni 

 a témazáró dolgozatok, helyi vizsgák érdemjegyeit pirossal, az év eleji, félévi, év végi 

felmérők érdemjegyeit feketével, a szóbeli és írásbeli feleletek érdemjegyeit kékkel, a 

szorgalmi munkák (versenyek) jegyeit zölddel rögzítjük a naplóban 

 a félévi érdemjegyet kék, az év végi érdemjegyet pedig piros tollal rögzítjük. 

 a félév és a tanév zárása előtt egy hónappal írásban értesítjük a kritikus teljesítményt nyújtó 

tanulók szüleit és behívásos fogadóórát tartunk számukra 

 házi dolgozatok és szorgalmi feladatok érdemjegyeinek értéke álljon arányban a végzett 

feladat értékével, értékelése felelet értékkel bír 

 az intézményi mérés értéke egy témazáró dolgozat érdemjegyével azonos értékű 

 országos mérés esetén nincs érdemjeggyel értékelés 

7.3. A magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

7.3.1. A magatartás értékelése 

 

A magatartási szabályok vagy normák a társadalom egésze vagy kisebb-nagyobb csoportja által 

elfogadott cselekvési minták, amelyek alapján az emberek és egyes embercsoportok cselekvését 

megítélik. Az iskolában magatartásirányítás és magatartás-értékelés történik. 

Amikor tanulóink iskolai viselkedését, tanuláshoz való viszonyát kell értékelnünk, szükség van arra, 

hogy a gyerekeket minél több szempont szerint vizsgáljuk. Az adott osztályban tanító pedagógusok 

közösségével együtt kell megvitatni és kialakítani a tanuló minősítését. 

A magatartás értékelése havonta érdemjeggyel történik az osztályfőnök által. Rögzítjük a naplóban 

és az ellenőrzőben is. Az osztályfőnök az érdemjegy kialakításakor figyelembe veszi az osztályban 

tanító minden pedagógus véleményét. Rögzítése a naplóban érdemjeggyel, az ellenőrzőben és a 

bizonyítványban szövegesen történik. A magatartás érdemjegy kialakításakor a tanulónak nemcsak 

az órai magatartását, hanem minden iskolai rendezvényen tanúsított magatartását figyelembe kell 

venni. 
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Félévkor és év végén az értékelés szöveges bejegyzéssel történik   

Példás (5)       

Jó (4)        

Változó (3)       

Rossz (2) 

 

A minősítés szempontjai  

 

PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ ROSSZ 

1. A házirend követelményeit 

betartja és társait is erre 

ösztönzi. 

Betartja a 

házirendet. 

Részben tartja be a 

házirendet. 

Nem tartja be a 

házirendet. 

2. Órai munkája, viselkedése 

kifogástalan. 

Órai munkája, 

viselkedése jó, de 

nem kifogástalan. 

Órai munkája, 

viselkedése néha 

zavarja a munkát 

Zavarja társai és 

tanárai munkáját. 

3. A feladatok vállalásában 

kezdeményező, vagy a 

kezdeményezők mellé áll. 

Feladatmegoldása 

jó, de nem 

kifogástalan. 

A feladatok 

vállalásában 

közömbös, nem lehet 

a munkába bevonni. 

Teljesen 

érdektelen, 

felszólításra sem 

dolgozik. 

4. Társaihoz való viszonya 

segítőkész, udvarias, kulturált. 

Tásaihoz 

segítőkész, 

udvarias. 

Társaival szemben 

nem mindig kulturált, 

segítőkész. 

Társaira 

gyakorolt hatása 

negatív. 

5. Közösségre gyakorolt hatása 

pozitív, előremutató. 

Szívesen részt vesz 

a közösség életében, 

de nem alakítja. 

Vét a közösség ellen. 

Szemben áll a 

közösséggel, 

szándékosan árt. 

6.Viselkedése,hangneme, 

fegyelmezettsége tanórán és 

tanórán kívül kifogástalan. 

Viselkedése, 

fegyelmezettsége 

megfelelő tanórán 

és tanórán kívül. 

Viselkedése 

esetenként 

udvariatlan, durva. 

Viselkedése, 

hangneme durva, 

goromba. 

7. Felszerelése mindig 

hiánytalan. 

Felszerelése 

hiánytalan. 

Felszerelése gyakran 

hiányos. 

Felszerelése 

gyakran hiányos. 

7.3.2. A szorgalom értékelése 
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A szorgalom a követelményeknek megfelelő feladatok (írásbeli, szóbeli, időbeli) képességekhez 

mért teljesítése, igényesség az írásbeli munkákban, a szóbeli kifejezőkészségben, az önnevelésre, 

önművelésre való hajlandóság. E területre való késztetés és gyakoroltatás minden felnőtt dolgozó 

feladata. 

A szorgalom értékelése havonta érdemjeggyel történik az osztályfőnök által. Rögzítjük a 

naplóban és az ellenőrzőben is. Az érdemjegy kialakításakor figyelembe veszi az osztályban tanító 

minden pedagógus véleményét.  

Félévkor és év végén az értékelés szöveges bejegyzéssel történik.    

Példás (5)       

Jó (4)        

Változó (3)       

Hanyag (2) 

 

Rögzítése a naplóban érdemjeggyel, az ellenőrzőben és a bizonyítványban szövegesen történik. 

A minősítés szempontjai 

PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ HANYAG 

1. Tanulmányi 

munkájában kiváló. 

A tantárgyi 

követelményeket 

megbízhatóan 

teljesíti. 

A követelmények 

teljesítésében 

ingadozó. 

Tanulmányi 

munkájában 

megbízhatatlan. 

2. Önállóság jellemzi 

munkáját. 

Ösztönzésre végzi 

el munkáját. 
Önállótlan. 

Nem végzi el a 

munkáját. 

A kötelezőn túl 

többletfeladatokat 

vállal (gyűjt, kutat). 

Csak a kötelező 

feladatokat végzi el 

Ritkán vállalkozik 

feladatok 

elvégzésére. 

Érdektelen. 

Önellenőrzése 

rendszeres. 
Rendszertelen. 

Ritkán végzi el 

vállalt feladatait. 

