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Intézményünk mottója: 

 

„A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, 

nem csak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen …” 

(Hermann Alice) 

 

Ez az idézet hűen tükrözi pedagógiai programunk szellemiségét, integrációs 

törekvéseinket, művészeti munkánkat. 

 

 

 

 

Intézményünk öndefiníciója, küldetésnyilatkozata 

 

Olyan intézmény működtetése a célunk, ahol a megszerzett tudás akkor lesz a társadalom 

számára gazdasági érték, ha az életben felhasználhatóvá, alkalmazhatóvá válik. Az ehhez 

szükséges kulcs-kompetenciákat nyugalmat, bizalmat sugárzó, esztétikus környezetben egyéni 

fejlődési ütemükhöz igazodva, esélyegyenlőség biztosításával fejlesztjük. Célunk az új 

feladatokra felkészült, szívesen kommunikáló, a művészetek felé nyitott, az emberi kultúra 

értékeit becsülni tudó, befogadni, alkotni vágyó 6-14 éves gyermekek nevelése.  

 

Jövőkép 

 

Jövőképünkben olyan tanulók élnek, akik a felnőttek világában jól eligazodnak, a megszerzett 

kompetenciák birtokában egyéni képességeikhez mérten sikeres, boldog felnőttek lesznek, akik 

céltudatosan alakítják életüket, jól kezelik konfliktusaikat, és motiváltak az egész életen át tartó 

tanulásra. 
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 8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

 

Nagyberki, 2020.szeptember 1.         
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I. Az iskola nevelési programja 
 

1.1  A nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 
 

a) Alapelvek, értékek 

 

Pedagógiai alapelveink: 

 

 Tanulóközpontúság 

 Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás 

 A tudás- és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása 

 Képesség- és személyiségfejlesztés 

 Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása 

 Fokozatosság és folyamatosság 

 Valóságos tanulási környezet 

 Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség 

 Integrációs elv 

 Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés 

 Új típusú tanári attitűd 

 

 a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók készségeit fejleszti, és számukra korszerű, a 

mindennapi életben hasznosítható, és az egész életen át tartó tanuláshoz továbbépíthető 

általános műveltséget nyújt.  

 iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

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

műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és 

tágabb környezetükben, 

 az iskola oktató tevékenységének célját a tanulói személyiség széleskörű fejlesztésében és 

a kulcskompetenciák kialakításában látjuk, 

 fontosnak tarjuk, hogy tanulóink elsajátítsák a helyes tanulási módszereket, ennek 

érdekében pedagógiai módszertani kultúránkat folyamatosan megújítjuk, melynek 

segítségével a hagyományos ismeretátadással szemben elsődlegessé válik a 

problémaközpontú tanítás, vagy a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a 

felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés 

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

becsülete legyen, 

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

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

 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes 

formáinak elfogadtatására, 

 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén 

tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretet. 

 fontosnak tartjuk a fejlesztő pedagógia alkalmazását, összekapcsolva a bemeneti 

mérésekkel, a kompetencia fejlesztés alapjaként, az egyéni haladás és fejlődés 

figyelembevételét motivált személyes kompetenciáinak fejlesztésében 

 más népek értékeit, hagyományait, a multikulturalizmust, - a kulturális sokszínűséget 

 megismeri, elfogadja, befogadja a másságot 
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 hangsúlyt fektetünk a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra 

a) különleges bánásmódot igénylő tanuló 

aa) sajátos nevelési igényű tanuló 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

ac) kiemelten tehetséges tanuló 

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

halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

 

Hátrányos helyzetű tanulók ellátásának alapelvei: 

 

A hátrányos helyzetű tanulók integrációs esélyeinek, egyéni és társas kompetenciáinak 

növelése, preventív és intervenciós célú programokkal hátrányaik kompenzálása, devianciájuk 

csökkentése, társadalmi szocializációjuk, iskolai karrierjük, a munka világára való 

felkészülésük segítése 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának alapelvei: 

 

Elfogadó környezet kialakítása a fogyatékosság különleges gondozási igénye és az egész 

személyiség fejlesztése céljából. 

Olyan kompetencia alapú tudást kívánunk kialakítani, amelynek birtokában tanulóink 

alkalmassá válnak a változó világ elvárásaihoz való alkalmazkodásra és saját sorsuk sikeres 

alakítására, az egész életen át tartó tanulásra.  

Ez a tudás valós, életszerű helyzetekhez köthető, és a mindennapi életben jól alkalmazható. A 

pedagógiai tevékenység egyaránt hangsúlyozza a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, 

megalapozza a konstruktív szokásrendszert. 

Az iskola esélyt biztosít a hátrányos szociokulturális háttérrel bíró szülők gyermekeinek a 

középfokú oktatás időtartama alatt. Személyiség- és képességfejlesztéssel csökkenti az 

otthonról hozott hátrányokat, felkészít a szakma megszerzésére és / vagy a felsőfokú 

tanulmányokra, versenyképessé téve a tudást. 

Ennek megvalósításához elengedhetetlennek tartjuk a korszerű módszertani és 

tanulásszervezési eljárások alkalmazását, a differenciált és tevékenységközpontú 

ismeretszerzés biztosítását 

A kompetencia alapú oktatás bevezetésének elve 

  

 Komplexitás elve 

A nevelés-oktatás során figyelembe vesszük, hogy biológiai, fiziológiai, 

pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek folyamatosan és 

együttesen hatnak, s ezeket a hatásokat össze kell hangolni. 

 

 Egyenrangúság elve 

A nevelés-oktatás két alapvető tényezője, a pedagógus, és a növendék 

egyenrangú félként veszt részt a nevelés-oktatás folyamatában. A tanuló 

a nevelés-oktatásnak nem tárgya, hanem alanya. 

  

 A pedagógus vezető szerepének elve 

Az egyenrangúság elvével összhangban a pedagógusnak vezető szerepe 

van a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának 

kibontakoztatásában, tevékenységének megszervezésében, 

személyiségük fejlődésének támogatásában. 
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 Életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételének elve 

A tanulók fejlődését mindenkor a maga fejlődési fokához mérten 

segítjük. 

 

 A különböző közösségekhez tartozás elve 

A tanulók mindig szűkebb (csoport, család, osztály, iskola) és tágabb 

(környezet, társadalom) közösség tagjai. A nevelés-oktatás az emberi 

viszonyokban gazdag közösségek hatásrendszerén át, a közösségekben, 

a közösségek életének, céljainak, érdekeinek figyelembe vételével, a 

közösség aktív részvételével történik. A közösségekben biztosítunk 

terepet – a pedagógus vezető, irányító, kezdeményező szerepe mellett – 

a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó 

képességének kibontakoztatásához. 

 

 A tapasztalatszerzés elve 

A nevelés-oktatás folyamatában biztosítjuk a lehető legnagyobb 

mértékben a tanulók számára a saját tapasztalatok megszerzését, 

megértését, általánosítását. 

 

 A külső hatások elve 

A pedagógusaink támaszkodnak mindazon tapasztalatokra, 

információkra, ismeretekre, amelyeket a tanulók az iskolán kívül, 

mindennapi életükben szereznek be. 

 

 A bizalom elve 

Pedagógusaink bizalommal, megértéssel, tisztelettel fordulnak a tanuló 

és személyisége felé, törekednek a személyes kapcsolatok kialakítására. 

 

 A nevelés ellentmondásosságának elve 

Valljuk, hogy a nevelés ellentmondásos folyamat, amelyben egyszerre 

vannak jelen pozitív és negatív tapasztalatok, igények, hajlamok, 

képességek és lehetőségek; a szabadság és a kényszer mozzanata, a 

közösség és az egyén érdekeinek ellentmondása. A tartalomba ágyazott 

képességfejlesztések szükségessége, ami a jól kiválasztott tananyagon, a 

tanítási tartalmakon keresztül valósul meg. 

 

b) Nevelési-oktatási célok 

 

Az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja a kulcskompetenciák fejlesztése: 

 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 A hatékony, önálló tanulás 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
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Művészeti nevelésünk célja 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó művészeti 

nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek épességeinek fejlesztésére, biztosítja 

a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére 

építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőségeket ad az egyetemes kultúra, 

az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés 

formáinak kialakítására. 

 

Stratégia céljaink 

 

 a gyermekközpontú szemlélet megtartásával a minőségközpontú nevelő - oktató 

szemlélet kialakítása, 

 az esélyegyenlőség megteremtése, különös tekintettel arra, hogy e művészeti iskola 

“helybe viszi” a művészetoktatást az adott gyermek lakóhelyére, általános iskolájába, 

  a roma, a hátrányos helyzetű és a testileg és értelmileg csökkent képességű tanulók 

művészetoktatása, 

 lehetőséget kívánunk adni, hogy a kisebb településeken, falvakban élő gyermekek és 

pedagógusok is bekapcsolódhassanak a művészetoktatás vérkeringésébe, 

 szolgáltató jellegű tevékenységünk kialakítása és megőrzése, 

 a tehetséggondozás folyamatos működése, 

 az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő oktatás megteremtése. 