Egyáltalán nem végzi 

el feladatait. 
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7.4. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 
 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeiről a Nemzeti köznevelési törvény 57§-a 

rendelkezik. A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette, azaz valamennyi tantárgyból legalább elégséges osztályzatot 

kapott. 

Ha a tanuló a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, akkor 

javítóvizsgát tehet. Háromnál több elégtelen osztályzat esetén az évfolyamot megismételni köteles. 

Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első 

évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen 

teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A 

magasabb évfolyamba lépésről a tantestület az év végi osztályozó konferencián dönt. 
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8. AZ OTTHONI, NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI FELKÉSZÜLÉSHEZ 

ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK 

ELVEI ÉS KORLÁTAI 

 

A házi feladatok – mind a szóbeli, mind az írásbeli – a tanítási órán feldolgozott ismeretek 

gyakorlását, elmélyítését szolgálják, ezért csak olyan jellegű feladatot adhat a pedagógus, mely ennek 

a kritériumnak megfelel. 

 

A házi feladat, az otthoni felkészülés célja: 

 az egyes tantárgyi anyagok elsajátításának könnyítése, gyakorlása 

 segítség a tanórai munkához 

 fejlődjön a tanulók problémamegoldó képessége 

 a tananyaghoz kapcsolódó információk bővítése (internet és könyvtár használat) 

 az önművelés igényének kialakítása 

 a tanulói teljesítmény javítása 

 a pontosság, a kötelességtudat a rendszeres, önálló munkavégzés fejlesztése 

 a tanulási technikák kiépítése 

 az önálló ismeretszerzés stratégiájának kialakítása 

 az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése 

 

A házi feladat adásának elvei, korlátai 

 Kapcsolódjon az órai munkához, a tantárgyi követelményrendszerhez. 

 Lehetőség szerint legyen differenciált. 

 Vegye figyelembe az életkori sajátosságokat. 

 Legyen megfelelően előkészített. 

 Gyakorló jellegű, érdeklődést felkeltő legyen. 

 Inkább kevesebbet adjunk, de rendszeresen. 

 A szóbeli és írásbeli házi feladat együttes mennyisége nem lehet túlzó. 

 A hosszabb lélegzetű memoritereket, verseket részenként kérjük számon. 

 Nagyobb szünetek előtt, illetve hétvégén annyi házi feladat adható, amennyit általában egy 

tanórára kapnak a diákok.  
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 A kötelező olvasmányok olvasására előző tanév végén hívjuk fel a tanulók figyelmét. 

Olvasónapló készítését meghatározhatjuk úgy is, hogy az a szünet idejét is igénybe vegye, de 

az elkészítés határideje nem lehet a szünet utáni tanítási hét egyik napja sem. 

 Csak olyan házi feladatot kaphat a tanuló, melynek elvégzéséhez szükséges anyagok és 

eszközök egy átlagos háztartásban rendelkezésre állnak. 

 Kutatómunkára, kiselőadásra, memoriterekre való felkészüléshez hosszabb idő álljon a 

tanuló rendelkezésére. 

A házi feladat elvégzésének hanyagságból történő elmulasztásakor pedagógiai eszközöket 

és módszereket alkalmazunk: 

 a házi feladat pótlása a következő órára 

 feleltetés 

 házi feladathoz hasonló feladat adása írásbeli felelet formájában 

 pótfeladat kitűzése 

A házi feladat hiánya valamilyen formában megjegyzésre kerül. A házi feladatot elmulasztók a 

tanító és a szaktanár által kidolgozott rendszerű elmarasztalásban részesülnek (fekete pont, 

mínusz jel, „szomorka”). 

Ha a tanuló nem készítette el a megadott határidőre a házi feladatát, akkor az óra elején köteles 

azt jelezni a nevelőnek és – ha van – az indokot is. 

Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a 

mulasztás okai szerint. 

Meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának a lehetőségét, ha önhibáján kívül (igazolt 

betegség, távollét) mulasztotta azt el: 

 3 napos hiányzás után az első tanítási napon jelenthet a tanuló 

 1 hét vagy azt meghaladó hiányzás után a tanító, illetve a szaktanár jelöli ki a hiány 

pótlásának határidejét, ami nem lehet kevesebb, mint 1 hét 
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9. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁVAL ÉS FEGYELMEZÉSÉVEL 

ÖSSZEFÜGGŐ, A TANULÓK MAGATARTÁSÁNAK, SZORGALMÁNAK 

ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK 

 

Mind a jutalmazás, mind a fegyelmezés a nevelés eszközei, de csak akkor vezetnek eredményre, ha 

kellő megfontoltsággal és nem túl gyakran alkalmazzák őket, akkor, ha a tanuló erőfeszítést tesz 

céljai elérése érdekében. 

8.1. A jutalmazás intézményünkben 
 

A jutalmazás alapjai: 

 kimagasló tanulmányi eredmény, 

 jó tanulmányi eredmény mellett egy vagy több tantárgyból kimagasló teljesítmény, 

 diákönkormányzatban, énekkarban, szakkörben kiemelkedő színvonalú szereplés, 

 kiemelkedő sportteljesítmény, versenyeredmény 

 minden olyan tevékenység, ami az iskola hírnevét öregbíti, 

 közösségért, osztályért, iskoláért végzett tevékenység 

 

A jutalmazás formái 

Írásbeli dicséretek: 

 szaktanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

 félévkor szaktárgyi dicséret 

 év végén szaktárgyi kitűnő 

Elismerés egyéb formái: 

 emléklap 

 oklevél 

 ajándékkönyv 

 egyéni és csoportos jutalmak 

 alapítványi támogatás (8. osztály év végén) 
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 Tulipános Iskola Év sportolója kupa 

 „Jó tanuló, jó sportoló” kupa 

 „Tulipános Iskoláért” emlékérem 

Igazgatói dicséret 

 az ellenőrző értesítési rovatába kerül, melyet az igazgató ír be, 

 az a tanuló kaphatja, aki 

 városi versenyen 1-5. helyezett, 

 kistérségi versenyen 1-5. helyezett, 

 megyei versenyen 1-10. helyezett, 

 országos versenyen 1-20. helyezett. 

 

Szaktárgyi dicséret 

 csak félévkor adható (év végi megfelelője a szaktárgyi kitűnő), 

 csak jeles érdemjeggyel rendelkező tanuló kaphatja, aki többletmunkával is hozzájárul az  

 iskola hírnevének öregbítéséhez, 

 az ellenőrző értesítési rovatába kerül, melyet a szaktanár ír be és alá. 

 

Szaktárgyi kitűnő 

 csak az év végén adható tanulmányi munkáért, 

 a tanulónak éves szinten csak jeles érdemjegye lehet, 

 az a tanuló kaphatja meg, aki többletmunkával hozzájárult az iskola hírnevének  

 öregbítéséhez, 

 az elismerés oklevélre kerül, 

 a szaktanár és az igazgató írja alá, 

 az oklevelet az osztályfőnök bizonyítvány osztáskor adja át, a 8. osztályos tanuló  

 ballagáskor kapja meg az iskola igazgatójától. 

 

Jeles tanulmányi munka kritériumai 

 csak év végén kapható, 

  tanulmányi eredményért adható  

 bizonyítványában összesen két „jó” érdemjegy lehet, 

 az elismerés oklevélre kerül,  
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 az igazgató és az osztályfőnök írja alá, 

 az oklevelet az osztályfőnök a bizonyítványosztáskor adja át. 

 

A közösségi és egyéb (sport, kulturális, művészeti) tevékenységért 

 az iskolai tanulmányok befejezésekor adható, 

 az a tanuló kaphatja, aki az iskolai tanulmányai során kiemelkedő sport, kulturális vagy  

 művészeti tevékenységével az iskola hírnevét öregbítette, illetve kiemelkedően sokat tett az  

osztály vagy az iskola közösségéért, 

 tevékenység elismeréséért oklevél és könyvjutalom adható, melyet az igazgató a 

 ballagási/tanévzáró ünnepségen ad át, 

 az igazgató és az osztályfőnök írja alá. 

 

Alapítványi elismerés 

Az a tanuló kaphatja, akinek az iskolai tanulmányai alatt: 

 magatartása és szorgalma jó vagy példás, 

 tanulmányi eredménye képességeihez mérten jó, 

 az anyagi támogatás a tanuló családi helyzetének ismeretében indokolt, beiskolázását segíti, 

 Az elismerés formája pénzjutalom, melyet a ballagási ünnepségen ad át az intézmény 

igazgatója 

 

A ”Tulipános Iskola Év sportolója” kupa odaítélésének kritériumai 

Az a tanuló kaphatja, aki: 

 a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyen iskolánkat eredményesen  

 képviseli, 

 országos vagy nemzetközi versenyen eredményesen szerepel. 

 

A kupa átadására az iskolai karácsonyi ünnepség alkalmával kerül sor. A kupát az alapító Kadler 

Viktor Világ- és Európa bajnok adja át, elfoglaltsága esetén valamely rokona helyettesíti őt. A díj 

odaítéléséről a nevelőtestület dönt az alapító egyetértésével. 
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A „Jó tanuló, jó sportoló” kupa odaítélésének kritériumai 

Az a tanuló kaphatja, aki 

 hetedik osztályos, 

  történelem tantárgyból jeles érdemjegye van, 

 testnevelés tantárgyból jeles érdemjegye van, 

 képviseli intézményünket történelem versenyen, vagy bármilyen sportversenyen 

 

Az emlékérem átadására iskola tanévzáró ünnepségén kerül sor. A kupát a díj alapítója, Békés 

Ferenc, iskolánk volt történelem – testnevelés szakos nevelőjének fia adja át. A kupa odaítéléséről a 

nevelőtestület és a kupa alapítója együttesen dönt. 

A Tulipános Iskoláért Emlékérem odaítélésének kritériumai 

Intézményünkben befejezett tanulmányai végén az a tanuló kaphatja, akinek 

 magatartása és szorgalma példaértékű 

 tanulmányi munkája kiváló volt 

 kiemelkedő közösségi munkát végzett 

 tanulmányi versenyeken iskolánk hírnevét öregbítette 

 

Az emlékérem átadására iskolai ünnepségen kerül sor. A díj odaítéléséről a nevelőtestület dönt. 

 

9.2. Fegyelmezés intézményünkben 
 

Ha a tanuló a Házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben 

részesíthető. 

A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: 

 szóbeli figyelmeztetés, 

 beírás a magatartás füzetbe, 

 szaktanári figyelmeztetés, 

 ügyeletes tanári figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás, 

 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás, 

 tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás 
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Fegyelmi büntetés 

A Nemzeti köznevelési törvény 58.§. (3) bekezdése szerint ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és 

súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló 

esetén e jogot a szülő gyakorolja. 

 

A fegyelmi büntetés lehet 

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

 kizárás az iskolából. 

A Házirendben megfogalmazottak szerint  amennyiben a tanuló igazgatói figyelmeztetőt, 

intőt vagy rovót kapott, a tantestület határoz arról, hogy részt vehet-e a diák a tanulmányi 

kiránduláson, nyári táborozáson vagy egyéb kötelező órák utáni rendezvényen. 

A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést az 

igazgató és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során. 
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10. CSOPORTBONTÁSOK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 

SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

10.1. Csoportbontások a tanórákon 
 

A hagyományos osztálystruktúrát megváltoztatva iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen 

nyelvet, technika-életvitel és gyakorlatot, valamint az informatikát. 