 

Operatív céljaink 

 

 az adott művészeti ágban való jártasság kialakítása és az ehhez szükséges ismeretek 

elsajátítása és azok önálló alkalmazása, 

 a személyiségfejlesztés, ezen felül az inspiráció megteremtésével fejlődő öntudat, 

kritika, önkritika és önbizalom kialakítása, 

 az igazi művészi értékek felismerése és megismerése, az igényesség kialakítása,  

 a más művészeti ágak felé való nyitottság ösztönzése, 

 a kitartó munka eredményességére rámutató oktatás,  

 a figyelmesség, a tolerancia és a fegyelem jelentőségének hangsúlyozása, 

 az “én” gondolatok és érzelmek kifejezésének biztatása, 

 az életkori sajátosságok figyelembe vétele,    

 a probléma, konfliktus felismerésének, megoldásának fejlesztése, 

 felkészítés a szakirányú továbbtanulásra, 

 a szociális hátrányok kompenzálása, 

 a fantáziadús, kreatív tanulás – oktatás megteremtése 

 

A képzőművészeti képzés célja, hogy a tanulók figyelmét ráirányítsa az ember és természeti 

környezet esztétikumára és szépségére. Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai 

műveltség, a nemzeti hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit. A képző és 

iparművészet műfaji sajátosságainak megismerésével művészi kifejezőeszközök 

alkalmazásával gazdagítsa önkifejezésük eszköztárát. Legyenek nyitottak a kézműves 

tevékenységek iránt. Ezen belül legyenek képesek az önkifejezésre és önmegvalósításra. 
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A társastánc célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül a társastánc minél teljesebb 

megismerésére, segítse saját eszközeivel a tanulók személyiségének formálását. 

 

A néptánc célja, hogy törekedjen a népi hagyományok megismerésére, megőrzésére, segítse 

saját eszközeivel a tanulók személyiségének formálását. 

Integrált oktatásunk speciális célja 

 

Integráltan oktatott tanulóink fogyatékosságból eredő hátrányainak megelőzésével, 

kompenzálásával társadalmi beilleszkedésük elősegítése. 

 

c) Nevelő-oktató munka feladatai 
 

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy az előzőekben felsorolt 

célcsoportok megvalósítását elősegítse. Ezt szolgálják a pedagógiai programban megjelenő 

tanórai és tanórán kívüli tevékenységek, a kompetencia alapú oktatás bevezetése, valamint az 

ezekhez kapcsolódó értékelések. 

A fejlesztési feladatok az iskola valamennyi területét áthatják, elősegítik a tantárgyközi 

kapcsolatok erősítését, a tanítás – tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének 

fejlődését.  

Prezentációs technikák elsajátítása és alkalmazása  

 

Az integrált oktatás feladatai 

 

Társadalmi beilleszkedésük támogatása. 

Speciális, sérülés-specifikus pedagógiai segítségnyújtás biztosítása. 

Differenciált, egyéni adottságokhoz alkalmazkodó tanulás-szervezés. 

Team-munka a gyógypedagógussal. 

Gyógypedagógiai nevelés számára biztosított szakanyagok, tankönyvek, taneszközök 

beszerzése, használatuk a gyógypedagógus irányításával. 

Részvétel az integrált tanuló nevelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatcserén, felkészítésen. 

Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek 

Az alapfokú művészetoktatás feladatai 

 

Céljaink az alapelvek szem előtt tartásával pontosan meghatározott feladatok elvégzésével 

valósulhatnak meg. Intézményünkben két művészeti ágban /képző- és iparművészeti, 

táncművészeti/ folyik oktatás előképző, alap – és a későbbiekben továbbképző fokon. 

Intézményünk olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly az alkotófolyamaton 

keresztül történő képességfejlesztésen van. A tananyag eszköz, a tanulók értelmi, érzelmi és 

lelki kifejezőképességeinek fejlesztéséhez. 

A művészetoktatás a képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás 

eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődésének jellemzőihez igazítja. 

A képzés olyan ismeretek átadása, melynek elsajátítása során a tanulók művészetet szerető, 

ismerő és értő, önmagával és környezetével harmóniában élő emberekké válnak.  

 

Céljaink eléréséhez szükséges feladatok: 

 

 a személyiség komplex fejlesztése, 

 a tanuló egyéni képességeinek megfelelő fejlesztése, 
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 a tehetség kibontakoztatása, 

 megfelelő motiváció és sikerélmény biztosítása, 

 a probléma – felismerés és megoldás készségének kialakítása,  

 a tanulás és önművelés igényének felkeltése, 

 az általános emberi értékek megismertetése, 

 esztétikai igényesség kialakítása, 

 a kulturált környezetre való igény kialakítása,   

 lelkiismeret és felelősségtudat fejlesztése, 

 a köznapi és művészeti szép felfedeztetése,  

 a továbbhaladáshoz szükséges biztos ismeretek átadása, 

 a tudásnak, a műveltségnek értékként való elfogadtatása, 

 a testi – lelki egészség iránti igény felkeltése, 

 értékmegőrzés és hagyományápolás, 

 a nemzeti és európai kultúrához való kötődés, 

 a kommunikáció különböző formáinak megismerése, 

 rendszeres értékelés, önértékelés,  

 rendszeres igényfelmérés (évente), 

 a feladatok megoldásához szükséges eszközök biztosítása,  

 személyre szabott feladatok megfogalmazása, differenciálás. 

 

Képző- és iparművészeti ág 

 Alakítsa ki kézügyesség és a technikai érzékenység mellett a képességet, 

a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel 

való megjelenítésére. 

 Ismertesse meg a műfaj sajátosságait, a művészi kommunikáció 

megjelenítési módjait. 

 Szerettesse meg a múlt értékeit, segítsen a hagyománytisztelet 

megteremtésében. 

 

Táncművészeti ág 

 Ismertesse meg a tanulóval a társastánc és néptánc alapjait, technikai 

elemeit, a mozgás kapcsolatát a zenével, a kombinációk és etűdök, 

koreográfiák megfelelő kivitelezését. 

 Alakítsa ki a tanulóban a rendszeres munka természetes igényét, a 

megfelelő munkafegyelmet, az esztétikai érzéket, az önkontroll 

alkalmazását. 

 Fejlessze a növendék fizikai állóképességét, tánc iránti szeretetét, 

ritmusérzékét, technikai tudását, koncentrálóképességét, tér- és 

formaérzékét, stílusérzékét, előadói készségét. 

 Ösztönözze a tanulót a társastánccal és néptánccal kapcsolatos 

események, bemutatók megtekintésére, elemzésére, a viselkedéskultúra 

alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására, a mindennapi 

életben és a társas érintkezésben, táncművészeti előadások látogatására, 

a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére. 

 Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti akaratát, ízlését, 

állóképességét, mozgáskoordinációját, alkalmazkodóképességét, 

személyiségét, hagyományápolás fontosságát. 
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d) Nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

 

A célok, feladatok megvalósítása érdekében alkalmazott eljárások, tanulásszervezési stratégiák: 

 

 Kooperatív technikák, drámapedagógiai módszerek, differenciálás homogén és 

heterogén csoportban. 

 Interaktív tanulásszervezés (pl. kooperatív tanulócsoportok, szerepjátékok, viták, 

munkacsoportok, megbeszélés, gyakorlás társakkal, projektmódszer). 

 Tapasztalati tanulás. 

 Önálló tanulás (pl. számítógéppel támogatott tanítás, egyéni tanulási szerződés). 

 Indirekt tanulásszervezés (pl. problémamegoldás, értő olvasás, gondolkodó 

megbeszélések). 

 

A módszerek kiválasztásának szempontjai: 

 

 Alkalmazkodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz, egyéni képességeihez. 

 Minél több tanulót aktivizáljon. 

 Biztosítsa a felfedezés lehetőségét, a kreativitás fejlesztését, növelje a tanulók aktív 

részvételét igénylő ismeretszerzési módokat. 

 Pozitív szemléletet tükrözzön. 

 Építsen a tanuló személyes tapasztalataira. 

 Legyen játékos. 

 Segítse az írásbeliség és szóbeliség egyensúlyának megteremtését. 

 Adjon lehetőséget az egészséges terhelésre, fejlesztő hatású értékelésre. 

 Segítse elő a szocializációs folyamatokat praktikus ismeretek nyújtásával. 

 A módszerek legyenek ösztönzőek, pozitív megerősítést szolgálók 

 

Alkalmazott módszerek, eljárások: 

 

 Játékok, szituációs játékok 

Fokozatosan vezetjük át a gyermeket az óvodai játékos tevékenységből az iskolai 

tanulás tevékenységébe. 

 Projekt 

 Vita, interjú, beszélgetés 

 Verseny 

 Megbeszélés, magyarázat, definiálás 

 Szemléltetés 

 A megszerzett tudás alkalmazásához megfelelő helyzeteket teremtünk. 