Idegen nyelv 

 az  1. évfolyamtól választható angol és német nyelv ( a fenntartó engedélye alapján) 

 a beíratáskor a szülő nyilatkozik a választott nyelvről 

 Az alsó tagozaton évfolyamonkénti csoportbontásban tanítjuk a két idegen nyelvet ( minden 

évfolyamon 1 angol és 1 német csoport működik) 

 5-8. évfolyamon a tanított nyelvek iránti igény alapján végezzük a csoportalakítást 

Technika, életvitel 

 5-8. évfolyamon a csoportbontás oka a technika terem korlátozott befogadóképessége 

 osztályonként 2 csoport működik 

 alacsony létszám esetén a csoportalakítást évfolyamszinten végezzük 

 

Informatika 

 4-8. évfolyamon oktatjuk, mindig csoportbontásban 

 a csoportok beosztását befolyásolja az informatika terem gépeinek száma és a felső tagozaton 

a technika órával való egyidejű tanítás 

 

 

10.2. Az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 2013. szept. 1-jén hatályos 27.§ (2) 

bekezdése szerint az általános iskolában 16 óráig foglalkozásokat, 17 óráig pedig felügyeletet kell 

biztosítani a tanulók számára. A 46. § (1) bekezdés a, pont szerint a tanulóknak kötelessége a 16 

óráig szervezett egyéb foglalkozáson részt venni. 
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A tanórai foglalkozásokon kívül iskolánk a fenti törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja a 16 

óráig tartó foglalkozásokat és 17 óráig a tanulók felügyeletét. 

Az egyéb foglalkozások kínálatát az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 

 A tanulók az egyéb foglalkozásokon való részvételről szabadon dönthetnek, a szülők a tanév elején 

nyilatkoznak ezek igénybevételéről. A jelentkezés egy tanévre szól.  

A Nkt. 55.§ (1) bekezdése alapján a tanulónak 16 óráig való kötelező bent tartózkodása alól a szülő 

írásbeli kérelmére egyedi mérlegelés alapján az igazgató felmentést adhat. Az igazgató mérlegelési 

jogkörben dönt a mentesítésről, vagy annak elutasításáról. A tanév során mindkét fél (szülő, 

igazgató) változtathat döntésén, figyelembe véve a gyermek tanulmányi előmenetelét, iskolán 

kívüli egyéb foglalkozásait. 

Intézményünk az alábbi, egyéb, tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: 

Napközi, tanulószoba 

A tanítási napokon az 1-4. évfolyamon napközi otthon, az 5-8. évfolyamon tanulószoba működik 16 

óráig. Valamennyi alsó tagozatos osztályunkban szervezünk napközi otthonos csoportot, felső 

tagozaton törekszünk azonos évfolyamú csoportok kialakítására. 

 

Diákétkeztetés 

Intézményünk minden tanuló számára biztosít étkezési lehetőséget. Alsós évfolyamon tanuló 

diákjaink választhatnak a napközis ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna) és a menza között, a felsősök csak 

ebédre fizethetnek be. Az órarendhez igazított étkeztetés tanári felügyelet mellett történik. 

Szakkörök 

Iskolánkban számos – a tanulók képességeinek fejlesztését szolgáló szakkör működik: szaktárgyi, 

művészeti, szabadidő hasznos eltöltését szolgáló. Szakköri foglalkozásainkat minden év 

szeptemberében hirdetjük meg, a jelentkezés önkéntes és egy tanévre szól. Jelentkezés után indokolt 

esetben mentesíthető a tanuló szakköri részvétel alól. 

Sportköri foglalkozások 

Iskolánk minden tanulója tagja az iskolai sportkörnek, ezért ingyenesen járhat jelentkezés után 

délutáni sportfoglalkozásainkra. 
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Tehetséggondozó foglalkozás 

Az egyéni képességek kibontakoztatását segíti, versenyekre készít fel. A foglalkozás résztvevőit 

osztályfőnökök, szaktanárok jelölik ki a tanulók érdeklődésének, tudásának megfelelően. 

 

 

Felzárkóztató foglalkozás, korrepetálás 

 Alsó tagozaton a foglalkozásokat az órarend tartalmazza, a résztvevő tanulókat az osztálytanító 

jelöli ki alkalmanként az alapkészségek fejlesztésére és az elmaradások pótlása miatt. 

 5. évfolyamtól a szaktanárok javaslatára órarendbe épített korrepetálásokon vehetnek részt 

tanulóink. A differenciált foglalkozások célja a tantervi követelmények elsajátításának segítése. 

Egyéb tanórán kívüli szabadidős programok (kirándulások, erdei iskola, múzeum, színház, 

mozi, hangverseny, kiállítás, rendezvények, osztályprogramok) 

 Ezen programokon való részvételt tanítási időben az intézményvezető engedélyezheti. 

 Programokat esetenként szervezünk tanítás nélküli munkanapon, hétvégén, tanítási szünetben és 

tanítási időn túl is (16 óra után). A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezni. 

 

Fejlesztő foglalkozások 

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartászavaros tanulók számára a 

törvény által előírt fejlesztő foglalkozásokat biztosítjuk. A csoportbeosztást a fenntartó 

jóváhagyásával készíti el a gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus, figyelembe véve a tanulók 

életkorát. 
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11. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 

MÓDSZEREK 

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 81.§-

a írja elő.  

A mérést minden tanévben a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet által meghatározott időpontban 

végezzük el az 5-8. évfolyamon, fittségi tesztek végrehajtásával és értékelésével. 

A mérés a 2014/2015-ös tanévtől a Nemzeti egységes tanulói fittségi teszttel, rövidebb nevén a 

Netfit-tel történik. Ez egy komplex módszer, méri az erőt, a testösszetételt és tápláltságot, az 

állóképességet, a vázizomzat állapotát, a hajlékonyságot és a testzsír százalékot.  

A mérési módszerhez és tartalmakhoz a Magyar Diáksport Szövetség összeállítja és az iskolák 

rendelkezésére bocsátja a vizsgálatokat támogató eszközcsomagot.  

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. 

A NETFIT FITTSÉGI PROFILJAI ÉS TESZTJEI 

Fittségi profil 

megnevezése 
Fittségi tesztfeladat megnevezése Vizsgált terület 

Testösszetétel és tápláltsági 

profil 

Testtömeg mérése Testtömegindex (BMI) 

Testmagasság mérése Testzsírszázalék 

Testzsírszázalék-mérés   

Aerob fittségi 

(állóképességi) profil 

Állóképességi ingafutás teszt             

(20 méter vagy 15 méter) 
Aerob kapacitás 

  Ütemezett hasizom teszt 
Hasizomzat ereje és 

erőállóképessége 

  Törzsemelés tesz Törzsfeszítő izmok ereje 

  Ütemezett fekvőtámasz teszt felsőtest izomereje 

  Kézi szorítóerő mérése kéz maximális szorítóereje 

  Helyből távolugrás teszt láb robbanékonyereje 

Hajlékonysági profil Hajlékonysági teszt 

Térdhajlítóizmok 

nyújthatósága, csípőizületi 

mozgásterjedelem 
 



 

    

 

102 

A tanulók eredményei alapján személyre szabott diagnosztikus jellegű értékelést kapnak saját fittségi 

állapotukról, amelyhez a szülők is hozzáférhetnek, valamint online elérhető, országos adatbázisban 

is összegyűjtik a kiértékelt adatokat. 

12. AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI 

ELVEI 

Ezzel a témakörrel a „Teljes körű iskolai egészségnevelési program”  fejezetében is foglalkoztunk. 

12.1. Az egészségnevelés elvei 

 

A mai modern társadalomban az iskolák egészségnevelő, egészségfejlesztő szerepe megnőtt, feladata 

többrétegűvé vált. Az oktató-nevelő munkán kívül számos más óvó-védő, értékközvetítő, 

személyiségformáló, szociális munkát kell felvállalnia. 

Az egészségnevelési tevékenység igen összetett személyiségformáló, személyiségfejlesztő munka, 

így nem lehet csak egyetlen területre korlátozni a megelőzési folyamatot, ahogy az egészségnevelés 

sem csak a tanórákon, hanem más szakértő, segítő szervezetekkel közösen lebonyolított programok 

formájában valósulhat meg. 

Az iskola-egészségügy és a pedagógus társadalom egymás munkáját kiegészítve, szoros 

összefogással végzi szemléletformáló munkáját a jövő generáció egészségesebb életéért. Közös 

cselekvéssel meg kell tanítani a fiatalokat arra, hogy az egészség választható érték: nemcsak a 

betegség hiánya, hanem teljes testi-lelki és szociális jólét, biztonság. 

 

 Minden tevékenységünkkel szolgálni kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődését. 

 Intézményünk személyi és tárgyi környezetével segítse pozitív beállítódások, magatartások, 

szokások kialakulását, amelyek a tanulók egészségi állapotát hosszú távon javítják és 

meghatározzák 

 Adjunk korszerű ismereteket, hogy tanulóink egészségük megőrzésére és védelmére szolgáló 

jártasságokkal rendelkezzenek, közvetítsük az egészséges életmóddal kapcsolatos értékeket. 

 Fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes 

döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani, stresszhelyzetet 

kezelni. 

 A pedagógus mutasson jó példát. 
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Az egészségnevelés színterei 

 tanóra: tantárgyi, osztályfőnöki 

 tanórán kívüli: szakkör, sportkör, rendezvények, projektek 

 iskolán kívüli, sportegyesületi tagság, egyéb szabadidős tevékenységek 

Iskolánk egészségnevelési programját az éves munkatervünkben részletezzük, feladatait nevelési 

programunk 3. pontja tartalmazza. 

 

12.2. A környezeti nevelés elvei 

 

Az alapelveket szabályozó jogi háttér: 

 

Az ENSZ 57. közgyűlése 2002. december 20-án a 2005-2014 közötti. évtizedet a fenntarthatóságra 

nevelés évtizedének nyilvánította. 

A magyar Alkotmány környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos paragrafusai: 

18.§ A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 

70/D §. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és 

lelki egészséghez. 

70/D §. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az 

orvosi ellátás megszervezésével, rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a 

természetes környezet védelmével valósítja meg. 

 

A környezeti neveléssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Iskolánk 2012. június 9-én elnyerte az ökoiskola címet, ezért a környezeti nevelés céljainak, 

feladatainak megfogalmazásában kiemelt területként kezeljük. 
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A környezeti nevelés alapelvei 

 Fenntartható fejlődés erősítése  

A környezeti nevelés a fenntartható fejlődés feltételeinek megvalósítását szolgálja. Olyan 

fejlődés, amely a jelen szükségleteit kielégíti anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő 

nemzedékeinek esélyeit. 

 

 Környezetünk védelme 

A környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, melynek során az ember felismeri a 

természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönösségét, helyét és szerepét a környezeti 

rendszerben. Kialakítja az emberekben azokat az új környezeti magatartási és életviteli 

mintákat, melynek során a társadalom környezetért felelős személyiségeivé válnak. 

 Rendszerszemléletű környezetlátás 

A környezeti nevelés élethosszig tartó folyamat, az iskolán túl az élet minden területén 

megjelenik. Több tudományterület összekapcsolására ad lehetőséget az ok-okozati viszonyok 

feltárásával, összefüggések feltárásával.   

 Problémamegoldó szemlélet 

A környezeti nevelésnek a valós életben kell gyökereznie, helyi problémákra és azok 

megoldására kell támaszkodnia. A helyi természeti és társadalmi jellemzők megismerésével 

jut közelebb a globális összefüggésekhez. 

 

Kiemelt kompetenciafejlesztési területek 

 Természettudományos kompetencia 

Az emberi tevékenység okozta változások megértése 

A fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

Közügyekben való aktív közreműködés fontossága a környezetvédelemben 

 Környezettudatosság, esztétikai tudatosság 

Környezetünk esztétikus alakítása, egyetemes és kulturális örökségünk védelme. 

 

Iskolai környezet alakítása 

 Iskolánkban az elmúlt évek során sikerült olyan környezetet létrehozni, melybe szívesen  

 érkeznek, és otthonosan érzik magukat egész nap a gyerekek. Ez a barátságos, meleg 

 hangulatú környezet jelentős hatást gyakorol a gyerekek személyiségének formálódására.  
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 Tanulóink szívesen részt vesznek épületeink szépítésében, színes faliújságok, tablók 

 készítésében. Folyosóinkon, alagsorunkban folyamatosan kiállítjuk színvonalas 

 alkotásaikat, (fotók, festmények, egyéb képzőművészeti alkotások) melyek iskolánk öko  

 szemléletét tükrözik. 

 Kisbácsai Tagiskolánk kertjét folyamatosan fejlesztjük. Örökzöldeket, cserjéket, egynyári  

és évelő növényeket ültetünk, és a gyerekek bevonásával gondozzuk. Az idei tanévben fűszer- 

és gyógynövénykertet alakítunk ki. 

 Udvaraink alkalmasak a közös játékokra, meghitt beszélgetésekre, jó idő esetén a 

 szabadban tartott tanítási órákra. (Padok, asztalok, homokozó, sportpálya, fa játszótér) A  

szabadtéri burkolt felületek gondozottak, pormentesek. Az iskolakert mentes az allergén 

növényektől. 

 Megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés, ehhez megfelelő gyűjtőedényeink vannak. A 

 veszélyes hulladékok gyűjtése és elhelyezése a helyi hatóság rendelkezése alapján történik. 

 Folyamatos, egész éven át tartó papírgyűjtési akciót szerveztünk. (Ments meg egy fát!) 

 A pénzügyi lehetőségekhez képest igyekszünk energiatakarékos világítóeszközöket,  

víztakarékos WC tartályokat beszerezni. A gyerekek figyelmét a vízzel és villanyárammal 

való takarékosságra irányítjuk, és megköveteljük az erre való odafigyelést 

 

 

ÖKOISKOLA 

 Helyzetelemzés, helyzetkép 

Iskolánk mindhárom épülete zömmel családi házas környezetben található, így tanulóink közvetlen 

tapasztalatokkal rendelkeznek a mindennapi természeti adottságokról. Intézményünk közössége 

elkötelezett a környezeti nevelés mellett. Erre építve a 2012/2013. tanévben elnyertük az ökoiskola 

címet. 2016 januárjában a Rónay utcai épület megújította, és a Kisbácsai Tagiskola önállóan is 

elnyerte ezt a címet. 2016 tavaszán csatlakoztunk az „Iskolakert” mozgalomhoz. 

 Erőforrások 

- a környezettudatos magatartás és egészséges életmód iránt elkötelezett pedagógusok, 

- együttműködés civil szervezetekkel, 

- szülői támogatás. 

 



 

    

 

106 

 Jövőkép 

Valljuk, hogy mindannyian felelősek vagyunk földünk sorsáért s benne szűkebb környezetünk 

megóvásáért. Tennünk kell azért, hogy a természettel harmóniában éljünk, hiszen a természet adta 

források korlátozottak. Célkitűzésünk, hogy tanulóinkban kialakítsuk a környezettudatos 

gondolkodást, magatartást, életmódot önmaguk és a jövő érdekében. 

 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

Alapdokumentumaink megszerkesztésekor egyik alapvető szempont a környezeti kultúra és az 

egészséges életmód kialakítása, gyakoroltatása tanulóink számára. Ennek céljait, feladatait, 

megvalósítási formáit a következő dokumentumok, tervezetek tartalmazzák:  

 Pedagógiai program, 

 Házirend,  

 Ökoiskolai munkaterv,  

 Munkaközösségi program, 

 Diákönkormányzati program 

 

A módszerek kiválasztási szempontjai: 

 életkornak megfelelően tevékenységközpontú foglalkozások 

 élményszerű tudásszerzés 

 

Megvalósulása: 

 rendszeres kirándulás a környező természet megfigyelésére; 

 az iskola udvarának és környékének gondozása;  

 ökofaliújság;  

 állatok világnapjának és Földünkért világnap programja;  

 környezetvédelmi vetélkedők;  

 papírgyűjtés;  

 turisztikai szakkör;  

 madáretetők kihelyezése; 

 növényültetés  
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Kapcsolatrendszer, kommunikáció 

Az Ökoiskolai munkatervben meghatározottak szerint évente megerősítjük, illetve bővítjük 

kapcsolatainkat a Győrben és a településrészben működő szervezetekkel, médiával. 

 

13. A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ 

INTÉZKEDÉSEK 

 

Intézményünk befogadó jellegű intézmény. Képesek vagyunk mind a különleges bánásmódot 

igénylő, mind a hátrányos helyzetű (HH), illetve halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók 

integrált nevelésére-oktatására. 

A fentiek értelmében az iskola ellátja a tehetségkutatással, tehetséggondozással, a korai tanulási, 

beilleszkedési nehézségek korrekciójával, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, 

valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, felderíti a tanulók fejlődését 

veszélyeztető okokat és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, illetőleg 

ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményez. 

 

Az esélyegyenlőségi program célja: 

 olyan pedagógiai környezet kialakítása, mely tiszteletben tartja a sokszínűséget, mentes a  

 hátrányos megkülönböztetéstől, jogellenes elkülönítéstől, biztosítja a közoktatáshoz való 

 egyenlő esélyű hozzáférést,  

 az intézményben a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes 

 körű érvényesülésének biztosítása 

 a hátrányos helyzetű csoportok esélyteremtésének előmozdításának elősegítése az alábbi 

tevékenységek során:  

 tanításban, ismeretközvetítésben, 

 a gyerekek egyéni fejlesztésében, 

 az értékelés gyakorlatában, 

 tanulói előmenetelben, 

 a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, 

 a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, 
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 a továbbtanulásban, pályaorientációban, 

 a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében, 

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

 társadalmi környezettel.  

Minden tanuló számára képességeinek megfelelő tudás átadása alapfokú tanulmányai végére, melyet 

kevésbé befolyásol a szülő iskolázottsága és a gyermekotthoni szociális körülményei.  

Az esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységeink 

 Az intézmény programjainak összeállításában – figyelemmel a HH, HHH és SNI-s tanulókra 

– hangsúlyt fektet a felzárkóztatásra, a szabadidő értelmes felhasználására (korrepetálás, 

tanulószoba, tömegsport). A fejlesztő foglalkozások rendszere kis létszámmal, speciális 

módszerekkel segíti a rászoruló tanulóinkat. 

  Tehetséggondozó csoportok létrehozásánál a hátrányos helyzetű tanulók részvételét is 

biztosítjuk. A pályaválasztás előtt állók körében tanácsadó tevékenységet végzünk, irányítva 

az iskolaválasztást, a későbbi lemorzsolódást minimálisra csökkentve. 

 A személyiség megismerésével igyekszünk a tehetséget felfedezni, az erősségeket 

motivációvá alakítani. 