 Problémafeltárás, összehasonlítás, elemzés, „ötletroham” 

 Mintaadás 

Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat és problémamegoldáshoz 

 Megfigyelés, adatgyűjtés 

 Interaktív technikák 

 

Módszertani elemek 

 

 Tanórai differenciálás heterogén csoportban 

 Kooperatív tanulás 
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 Tevékenységközpontú pedagógiák eszközei 

 A drámapedagógia eszközei 

 Egyéni és csoportos projektmunka 

 Átfogó tanítási szakaszok beillesztése a tanítási-tanulási folyamatba, projektek és 

témahetek megvalósítása 

 Hatékony tanuló-megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnózis 

 Megfelelő programok, tevékenységi formák biztosítása a tanulók képességeihez, 

érdeklődéséhez, céljaihoz igazodva  

 Személyes példamutatás a pozitív személyiségjegyek kialakításához  

 Önálló tanulás és önművelés színterének megteremtése  

 A tanulók mérésére szolgáló eszközök körültekintő megválasztása  

 Szabályok közös kialakítása, betartásuk rendszeres elemzése 

 Közös célok kitűzése, elfogadtatása, ellenőrzése, értékelése 

 Gyakoroltatás, segítségadás, ösztönzés a tanulásban 

 Következetes ellenőrzés, értékelés  

 Iskolai hagyományok kialakítása, közös ápolása  

 Verbális és non verbális eszköztár alkalmazása 

 Szociális készségfejlesztő technikák alkalmazása, magatartási modellek nyújtása 

 A követendő minták kiemelése 

 Közös beszélgetés, elemzés, vita 

 

A feladatok megoldása érdekében alkalmazott tevékenységformák, módszerek, eljárások, 

eszközök: 

 

 valós élethelyzeteket modellező feladatrendszer,  

 egy-egy feladat megoldására projektmódszer alkalmazása, 

 tehetséggondozó eljárások, 

 kreativitás fejlesztő tevékenységrendszer, 

 közösségfejlesztő módszer,    

 egyénre szabott személyiségfejlesztő módszer, 

 játékos oktatás, 

 élményre épülő alkotómunka, 

 digitális oktatás. 

 

Nevelési eszközök: 

 

 minta, példa, példakövetés, egyéni utak bejárásának lehetővé tétele.  

 

Ösztönző eszközök: 

 

 megerősítés, biztatás, dicséret, jutalmazás, kiállítási és szereplési lehetőségek. 

Nevelő - oktató munka eszköz- és eljárásrendszere az integrált oktatásban 

 
A módszer megválasztása igazodjék a tanulók fejlettségéhez, állapotához, sérüléséhez, 

szükségletéhez, az egyéni különbségekhez.  

A módszerek legyenek ösztönzőek, pozitív megerősítést szolgálók. 
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1.2 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

A személyiségfejlesztés színterei iskolánkban elsősorban a csoportfoglalkozások, tanítási órák, 

a művészeti oktatás, a sport és más tanórán kívüli tevékenységek. 

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy intézményünk tanulói ismerjék meg egymást, legyenek 

toleránsak társaikkal. 

Személyes motívumok fejlesztése 

 

 Önkiszolgálási motívumok 

Biológiai szükségletek, komfortszükségletek, mozgásszükséglet és a sikerélmény biztosítása. 

Hátrányos motívumok kialakulásának megelőzése. 

 Önvédelmi motívumok 

Testi-lelki épség megóvása, az egészséges életmód kialakításának segítése, konfliktusok 

kezelése, a mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal. 

A pszichikai egyensúly megteremtésének segítése. 

A mindennapos mozgás lehetőségének biztosítása. 

A tanórán kívüli sportfoglalkozások céljaikban, tartalmukban, a tanórai testnevelés és sport 

(mozgásnevelés) elvárásait kötetlenebb, felszabadultabb formában. 

 Szuverenitás motívumai 

Egymás személyiségének a tiszteletben tartása.  

Autonómia biztosítása. 

 Önértékelés motívumai 

Reális önértékelés kialakításának segítése, a tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelő-

oktató munka során is. 

Személyes képességek fejlesztése 

 

 Egészséges, kulturált életmód 

Testi képességek fejlesztése. A fizikai képességek fokozása, a kitartás és akarat fejlesztése. 

Önellátási képességek fejlesztése.  

Önkifejezés képességének fejlesztése, megvalósítása, gyakorlása. 

A tanulók számára olyan körülményeket kell biztosítani, amelyek elősegítik optimális szellemi, 

fizikai, lelki fejlődésüket. 

A szabályhasználat képességének fejlesztése, az iskolán kívüli fórumokon való gyakorlása. 

 Önvédelmi képességek 

Egészségvédő és identitásvédő képességek fejlesztése. 

Balesetvédelemhez szükséges ismeretek átadása és gyakorlása. 

Egészségkárosító szokások megelőzése érdekében programok biztosítása. 

 Szuverenitás képességek 

Öntevékenység, önállóság biztosítása. 

A társadalmi beilleszkedéshez szükséges ismeretek átadása és a megfelelő személyiségjegyek 

alakítása. 

 Önreflexív képesség 

Helyes önismeret fejlesztése. 

Értékelési rendszer önismeretet segítő kialakítása, alkalmazása. 
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Személyiségfejlesztés tanórán 

  

A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a 

módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó 

aktivitását biztosítják. 

Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a 

pedagógusok nevelő – oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben 

igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez. 

A tanítási órák legfontosabb fejlesztő feladata az önálló tanulás, illetve az önművelődés 

képességének fejlesztése. 

Személyiségfejlesztés tanórán kívül 

 

A tanulás tágabb értelmezése nem csupán az ismeretelsajátítás és a figyelem, az emlékezet 

működtetése, hanem a pszichikum módosulása külső tényezők hatására. El kell érnünk, hogy 

tanulóink élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus 

feltételeiket. Feladatunk, hogy alakítsuk ki, illetve működtessük a személyes minőségek közül 

a felelősség, az önértékelés, az együttműködés, a tisztesség, és az őszinteség képességeket. 

Személyiségfejlesztés a művészeti iskolában 

 

Valljuk, hogy a gyermek nemcsak biológiai-pszichológiai lény, hanem szociális és szellemi 

lény is. Az adott életkori pillanatában minden sajátosságával, egyediségével együtt tökéletes 

lény a maga gyermeki mivoltában. Nem az életre készül, hanem él, nem felnőtté kell az 

iskolának fejlesztenie. 

Az iskolát szolgáltató intézménynek tekintjük, amely a gyermekekért van ezért a gyermek saját 

életkorát megélni engedő iskolai légkört teremtünk. 

A gyermekközpontú iskolai tevékenység minden eleme a személyiség-fejlesztést szolgálja. 

A tehetséggondozásban az intelligencia és az általános műveltség fejlesztése mellett a 

kreativitást, míg a kevésbé tehetséges növendékek esetében a személyközpontúságot 

hangsúlyozzuk. 

Pedagógiai programunk követelményközpontú, pedagógiai koncepciója szerint 

gyermekközpontú. 

A tantervi tartalommal nem nivellálni, hanem differenciálni akarunk, hogy mindenki 

tehetségének, adottságainak megfelelően bontakozhasson ki.  

Személyiségfejlesztés a szabadidős sporttevékenységekben 

 

A testnevelésnek és a sportnak egyedülálló szerepe van a mozgatórendszer, a mozgás-

szabályozás fejlesztésében, a civilizációs ártalmak megelőzésében, a mozgásszervi elvál-

tozások javításában. Hozzájárul a személyiség harmonikus fejlesztéséhez, az egészséges 

életmód megalapozásához. Széles körű elméleti és gyakorlati ismeretek, képességek és 

készségek célszerű viselkedésbe integrálásával elősegíti a tanulók szocializációját. Előmozdítja 

a belső erőforrások mobilizálását, pozitívan befolyásolja az erkölcsi, akarati tulajdonságokat, 

az élet minőségét. Fejleszti az egyén esztétikai érzékét, tűrő- és alkalmazkodási képességét. 

Segíti a helyes önértékelés kialakítását, a teljesítménynek mint értéknek a felismerését. 

              Tudatosan csökkenteni kívánjuk a tanulókat érő kudarcok számát. A tanulók egyéni 

fejlődéséhez mért eredmények hangsúlyozásával, a sikereken keresztül történő munkát tartjuk 

célravezetőnek. Ugyanakkor ráneveljük őket a kudarcok elviselésére. Olyan iskolát teremtünk, 

ahol a növendék is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának; ahol megtanul helyesen és 
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okosan tanulni; ahol felkeltik benne a tudás iránti vágyat; ahol felfedezheti az alkotás izgalmát 

és örömét; ahol megtanulja, hogy a sikerért keményen meg kell "szenvedni"; ahol ráérez annak 

felelősségére, hogy a közönséget nem lehet becsapni, tisztelni kell, ami abban nyilvánul meg, 

hogy a maga maximumát nyújtja a színpadon. 

 

Olyan iskolát szeretnénk, ahol a gyermeket hozzá segítik ahhoz, hogy megtalálja azt, amit 

felnőttként csinálni szeretne, s ahol megkapja ehhez azt az alapvető tudást, amelynek 

segítségével képes aktív részese lenni az őt körülvevő mikrokörnyezet valós életének, 

ugyanakkor nyitott a makrovilág történései iránt. 

 

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Egészségfejlesztési feladatok: 

 

A személyi higiénére nevelés: 

- általános testápolás, 

- egészséges öltözködés, 

- fogápolás, 

- serdülőkori higiénés problémák 

- tisztaság iránti tartós igény. 

 

Egészséges táplálkozásra nevelés: 

- a táplálkozás-élettani optimumra törekvés ösztönzése, 

- a korszerű táplálkozástechnika megismertetése, 

- a táplálkozás napi és évszakos ritmusának tudatosítása, 

- megfelelő étkezési szokások kialakítására nevelés: 

 az étkezések higiéniája, 

 az étkezések esztétikája, 

 az étkezések társas jellege. 

- Különböző csoportok eltérő táplálkozási sajátosságainak 

megismertetése. 

 

Mindennapos testnevelés, testmozgás biztosítása: 

A rendszeres testmozgás, testedzés iránti igény felkeltése. 

A sportolás szükségletté tétele. 

A mozgás esztétikumának, örömszerző funkcióinak felismertetése. 

Erőnlét, terheléstűrés, fittség, állóképesség egyéni fejlesztése. 

 

A testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, a magatartási függőség, a 

szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztásának 

és a gyermeket, tanulót veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzése 

A lelki egészség megóvására nevelés. 

A perszonalizációs és szocializációs folyamatok segítése. 

A problémamegoldó, konfliktuskezelő, konfrontációtűrő-képesség fejlesztése. 

Folyamatos, reális, önismeretre nevelés. 

A társas kapcsolatokra való nyitottság fejlesztése. 

Elfogadó, toleráns magatartásra nevelés. 

Felelős, örömteli párkapcsolatok kialakítására nevelés. 

A pozitív jövőkép kialakulásának támogatása. 

A függőséghez vezető motívumok, veszélyhelyzetek felismertetése. 
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Az egészsége veszélyeztető élvezeti szerek elutasítására nevelés. 

 

Baleset-megelőzésre, betegségek elkerülésére, az egészség megóvására, 

elsősegélynyújtásra nevelés: 

Felkészítés a balesetveszélyes helyzetek felismerésére és elkerülésére: 

- az iskolában, 

- a háztartásban, 

- a közlekedésben. 

Elsősegély-nyújtási ismeretek adása. 

Beteggondozási alapismeretek nyújtása. 

A gyógyításba és gyógyulásba vetett bizalom-nevelés. 

A szűrővizsgálatok, a prevenció jelentőségének megismertetése. 

Tevékenységi formák az egészségnevelés terén kitűzött célok megvalósításához 

 

Testnevelésórákon: 

 

Évente egy alkalommal mérjük a tanulók fizikai állapotát. Fizikai és motorikus 

képességük méréséhez, minősítéséhez a központilag kiadott útmutatót használjuk.  

 

A mérések a következők: 

 

- alap-állóképesség mérés: 12 perces futás 

- izomerő mérés: helyből távolugrás páros lábbal 

- dinamikus erő állóképesség: hanyattfekvésből felülés 

- a hátizmok erő-állóképességének mérése: hason fekvésből törzsemelés, 

leengedés 

- vállövi karizmok erő-állóképességének mérése: karhajlítás 

fekvőtámaszban. 

 

A feladatok, valamint a mérések eredményei tanulócsoportok szerint 

számítógépes adatbázisba kerülnek. A program a testmagasság és a testsúly 

alapján kiszámítja a testsúlyindexet, ez adja a fittségi pontok alapját. A 

pontszámok fejezik ki a tanulók pillanatnyi fizikai állapotát. 

A mérések eredményeit a testnevelőkön kívül megismerik az osztályfőnökök, 

valamint az iskolai védőnő is. 

A tanulók fizikai állóképességének fejlesztéséhez ez adja a mérhető, 

összehasonlítható adatokat. 

A testnevelést tanítók a mindennapos munka során alkalmazzák a tartásjavító 

gerinctorna gyakorlatait. 

 

A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje: 

 

Az egészséges tanulókat testnevelés órától átmeneti időre is csak az iskolaorvos 

mentheti fel szakorvosi vélemény alapján. A tanuló részt vesz a tanórán, de nem 

dolgozik. 

A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos 

könnyített – vagy gyógytestnevelési foglakozást írjon elő a számukra. 
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A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi 

testnevelésórákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat – állapotától 

függően – nem kell végrehajtania. 

Az iskolaorvos – a szakorvosi vélemény figyelembe vételével – a tanulókat 

gyógytestnevelési foglalkozásokra utalhatja, ahol megjelenésük és aktív 

részvételük kötelező. Az utazó gyógytestnevelőt a Somogy Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye biztosítja. 

 

Tevékenységi formák a többi tanórán: 

 

- Osztályfőnöki órákon kötelező egészségnevelési témákat dolgozunk fel 

osztályonként, melynek során kiemelt fontosságú a testi egészség mellett 

a lelki egészség is. 

- A lelki egészség fejlesztését szolgálják a személyiségtesztek (6. és 8. 

évfolyam) értékelése utáni feladat-meghatározások az osztályfőnöki 

tevékenység során. 

- Kortárs segítő középiskolások szükség szerint részt vesznek 

osztályfőnöki órákon a 7. és 8. évfolyamon. 

- Igény szerint külső szakember (orvos, védőnő, egészségszervező) 

meghívására. 

- A helyes testtartás megkövetelése minden évfolyamon. 

- A testi egészségre nevelést erősíti az egészségfejlesztő  program 

témaköreinek feldolgozása az osztályfőnöki, természetismeret, biológia, 

technika és életvitel, etika órákon. 

Ezek: 

 egészséges táplálkozás 

 dohányzás 

 alkohol és drog 

 szexualitás, AIDS. 

Tevékenységi formák tanórán kívül: 

 

- Sportköri foglalkozásokat szervezünk tanulóinknak a törvényben 

előírtaknak megfelelően. 

- Támogatjuk és elősegítjük a sportegyesületben végzett munkájukat, a 

labdarúgó Bozsik Programban és az ökölvívó rendezvényeken való 

részvételt. 

- A kulturált táplálkozás követelményeinek megismertetése és 

gyakoroltatása a tízórai szünetekben, az ebédlőben, a délutáni 

uzsonnázás során, szabadidős programok során. 

- Osztálykirándulásokon, táborozások alkalmával az egészséges életre 

nevelés kiemelt hangsúllyal szerepel. 

- Intézményünk minden évben Egészségnapot szervez külső segítők 

bevonásával. 

- A lelki egészségre nevelés érdekében nem hiányozhatnak a kulturális 

programok sem a tanórán kívül: színházlátogatás, múzeumlátogatás, 

rendhagyó irodalomórák, kiállítások, koncertek, megtekintése, 

művészeti közösségformáló csoportok működtetése 

- HPV oltás népszerűsítése a 12 éves leánytanulók és szüleik körében. 
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Szabadidős programok: 

 

- Osztályprogramok a szabad levegőn az évszakokhoz igazodva (séta, 

akadályverseny, hóemberépítés, kerékpározás, körjátékok, 

labdajátékok). 

 

Az Egészségnap eseményei  

Javasolt tevékenységformák: 

- tablókészítés 

- egészségnevelési TOTÓ korcsoportonként 

- keresztrejtvények kitöltése, találós kérdések versenye a témához 

kapcsolódóan 

- csapatverseny a felső tagozaton egészségnevelő bevonásával 

- salátakészítő verseny 

- gyümölcs- és zöldségbábok készítése  

- elsősegélynyújtás 

- sportversenyek 

- drog, cigaretta, alkohol, energiaitalok veszélyeinek ismertetése 

 

Tevékenységek a különböző ünnepkörökhöz kapcsolódóan 

Javasolt tevékenységi formák: 

- hagyományőrző húsvéti ételek készítése 

- szüreti mulatság, mustkészítés 

- mézes receptek versenye a téli időszakban 

 

Egészségnevelési feladataink megoldásában kiemelt jelentőségű a napközi otthon, 

a tanulószoba és a menza a helyes szokásrend kialakításában, gyakoroltatásában 

betöltött szerepével. 

A szülői munkaközösség szervezésében hagyomány a mikulás és a nyuszi 

futás/családi sportdélután, ahol az egész iskola és a szülők együtt mozognak az 

egészség érdekében. 

Az iskolai büfé működtetése során – lehetőségeinkhez mérten – szem előtt tartjuk 

az egészségnevelés követelményei 

Az egészségügyi felügyelet és ellátások rendje 

 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola 

fenntartója megállapodást köt iskolaorvosi teendők ellátására. 

Az iskolaorvos és az iskolai védőnő munkáját a megállapodásnak megfelelően 

végzi, s tevékenységét a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szabályozza. A tanulók 

egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő az igazgatóhelyettessel egyeztetett 

rend szerint végzi. 

 

Együttműködés az évente visszatérő feladatok során: 

 

Az iskolaorvossal, iskolai védőnővel egyeztetett időpontokban kerül sor a 

szükséges szűrővizsgálatokra és védőoltásokra. A szűrővizsgálatok idejére az 

iskola nevelői felügyeletet biztosít. 
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Az osztályfőnökök tanévenként két alkalommal fogászati rendelésre kísérik 

tanítványaikat. 

A testnevelők együttműködnek a sporttal, illetve gyógytestneveléssel összefüggő 

vizsgálatok alkalmával. 

A krónikus beteg, valamint testi, érzékszervi és egyéb fogyatékos tanulók 

háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése. 

A pszichés fejlődés zavaraival és magatartási problémákkal küzdő tanulók 

segítése, szükség esetén szakértői bizottság elé utalása. 