  Az egyes szaktudományokhoz kapcsolódó tehetséggondozó programok mellett szükséges a 

művészeteket, a gyakorlati élethez kapcsolódó területekre kiterjedő tehetségsegítést folytatni. 

Ez részben a tanórán kívüli foglalkozásokon (szakkör, délutáni foglalkozás, képzőművészeti 

foglalkozás) történik. 

 Iskolánk gyógypedagógust és fejlesztő pedagógust is foglalkoztat. 

 Folyamatos kapcsolatban állunk a Gyermekjóléti Központtal, a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálattal, annak tagintézményével. Tanulóinknál előfordul az igazolatlan 

hiányzás. A szülők figyelmét felhívjuk a felelősségvállalásra, illetve az igazolatlan órák 

következményeire. 

 A törvényi előírásoknak megfelelően biztosítjuk az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat, 

juttatásokat. Igénybevételükre felhívjuk a figyelmet és segítjük a hozzáférést. A szociális 

hátrányok megszüntetéséhez, mérsékléséhez felhasználjuk az ingyenes étkeztetés, ingyenes 

tankönyvellátás lehetőségét. 
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 A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük 

 a körzetben élők szociális helyzetét 

 a gyermekek/tanulók (HH/HHH, illetve SNI) eloszlását az egyes iskolai osztályokban 

 a gyógypedagógiai nevelést, oktatást 

 a lemorzsolódás arányát 

 a továbbtanulási mutatókat 

 a tanórán kívüli programokon való részvételt 

 az iskolán kívüli segítő programokon való részvételt 

 a kompetencia mérések eredményeit 

 az infrastruktúrát és az ahhoz való hozzáférést 

 a módszertani képzettséget 

 az intézményi és szervezeti együttműködéseket (egyházak, kisebbségek, civil szervezetek) 

A nevelő-oktató munkát az esélyegyenlőség megvalósítás érdekében segítheti: 

 ifjúságvédelmi felelős 

 fejlesztőpedagógus 

 utazó pedagógus (szurdopedagógus, szomatopedagógus) 
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14. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 

AZ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS SORÁN 

 

 

Sajátos nevelési igényű gyerek: a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, valamint a 

pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott 

(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar). 

 

A sajátos nevelés igényű tanulók neveléséhez és oktatásához szükséges feltételek: 

 a tanuló integrált neveléséhez és oktatásához az illetékes szakértői bizottság által 

meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szükséges a sajátos nevelési igény típusának 

megfelelő gyógypedagógus alkalmazása 

 a neveléshez és oktatáshoz szükséges eszközök, a tanuló részére a szakértői és rehabilitációs 

bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása 

Iskolánkban az integrált nevelés a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai pályafutását elősegíti a nem 

sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő oktatásuk. 

Az iskolai képzés teljes időtartama alatt törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek 

személyisége minél harmonikusabban, teljesebben kibontakozzon, képesek legyenek a társadalom 

által elfogadott normák szerint, saját igényeiket megvalósítva kiegyensúlyozott, boldog életet élni. 

Célunk a tanulók beilleszkedése, önmagukhoz mért fejlődése, a többi tanulóval való együtt haladása.  

 

Ennek érdekében: 

 A tananyag feldolgozásánál figyelembe vesszük a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési 

igényű tanulók csoportjaira jellemző  - módosulásait. 

 Az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkezzenek pedagógusaink – mint 

elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség. 

 Együttműködünk a speciális szakemberekkel; a gyógypedagógussal folyamatos napi 

kapcsolattartással, tapasztalatcserével segítjük egymás munkáját. 
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A gyógypedagógus feladatai: 

 Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló 

egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók haladását, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükségletekhez 

igazodó módszerváltásokra. 

 Együttműködik a pedagógusokkal, figyelembe veszi tapasztalataikat. 

 Terápiás fejlesztő foglalkozást vezet az illetékes szakértői bizottság szakvéleményében 

meghatározott fejlesztési területekre vonatkozó egyéni fejlesztési terv alapján. 

Intézményünkben az alábbi területeken folyik a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése: 

 testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanulók 

 hallássérült (nagyothalló) tanulók 

 autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók 

 pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

 

14.1. A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelésének, oktatásának, mozgásfejlesztésének alapelve, hogy a 

sérülésből adódó hátrányos következményeket segítsen csökkenteni vagy ellensúlyozni. A 

képességek fejlesztése az egyéni fejlődési sajátosságokhoz szabottan történjen meg annak érdekében, 

hogy a gyermekek mozgáskorlátozottként is meg tudják állni a helyüket a környezetükben, a 

társadalomban. Meg kell teremteni számukra az esélyegyenlőség alapjait, folyamatosan készüljenek 

az önálló életvitelre.  

Ennek érdekében: 

 ki kell alakítani a tanulókban az egészséges énképet és önbizalmat 

 növelni kell kudarctűrő képességüket 

 önállóságra kell nevelni őket 

Iskolánkba utazó szomatopedagógus végzi a tanulók mozgásfejlesztését. 
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14.2. A hallássérült (nagyothalló) tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

 

A hallássérült tanulók iskolai együttnevelésének alapja az illetékes szakértői bizottság 

szakvéleménye. A hallássérült gyermekek fejlesztése az általános pedagógiai tevékenységen kívüli 

pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs eljárások folyamatában valósul meg. 

 

A fejlesztés feladatai: 

 a szociális kapcsolatrendszer nyelvi formáinak elsajátítása 

 a magyar nyelvnek megfelelő beszédmód folyamatos fejlesztése 

 a beszédhallás, az érthető artikuláció fejlesztése az oktatás valamennyi szakaszában 

 a szövegértés és mondanivaló kifejezésének fejlesztése 

 a hallókészülék használatára szoktatás 

 a meglévő beszédállapot fejlesztése 

 a harmonikus személyiség erősítése 

Iskolánkban utazó szurdopedagógus végzi a tanulók fejlesztését. 