Az egészségnevelés nevelőtestületre vonatkozó követelményei 

 

A gyermekek életvitelüket minták követelésével is alakítják, ezért különösen 

jelentős a pedagógus, a pedagógusközösség életmódja. 

A pedagógusok személyes példamutatása nevelésünk felelőssége. 

Az iskola mint élettér is befolyásolja a gyerekek egészségi állapotát, ezért az 

iskolai környezetnek meghatározó szerepe van az egészségnevelésben. 

Az egészségnevelés együttműködést kíván az iskolán kívüli közösségekkel is. 

Alapvető a családokkal való együttműködés, a kezdeményezés tudatos vállalása. 

Lényeges az egészségügyi hálózat lehetőségeinek felhasználása. 

A mindennapos testmozgás feltételei, módszerei az alsó tagozaton 

  

A 2015/2016. tanévtől valamennyi évfolyamon heti 5 testnevelés órát tartunk. 

A napközis csoportokban és az egész napos oktatási formában dolgozó 

osztályokban a délutáni szabadidőben sportfoglalkozásokat is tartanak a 

pedagógusok.  

Módszereiben az adott évfolyam helyi tantervbe meghatározott módszereire épül, 

ezen belül főként mozgásos játékokra: 

- énekes-táncos, társas népi játékok 

- iskolai játékok (futó-fogójátékok, sor- és váltóversenyek, labdajátékok) 

- küzdőjátékok. 

Az óraközi szünet a szabad játék ideje. Iskolánk adottságainak köszönhetően, ha 

az időjárás engedi, a gyerekek friss levegőn töltik szabadidejüket. 

Az alsó tagozaton tanítók a tanórai terheléstől függő gyakorisággal 3-5 perces, 

mozgásos légző-gyakorlatot végeztetnek a gyerekekkel. 

A mindennapos testedzés feltételei, módszerei felső tagozaton 

 

A 2015/2016. tanévtől valamennyi évfolyamon heti 5 testnevelés órát tartunk. 

A testnevelésórák szakszerű megtartásához biztosítottak a tárgyi feltételek. 

Heti 4 óra sportköri foglalkozást tartunk, minden felső tagozatos évfolyammal heti 

1 órát. 

 

A testnevelési órák anyaga, valamint a testedző programok megfelelnek az 

egészségfejlesztés feladatainak. Minden testnevelési órán és minden testmozgásos 

alkalmon megfelelő keringési- és légző-rendszeri terhelésre kerül sor. Minden 

tanórán van gimnasztika, benne légző-torna és tartásjavító torna. 

Sportjátékra is jut idő minden foglalkozáson, a tanulók kellő elméleti ismereteket 

kapnak az életmód – sportágak felnőttkori gyakorlásához, különösen a 

labdajátékok terén (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, tollaslabda, asztalitenisz). 
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A testnevelés órákon való részvétel együttesen kell, hogy elérje a heti öt 

testnevelési órát, ennek belső arányára a szakorvos tesz javaslatot. 

Az iskola drog-stratégiája 

A legális és illegális szerek használatának elsődleges megelőzését, valamint a másodlagos 

prevenció elősegítését célzó program 

 

A droggal kapcsolatos problémák egyre jobban érintik a magyar társadalom 

minden tagját. Az iskolai megelőző tevékenység primer prevenció, mely csak 

akkor lehet igazán eredményes, ha diákjaink nem kerülnek közvetlen kapcsolatba 

a kábítószerrel. 

Tapasztalataink szerint napjainkban is egyre nagyobb teret nyer a „könnyű 

drogok” kipróbálása, szorongásoldók, antidepresszánsok rendszeres használata. 

A társadalmi problémák tanulóink családi életébe is begyűrűznek: megfigyelhető 

a csonka család, a nehéz anyagi körülményekkel küzdő réteg (a tanuló 

rákényszerül arra, hogy saját keresetével hozzájáruljon a család megélhetéséhez). 

Ugyanakkor megtalálható az a családmodell is, ahol a gyerekekkel való 

foglalkozás a zsebpénz odaadásában kimerül. Arra már nem jut ideje a szülőnek, 

hogy segítsen a felmerülő problémák, feszültségek megoldásában, egyedül marad 

a gyerek, kilátástalannak látva helyzetét. Pedig egyre nagyobb követelményeknek 

kell megfelelniük, melyeket az iskola, a társadalom támaszt velük szemben. 

Mindezek tükrében megfigyelhetjük, hogy diákjainkba egyre több feszültség, és 

szorongás szorul, melyet nem tudnak jól kezelni. Így iskolánk fontos feladata az 

egészségnevelés és drogstratégia kidolgozása, melynek sarkalatos pontja, hogy 

megtanítsuk diákjainkat a konfliktusok kezelésére. 

Az egészségfejlesztés és drogstratégia célja 

 

Az iskolánkban az egészségfejlesztési modellt spirális rendszerben valósítjuk 

meg. A drog prevenciót sok oldalról, multiplex módon közelítjük meg: 

megpróbáljuk a serdülők normáit, elvárásait megváltoztatni, szociális ismereteket 

adunk, kialakítjuk az ellenállási gyakorlatokat (hogy hogyan mondjon a kísértésre 

nemet a diák), és egyben igyekszünk a közösségre is hatni a közösségi értékek és 

normák megváltoztatásával. A harmonikus személyiségtől elválaszthatatlan a 

személyközi kapcsolatok kialakításában és a konfliktusok kezelésében való 

jártasság. A megfelelő önbizalom, a szükségesség érzete, a közösségekhez 

tartozás, a párkapcsolatok alakításának képessége nélkül elvész az önirányítás 

képessége, az egyén egyre kevésbé érez felelősséget saját sorsának alakításáért. 

Az egyensúly felborul, a labilis személyiség kapaszkodót keres, és ideiglenesen 

talál is a „pótszerekben”, pótcselekvésekben. A megfelelő prevenció tartalmát 

ismét a képességek és készségek adják. Célunk mindemellett az is, hogy a tiltások 

mellett alternatívát mutassunk a szabadidő tartalmas, hasznos és kellemes 

eltöltésére, arra, hogy a boldogság átélhető drogok nélkül is. 

A korrekt tájékoztatásban (kellemes érzések és egészségügyi károk együttes 

ismertetése), a felnőttek mellett a kortárssegítők tudnak a leghatékonyabbak lenni. 

A legfertőzöttebb színtereken is el tudják érni a diákokat, és az Ő tájékoztatásuk 

nagyon hiteles a többiek számára. Az ISM-OM pályázat programjában részt vevő 

diákok körében végzett kiinduló felmérés értékelése is azt mutatja, hogy a diákok 
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által legmagasabban értékelt informátorok az osztályfőnöki órákon előadást tartott 

személyek mellett az idősebb, illetve kortárs haverok, barátok. 

 

Elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása 

 

 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása a tanítási órákon belül (osztályfőnöki, 

biológia és testnevelés óra), az Egészségnap keretében és délutáni csoportfoglalkozásokon 

valósul meg. 

Célja: Az elsősegélynyújtás szerepe a betegség/sérülés kimenetelét tekintve  

kulcsfontosságú. A vészhelyzetbe került emberek megsegítését és a számukra nyújtott 

elsősegélyt magától értetődővé kell tenni. A tanulók ismerkedjenek meg a 

betegségcsoportokkal, azok alapvető elsősegély-nyújtási ismereteivel, a hatékony 

csoportmunkával. Hangsúlyt kell fektetni a közlekedésbiztonságra, tágabb és szűkebb 

környezetünk veszélyforrásainak megismertetésére.  

1.4     Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Segítő életmódra nevelés, közösségi nevelés 

 

  A közösségi nevelést az emberi együttélés szabályainak megismertetésével, a 

kapcsolatok fontosságának tudatosításával, az együttműködés kialakításával, a kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátításával segítjük elő. 

  Megismertetjük a tanulókkal az alapvető állampolgári jogokat és kötelességeket, 

kialakítjuk igényüket a közéleti tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való 

részvételre. 

  Az iskolai élet tervezése és szervezése során igyekszünk megfelelő mértékben alkalmat 

keresni a különböző létszámú közösségek együttlétére. Szükségesnek tartjuk azokat a nagyobb 

lélegzetű rendezvényeket is, ahol az egész közösség együvé tartozását segíthetjük elő, de a 

kisebb, intimebb közösségek gyakori együttlétének feltételeit is megteremtjük tanórán kívüli 

programok szervezésével. Célunk továbbá a DÖK még nagyobb mértékű bevonása a tanulói 

jogok gyakorlásába, a programok szervezésébe. 

 

A közösségfejlesztés színterei 

 

  Iskolánk kiemelt fontosságot tulajdonít a tanulóközösségek fejlesztésén túl a különböző 

közösségek fejlesztésének. Valljuk, hogy erős pedagógus, illetve szülői közösség szükséges 

ahhoz, hogy céljainkat elérjük. Így kiemelten kezeljük a következő közösségek fejlesztését: 

- pedagógus közösség 

- szülői közösség 

- osztályközösségek 

- művészeti csoportok közössége 

- sportolók közössége 

 

  Különböző szakmai, illetve szabadidős programok szervezésével igyekszünk fejlett 

pedagógus, illetve szülői közösséget kialakítani, hagyományokat teremteni. 

Fontosnak tartjuk, hogy még inkább kialakítsuk az iskolai közösség egyéni arculatát, olyan 

hagyományokat teremtsünk, melyek által diákjaink büszkék lehetnek arra, hogy intézményünk 

tanulói. Az immár hagyományos színvonalas ünnepségeken, rendezvényeken túl is keressük 

azokat a formai kereteket, programokat, amelyek az összetartozás érzését erősítik. 

  A különféle gyermeki, tanulói közösségek megszervezésére nagy gondot fordítunk, 
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hiszen fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket munkájuk során baráti kapcsolatok, megértés, 

jókedvű hangulat vegye körül. Ennek érdekében a különböző területekhez (tanóra, tanórán 

kívüli) kapcsolódó közösségek életét a pedagógusnak nagy odafigyeléssel, tudatosan, 

tervszerűen kell szervezni, irányítani. 

Csoportközösségeinkkel el kell fogadtatnunk, hogy a különböző tanulócsoportok 

értékrendje más és más is lehet, emellett valamennyi értéknek kettős funkciója van: 

- egyrészt közösségfejlesztő, amely hozzájárul a szűkebb és a tágabb emberi közösség 

fejlődéséhez, 

- másrészt individuálisan fejlesztő, amely az egyéniség fejlődését segíti elő. 

 

Feladataink: 

 

- korszerű tananyag tanítása; 

- a természetnek, és az ember által létrehozott értékeknek a megbecsülése; 

- az évfolyamok közösségének erősítése, közös programok szervezésével; 

- fokozatosan ki kell alakítani tanulóinkban a szolidaritás, a tolerancia és a felelősség 

fogalmak mögötti tartalmat, és az értékeket; 

- a kölcsönös tiszteleten, a bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása, tanár-diák-, diák-diák-, és 

a  tanár-tanár viszonyában; 

- a tanuló aktív részese lehessen az őt érintő döntések meghozatalának; 

- hagyományaink, ünnepeink tiszteletére nevelés; 

- becsületes munkára nevelés, a társadalmi közösségekbe való beilleszkedés elősegítése, a 

körültekintő pályaorientálás. 

Közösségfejlesztés a művészeti iskolában és a szakkörökben  

 
A csoportos foglalkozások minden művészeti ág, valamint a sport területén lehetővé 

teszik a társas kapcsolatok és a közösségi élet alakulását, elmélyülését. Mivel ez választott 

közösség, ezért hasonló érdeklődési körű gyerekek vannak egy csoportban, aminek 

egyértelműen pozitív hatása van. 

A közös és a közönség előtt végzett alkotási folyamat hozzájárul a kommunikáció készség és a 

tolerancia fejlesztéséhez. 

       A tanulókban kialakul az egymásra hangolódás és ezáltal az együttgondolkodás és 

együttes munka képessége. Megfigyelhetik egymás eredményeit és hibáit, dicsérhetnek, és 

segítőkész javaslatokat tehetnek, ami erősíti, elmélyíti összetartozásukat. Ráérezhetnek arra, 

hogy az adott tevékenységben nem jobbnak kell lenni, mint a másik, hanem önmagukból 

hozzák ki a legtöbbet. Megtapasztalhatják a csoporthoz, közösséghez tartozás örömét.  

 

Intézményünk hangsúlyt fektet a szakmai közösségek kialakítására: 

 

 megpróbálja anyagilag is biztosítani a tehetséges növendékek részvételét versenyeken, 

szakmai táborokon, kurzusokon 

 lehetőséget teremtünk a legjobbaknak különböző néptánc, társastánc – együttesek, külső 

sportegyesületek munkájába való bekapcsolódásra  

 nyaranta művészeti táborokat szervezünk, ahova a legjobb oktatókat biztosítjuk 

 csoportos koncert, kiállítás és előadás látogatásokat szervezünk 

 lehetőség szerint tanulmányi kirándulásokon veszünk részt 

 lehetőséget biztosítunk a különböző kiállításokon, fesztiválokon való részvételre 

 helyi művészeti fesztivál szervezése, rendezése 
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 az együttmunkálkodás a művészeti oktatásban egy produktum, illetve produkció közös 

létrehozása segíti a jó közösségek kialakítását. 

Közösség és személyiségfejlesztés a tanórákon 

 

Feladatok 

közösség és személyiség- 

fejlesztéssel kapcsolatban 

Az osztály Az egyének 

 közösségi jellemzői 

 

 

 

Közösség 

önkormányzatának 

fejlesztése. (DÖK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közösség keretében az 

érintkezésnek a 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

A közösség és egyén 

viszonyának a fejlesztése. 

 

A közösség egyénre 

gyakorolt hatásának, az 

önnevelésnek a 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

Irányíthatóság, 

fejlődőképesség.  

 

Elvi-cselekvési egység. 

 

Összetartozás (kohézió). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közösségi élet 

szervezettsége. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitás, 

kezdeményezőképesség.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közösség életének 

nyitottsága (iskolai és iskolán 

kívüli kapcsolatokkal 

rendelkezik). 

Demokráciatechnikák kifej- 

lesztése terén kiemelt 

szerephez jut az egyén és a 

közösség összhangja. 

Szolidaritás, humanizmus 

értékeinek vállalása. 

A közügyekben való döntéshez 

szükséges információk 

megszerzésnek 

igénye; jártasság a döntés, 

végrehajtás, ellenőrzés 

tevékenységeiben. Végül a 

választás, a megbízás 

felelősségének átélése. 

Normák, szabályok megal- 

kotásában, betartásában és 

betartatatásában való részvétel. 

Udvariasság, becsületesség a 

társak között. Az együttélés, 

együttműködés zabályainak 

vállalása. Kulturált vitákban 

formálja a közvéleményt. 

Pozitív énképpel rendelkezzen 

és helyes értékrenddel.  

A társak helyét, szerepét, 

értékeit is pozitívan értékelje, 

fogadja el a másságot és 

tisztelje. Önnevelés szándéka. 

Tettrekészség, motiváció, 

akarás jellemezze. A közös 

munkában jellemezze az 

egyéneket érdeklődés, 

nyitottság, rugalmasság, 

önállóság, öntevékenység, 

kreativitás. Büszkeség saját 

közösségére. Tágabb 

közösséghez is igazodik. Az 

iskola ügyeit is magáénak érzi. 

A társadalom életéről, 

működéséről is véleményt 

alkot. 
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Gyermekek és felnőttek a 

családi és társadalmi 

közösségekben. 

Személyiség és közösségfejlesztés az integrált oktatásban 

 
Az intézmény tanulói ismerjék meg az SNI tanulók értékeit, fogadják el másságukat, 

tekintsék őket partnernek. 

A tanulói közösségek irányításakor a nevelőknek fontos feladatuk az együttélés 

szabályainak megtanítása, a másság elfogadása érdekében konfliktus kezelések 

megtanítása.  

 

A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

a) Szociális értékrend fejlesztése 

Közösségben való autonómia megtapasztalásának biztosítása. 

b) Szociális képességek fejlesztése 

 Szociális kommunikációs képességek fejlesztése 

A tevékenységek, feladatok elvégzéséhez megfelelő közösségek 

kialakítása, a közösségek tudatos formálása a pozitív szociális szokások 

kialakításának, gyarapodásának segítése. 

Az önmaga és társai másságának felismertetése, elfogadása, törekvés a 

fejlődésre, a kompenzáló, a karbantartó technikák, megoldások, korrigáló 

gyakorlatok elsajátítására és annak kitartó végzésére. 

 Csoportéletre szervezeti társadalmi életre való képesség – közösségi 

nevelés  

A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a 

felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú 

átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes – 

személyiséggé válásig. 

 

 Érdekérvényesítő képesség 

A demokrácia alapvető elemeinek megismertetése, elsajátíttatása, 

gyakoroltatása. 

o Diákönkormányzat működtetése 

o Különböző közösségek kialakítása 

o Együttműködési képesség fejlesztése 

o Versenyek szervezése 

A tanulói közösségek fejlesztése során alkalmat kell teremteni a 

közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt 

kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az 

elvégzett munkát értékelni tudják. 
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c) A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai 

 
Az iskolai élet tanórán kívüli tevékenységeihez kapcsolódó tanulói 

közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői 

fejlesztése, különösen nagy figyelmet fordítva az egészséges összetételű, 

heterogén közösségek kialakítására és a diákfórumok működtetésére. 

A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos 

megszervezése, hiszen a tanulói közösség által szervezett tevékenységekbe 

a tanulók bekapcsolódnak, azokon aktívan részt vesznek, és ott a közösségi 

együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz 

tapasztalatokat gyűjthetnek. 

A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszerezetté 

formálása, ápolása. 

Értékeink, kultúráink, szülőföldünk és népünk, hagyományainak 

megismertetése, kötődések, azonosulások kiépítése. 

 

1.5    A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka 

tartalma, az osztályfőnökök feladatai 

 
a) A pedagógusok helyi feladatai 

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. 