 

14.3. Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 
 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő gyerekekre legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas 

viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a beszéd 

szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedésszervezés és kivitelezés 

képességének minőségi sérülése és az egyetlen képességprofil. 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyerek integrációja csak akkor indokolt, ha egyértelműen a 

gyermek javát szolgálja. A gyermek részéről átlagos vagy átlag feletti intelligencia, enyhe fokú 

autisztikus fogyatékosság, jól kompenzált, minimális viselkedésproblémák. 

A családtagok részéről egyértelmű szándék a szakemberekkel való szoros együttműködésre és a 

gyermek intenzív támogatására. Az iskola részéről fontos a speciális módszerek alkalmazása a 

pedagógusok részéről pedig a befogadó gyerekcsoport felkészítése a pozitív hozzáállásra, és a 

szakértői csoporttal való intenzív kapcsolattartás. 
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Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló fejlesztése egyéni és kiscsoportos formában valósul 

meg. A fejlesztések alapja az illetékes szakértői bizottság szakvéleményében foglalt fejlesztési 

területekre irányuló egyéni fejlesztési terv.  

A fejlesztés célja: 

 az elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése 

 a fogyatékos készségek kompenzálása, a tanulási, szociális és munkahelyzetekbe való 

beilleszkedés 

 az iskolai tananyag speciális módszerekkel történő elsajátíttatása  

 a jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt az elsajátított ismeretek 

alkalmazásának, általánosításának tanítása 

 

14.4. A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló iskolai fejlesztésének elvei 
 

A súlyos tanulási, beilleszkedési zavarok hátterében részképesség-zavarok, aktivitás vagy 

figyelemzavarok, az iskolai teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus funkciók 

kialakulatlansága, fejletlensége áll fenn. 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az iskolai 

teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális képességek 

eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt fokozott pedagógiai, 

pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 

Tanulási és viselkedésproblémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz: 

 diszlexia 

 diszgráfia 

 diszkalkulia 

 a fentiek együtt járása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok 

 hiperaktivitás és figyelemzavar 

 a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll gyengeségét mutató magatartás 

jellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés eltérő fejlődésében mutatkozik 

meg 

A normalitás övezetébe tartozó értelmi teljesítményük mellett megjelenő teljesítmény- és 

viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyetlen fejlődésének következtében alakulnak ki. 
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Mivel gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai elvárások iránti közömbösség, elutasítás, 

illetve önértékelési zavarok, beilleszkedési problémák alakulhatnak ki. Ezek a sajátosságok a 

társadalmi beilleszkedés szempontjából fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő.  

 

Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztése 

A fejlesztés alapelvei 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók fejlesztése a szakértői bizottság szakértői véleményére 

épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni szükségleteik, sajátosságaik figyelembe vételével 

történik. 

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat: 

 a pozitív énkép és önértékelés kialakítása 

 a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése 

 a kortársakra és a felnőttekre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása 

 a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés 

 

A speciális tanulási zavarok esetében a tanulók jó értelmi képességei ellenére az olvasással, írás-, 

helyesírással, számolással kapcsolatban nehézségek jelentkeznek, általános értelmi képességeik és 

tanulási teljesítményeik között lényeges különbség áll fenn. 

14.4.1. Diszlexia 
 

A diszlexia az intelligencia szinttől független, olvasási képesség zavara, a speciális tanulási zavarok 

leggyakoribb formája, amely önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat elő. 

Jellemzői: 

 a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége 

 nehezített a beszédhangok megkülönböztetése, a hangok, szótagok sorrendje 

 vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűk esetén 

 pontatlan a toldalékok olvasása 

 lassú az olvasási tempó 

 gyenge a szövegértés, mivel nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg 

tartalma között 
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A fejlesztés célja a tanulók osztályfokának megfelelő értő olvasás készségének kialakítása, segítse 

az olvasás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. 

 

Feladataink a fejlesztés során: 

 a betűbiztonság és összeolvasási készség kialakítása 

 az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt 

 az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése 

 kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során 

 

14.4.2. Diszgráfia 
 

A diszgráfia az írás grafomotoros jellemzőinek zavara. 

Jellemzői: 

 csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép 

 szabálytalan betűalakítás és betűkötés 

 egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák 

 fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás) 

 

A fejlesztés célja a tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen. 

A fejlesztés feladatai: 

 a mozgáskoordináció-vizuomotoros koordináció fejlesztése 

 az írásmozgás alapformáinak gyakorlása 

 sikertudat kialakítása 

14.4.3. Diszkalkulia 
 

A diszkalkulia a számolási képesség zavara. A különböző számtani műveletek, matematikai jelek, 

kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, a 

számok sorrendiségének, a számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége. 
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A fejlesztés célja a tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel 

rendelkezzen, képes legyen a matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai 

műveletek használatára, az ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. 

 

14.4.3. Hiperaktivitás és figyelemzavarok 
 

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési igényű tanulók, 

akik impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek. 

Jellemzői: 

 szóródó, terelhető figyelem 

 impulzív, meggondolatlan viselkedés, düh, haragreakciók 

 motoros nyugtalanság 

 tevékenységek hibás kivitelezése 

 tantárgyi alulteljesítés 

 én-bizonytalanság 

A fejlesztés célja a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése. 

A fejlesztés feladatai: 

 speciális figyelem-tréning 

 fokozott egyéni bánásmód 

 önkontroll fejlesztése 

 motiválás, sikerélmény biztosítása 

 együttműködés a családdal és más szakemberekkel 

 

14.5. A NAT alkalmazása, az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció 
 

A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének célja a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, 

szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges megnyilvánulások beépítése, az önkontroll, az 

érzelmi egyensúly megteremtése. 
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A NAT alkalmazása 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott 

tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak 

megvalósítása általában lehetséges. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció 

Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a vizsgálatkor megállapított diagnózisnak megfelelő 

szakorvosi ellátást, kontrollt, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat 

foglalja magába. 

A gyógypedagógiai tanár által vezetett pedagógiai rehabilitáció a képességfejlesztő programok külön 

alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmélyítésével szolgálja az eredményes iskolai 

előmenetelt. 

Az együtt oktatott tanulók egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját a 

gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja. 
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Záró rendelkezések 
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