Legfontosabb helyi feladatok: 

- tanítási órákra való felkészülés 

- tanulói dolgozatok összeállítása, javítása 

- a tanulók munkájának rendszeres értékelése 

- a megtartott órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése 

- osztályozó és javító vizsgák lebonyolítása 

- tanulmányi versenyek összeállítása, lebonyolítása, értékelése 

- tehetséggondozás, fejlesztés 

- felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken 

- iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése 

- osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok 

ellátása 

- ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 

- szülői értekezletek, fogadóórák megtartása 

- részvétel nevelőtestületi, munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken 

- részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken 

- a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor 

- tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek, rendezvények szervezése, azokon 

való részvétel 

- tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés 

- iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés 

- szertárak, szaktantermek rendben tartása 
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b) osztályfőnökök feladatai, hatásköre 

 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő 

rendszer elvét figyelembe véve. 

- az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztálya tanulóit, miközben 

tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire 

- együttműködik a diákbizottsággal, segíti a tanulóközösség kialakulását 

- segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart a 

szülői munkaközösséggel, szülői értekezletet tart, családlátogatáson vesz részt 

-  figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét 

- minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület 

elé terjeszti 

- ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket, a továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztrációt 

- segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát 

- kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével 

- tájékoztatja tanulói az iskolai feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében 

- javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére 

- rendkívüli esetben órát látogat 

 

1.6   A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység rendje 

 

a) A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 

Pedagógiai 

alapelvek 
 A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a szocializációjukat segítő 

inklúziv nevelésben valósul meg, melyben fejlesztésük a számukra 

megfelelő tartalmak közvetítésével segíti a minél teljesebb önállóság 

elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést 

 A habilitációs, rehabilitációs célok átfogják az intézmény egész 

nevelési-oktatási rendszerét, kiemelt figyelmet fordítva a befogadó 

környezet kialakítására, az egyediséghez való alkalmazkodásra. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása olyan szakmaközi 

együttműködésben, nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, 

amely az egyéni szükségletekhez igazodó eljárásokat, időkeretet, 

eszközöket, módszereket, terápiákat alkalmaz, és figyelembe veszi a 

sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó tantárgyi tartalmakat. 

Célok  A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók fogyatékosságból eredő 

hátrányának megelőzése, csökkentése, a hiányzó, vagy sérült funkciók 

kompenzálása vagy helyreállítása, a funkciók egyensúlyának 

kialakítása, a képességek kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük 

sérülés-specifikus szempontú támogatása, a meglevő funkciók 

bevonásával. 

 Az egyéni sikereket segítő funkciók fejlesztése, a kimagasló 

teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása 
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Feladatok  A sajátos nevelési igényű tanulók sérülésspecifikusság szerinti 

fejlesztése, speciális terápia, egészségügyi és pedagógiai habilitációs és 

rehabilitációs foglalkozások, szükség esetén speciális eszközök 

biztosítása 

 Megfelelő tanulásszervezési formákkal és módokkal biztosítani, hogy a 

tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységben érvényesüljön a 

differenciált, az egyéniesített fejlesztés, eltérő képességekhez, 

viselkedéshez való alkalmazkodás. 

 Olyan tanulási környezetet, speciális módszerek, tapasztalatszerzési 

lehetőség biztosítása, amelyben sokoldalú szemléltetéssel, cselekvéssel, 

gazdag feladattárral, speciális eszközök alkalmazásával valósul meg 

készség- és képességfejlesztés 

 A pedagógus a tanórai tevékenységek/foglalkozások tervezésébe építse 

be a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat, a státuszfelvétel 

(gyermek/tanuló megfigyelés, teljesítmény-elemzés, ismeret, képesség, 

attitűd) eredményeit, – szükség esetén – változtasson eljárásain, 

módszerein. 

 A pedagógus a tananyag adaptálásánál, feldolgozásánál vegye 

figyelembe az egyes tanulók fejlettségi szintjét, a támogatás szükséges 

mértékét, a tantárgyi tartalmak sajátos nevelési igényű tanulókra 

vonatkozó specifikus jellemzőit, az irányelvekben foglaltakat.  

 Az egyéni haladási ütem biztosítására egyéni fejlesztési és tanulási terv 

készítése, individuális módszerek, technikák alkalmazása.  

 A pedagógus működjön együtt a gyermek/tanuló fejlesztésében 

résztvevő szakemberekkel. 

Nevelő-oktató 

munkánk eszköz- 

és eljárásrendszere 

 

Az alkalmazott módszer kiválasztásának alapelvei: 

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében alkalmazott sérülés-specifikus 

módszerek, eljárások, szemléltetés, az Irányelvekkel összhangban, igazodnak a 

tanuló sajátos nevelési igényéhez, fejlettségéhez, állapotához, szükségletéhez, 

egyéni haladási üteméhez, tanulási stratégiájához, előzetes ismeretéhez és 

egyéb ismeretszerzési képességeiben megnyilvánuló különbözőségéhez. 

A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység lehetővé teszi 

az egyes gyermekre vonatkozó pedagógiai – esetenként egészségügyi – 

eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális 

eszközök alkalmazását. 

A személyiség-

fejlesztéssel 

kapcsolatos 

pedagógiai 

feladatokat  

A sajátos nevelési igényű gyermek/tanulók fejlesztése szakmai és szakmaközi 

együttműködéssel valósul meg. A személyiségfejlesztés alapja a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye és a pedagógus tanulókra vonatkozó 

megfigyelése, a fejlődés folyamatos nyomon követése és önmagához mért 

értékelése.  

A közösség- 

fejlesztéssel 

kapcsolatos 

pedagógiai 

feladatok 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját elősegíti a nem 

sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő nevelésük. A pedagógus 

kiemelt feladata az osztály közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű 

tanulók fogadására. 

Az osztályfőnök 

feladatai 
 Koordinálja az SNI tanulók ellátásában érintett szakemberek munkáját, 

segíti a szülőkkel való kapcsolattartás formáit 
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 Koordinálja az SNI tanulók esetén az egyéni fejlesztés tervezésének 

folyamatát (egyéni fejlesztési terv készítésének koordinációja) 

 Nyomon követi, figyeli az SNI tanulók szakértői véleményének 

érvényességét 

 Figyelemmel kíséri az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből – az 

értékelés és minősítés alóli mentesítés megvalósításának gyakorlatát 

 Az osztály és szülőközösségben előkészíti az SNI tanulók fogadását 

  Szükség szerint, a jogszabályban meghatározott módon kezdeményezi 

a tanuló szakértői vizsgálatát, véleményezése korrekt, szakmailag 

megalapozott  

A kiemelt figyelmet 

igénylő tanulókkal 

kapcsolatos 

pedagógiai 

tevékenység helyi 

rendjét  

 

Az intézmény befogadó iskola, vállalja a sajátos nevelési igényű: tanulásban 

akadályozott, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek, 

tanulók ellátását. 

A habilitációs, rehabilitációs célok átfogják az intézmény egész nevelési-

oktatási rendszerét, kiemelt figyelmet fordítva a befogadó környezet 

kialakítására, az egyediséghez való környezeti alkalmazkodásra. Pedagógiai 

szemléletét a sokszínűség felismerésére, elismerésére törekvés, a tanulók 

egyéni sajátosságihoz igazodó, az együttnevelést, a tehetséggondozást szolgáló 

tanulásszervezési módok alkalmazása jellemzi.  

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének tervezésénél a pedagógusok 

figyelembe veszik a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelvét. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és 

követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók sérülés-

specifikus, egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők, az 

Irányelvben megadott módosítások figyelembevételével.  

Az adaptációs folyamatban a pedagógusok - a fogyatékosság típusának 

megfelelően – csökkentik a tananyagot, átütemezik a feldolgozást, speciális 

módszereket, technikák alkalmaznak, speciális technikai eszközöket 

használnak, a tanuló számára előnyös ismeretelsajátítási módszer preferálnak, 

az Irányelvekkel összhangban.  

Adaptációs tevékenység 

Tanulásban akadályozott tanulók esetén: 

 a fejlesztési területek megegyeznek a Nat-ban leírtakkal, de azok 

            mélysége, időigénye, mennyisége, módja az egyéni sajátosságokhoz   

            igazodóan módosul 

 az ismeretszerzés, a feldolgozás és alkalmazás során fontos a vezetés, 

folyamatos segítség, irányítás 

 cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés, képi rávezetés 

 a feldolgozás és fejlesztés idejének növelése, lassúbb tempó biztosítása 

Beszédfogyatékos tanuló esetén: 

 a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott tantárgy(ak), 

tantárgyrész(ek) értékelése alól mentességben részesülhet 

 a tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a 

NAT-ban alkalmazott szakaszolással, indokolt esetben a bevezető 

szakasz, az első évfolyam tananyagának két tanévre eloszlik. 

Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók: 
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 a tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a 

NAT-ban rögzítettektől.  Indokolt esetben az első évfolyam két tanévi 

időtartamra széthúzható 

 speciális tanulásszervezési módok, eljárások, értékelés, eszközhasználat 

  az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és 

       minősítés alól mentesítés  

A sajátos eltérések a helyi tantervben és az egyéni fejlesztési tervekben 

rögzítettek 

Az értékelés rendje  Sajátos nevelési igényű tanulók értékelésének szempontja az 

önmagukhoz mért fejlődés.  Tudásuk képességeiknek megfelelő 

értékelése, az Irányelvekben meghatározott, eltérő tanulmányi 

követelmények, módszertani, technikai segítségnyújtással támogatott 

számonkérés szerint. 

 Egyes esetekben a szakértői bizottság szakértői véleményében és a 

nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak szerint az igazgató a 

minősítés és értékelés alól mentesíti a tanulót, abban az esetben, ha az 

általános követelményeknek való megfelelés semmilyen módszertani, 

technikai segítségnyújtással, környezeti adaptációval nem érhető el 

A nevelő-oktató 

munkát segítő 

eszközök és 

felszerelések 

jegyzéke 

 A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló fejlesztését sérülés-specifikus 

eszközök biztosítják, a kötelező eszközjegyzék szerint. 

A tankönyvek, 

tanulmányi 

segédletek és 

taneszközök 

kiválasztásának 

elvei 

• a tankönyv tartalma feleljen meg az Irányelvekben foglaltaknak 

• legyen alkalmas a differenciálásra 

 vegye figyelembe a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó 

sérülés-specifikus elvárásokat (átláthatóság, olvashatóság, betűméret) 

 adjon lehetőséget a tevékenységközpontú módszerek alkalmazására 

• feleljen meg az életkori sajátosságoknak  

• esztétikus kivitele motiválja a tanulót 

Alkalmazandó 

kerettantervet 

• a választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező 

tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon 

felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és 

elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően 

választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások 

megnevezését, óraszámát 

• egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs rehabilitációs óraszámot a 

2011. évi Köznevelési törvény 6. mellékletével összhangban 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének formái, színterei 

 
 Kiscsoportos foglalkozás: habilitáció, rehabilitáció a tanulási zavarral küzdő, és 

az integrált gyermekek, tanulók számára. A kiscsoport összetételét meghatározza 

a tanuló életkora, osztályfoka és a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Megyei Szakértői Bizottság/Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Somogy 

Kaposvári Tagintézménye szakvéleménye 

 Órai munka segítése: gyógypedagógus egyszerre van a tanítási órán az 

osztálytanítóval, a tanuló saját osztályában marad. 

 Integrált oktatás az Alapító Okirat alapján 
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Az integráció feltételei 

 

Az iskola az integrált tanulók fogyatékosság típusának megfelelő szakembert 

foglalkoztatja, és biztosítja az SNI tanulók rehabilitációs óraszámát. Az iskola 

lehetőség szerint beszerzi a speciális eszközöket, az SNI tanulók számára 

biztosítja a speciális tankönyveket. A habilitációs, rehabilitációs foglalkozások, 

egyéni fejlesztési terv alapján folynak, meghatározott órarend szerint. A 

foglalkozásokat gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus vezeti.  

Személyi feltételek 

 
A SNI tanulók ellátását a fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógus 

foglalkoztatásával, illetve utazó pedagógussal oldja meg. Adott az intézményben 

a tanulásban akadályozottak (TAP) szakos gyógypedagógus.  

Tevékenységi rendszer, szervezeti formák 

 
A tanítási órákon a fogyatékosságnak és fejlettségnek megfelelő differenciált 

fejlesztést biztosítunk. 

Az ismeretszerzés során folyamatos segítséget nyújtunk. 

Kiemelt szerepet biztosítunk a tanulás motivációjának. 

A fejlesztést tervezzük mind a tanórai keretek között, mind a habilitációs, 

rehabilitációs foglalkozásokon. 

Egyéni és csoportos fejlesztés illesztünk be az SNI tanulók aktuális óra- és 

napirendjébe. 

Fejlesztésben résztvevő pedagógusok 

 

 Osztálytanítók, szaktanárok: gyógypedagógus, utazó szakemberek segítségével a 

tanulási gyengeségeit, tüneteit mutató tanulók megsegítését végzik. Megelőző, 

illetve kompenzáló nevelést, fejlesztő foglalkozást tartanak. Fontos a szülő és az 

osztálytanító szoros együttműködése. 

 Napközis nevelők: képességfejlesztés eszközeinek segítségével támogatják a 

délelőtt megszerzett ismereteket. Különböző képességfejlesztő játékokat, 

dramatizálást, ritmusjátékokat és kézműves foglalkozásokat tartanak. 

 Gyógypedagógus: habilitációs, rehabilitációs fejlesztő foglalkozásokat vezet, a 

tanórai tananyag-feldolgozásban is részt vesz. 

Folyamatos kapcsolatot tart a tanítókkal, szaktanárokkal. 

A két tanáros modell bevezetésre került. Bent van a gyógypedagógus is a tanórán. 

Segíti a SNI tanulók munkáját, tananyag-feldolgozását. 

Figyelemmel követi a tanulók előmenetelét, ha kell, tanácsot ad a 

pedagógusoknak. 

Folyamatos kapcsolatot tart az utazó gyógypedagógusokkal, és a tanulók 

vizsgálatát végző Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői 

Bizottságával. 

Házi ismeretterjesztő foglalkozásokat vezet a SNI tanulók szüleinek igény 

szerint. 
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Figyelemmel követi a SNI tanulók szakértői véleményének érvényességi idejét, 

és a szükséges Kérdőívet és Adatlapot kitölti és megküldi a Somogy Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságának. 

A kiadott szakértői vélemény alapján elkészíti a tanulók fejlesztési tervét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utazó szakemberek:  

 logopédus 

 gyógytornász 

b) A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

Tanórákon: Az órakereti lehetőségekkel a tanórai differenciálás keretében minden 

pedagógusnak feladata a tehetségek felismerése és képességeik továbbfejlesztése. 

/Integrált fejlesztés lehetősége miatt a tanórai keretekben is kiemelt szerepet kap./ 

 

Tanórán kívül: szakkör, korrepetálás, mentorálás 

   Tehetséggondozás, pályaválasztás 

 

Módszerek      Gyakoriság 

 

       Kivel?  Hol?  Mikor? 

 

- Segítségnyújtás, felkészítés tanulmányi Szaktantermek felszerelése,  

  versenyekre. informatikai eszközök,   

 könyvtár, stb. 

- Az iskolai eszközök szabad használata Heti rendszerességgel, szaktanár  

  órán kívül is. vezetésével. 

- Szakkörök, sportkörök Osztályfőnökök, szaktanárok. 

Fejlesztési terület Fejlesztési cél 

Nagymozgás 

Finommozgás 

Grafomotorikum 

Harmonikus, pontos mozgás 

Kommunikáció: 

verbális és nonverbális 

Tiszta, érthető, kifejező, választékos 

beszéd. 

Kognitív képességek: 

Absztrahálás 

Strukturálás 

Transzferálás 

Kombinálás 

Érzékelés és észlelés 

Figyelem, megfigyelés 

Emlékezés 

A tanulási folyamat megkönnyítése 

Alkotó fantázia Sikeres önkifejezés 

Tanulási technikák megtanítása, 

Fejlesztése 

Sikeres tanulás 

Orientációs képesség Sikeres tájékozódás időben és 

Térben 

Szociális képesség Közösségbe illeszkedés segítése 

Alkotó fantázia Sikeres önkifejezés 
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- Iskolán kívüli tehetséggondozói foglalko- 

  zások ajánlása. 

- Patronálás. 

- Pályaismereti foglalkozások. Külső szakemberek 

(pályaválasztási szaktanácsadás). 

- Pályaválasztási szaktanácsadás külső 

   szakemberektől. 

- Pályaválasztási döntés előkészítése. Osztályfőnökök. 

- Üzemlátogatás, pályaválasztási kiállítás  

   megtekintése. 

- Nyílt napok látogatása felsőbb iskolákba. 

- Pályák ismeretéhez kötődő versenyek Osztály és iskola szinten 

   rendezése. pályaválasztás előtt. 

- Egyéni beszélgetések, szaktanácsadás. 

Tehetséggondozás a művészeti oktatásban 

 

A tehetséggondozás a művészetoktatás alapfeladata. Iskolánk ezen belül az alábbi 

lehetőségeket biztosítja: 

- a tanulók érdeklődési körének, életkori sajátosságainak és jellembeli tulajdonságainak 

figyelembe vételét, 

- az önkifejezés lehetőségeinek megteremtését minél változatosabb formában, 

- a harmonikus, inspiráló, félelemtől mentes légkör megteremtését, 

- a különböző művészeti ágban és ágak közötti jártasság és tájékozottság kialakítását, 

- koncert, színház, bábszínház és kiállítás látogatását, 

- az iskolán kívüli városi, megyei és országos rendezvényeken, nyári táborokon való részvételt, 

- versenyekre, pályázatokra, fellépésekre való felkészítést, 

- az előkészítést és felkészítést szakirányú továbbtanulásra, 

- szakmailag magas színvonalú személyi és tárgyi feltétel meglétét, 

- az elkülönítés, gyorsítás és dúsítás lehetőségét a tehetséges gyerekek számára. 

 

A művészeti iskola elsődleges célja, az alapelvekből kiindulva nem a művészképzés, hanem a 

személyiségfejlesztés. Iskolánkban különböző képességű gyermekek járhatnak, hiszen felvételi 

vizsga nincs. Így mind a tehetséges, mind a kevésbé tehetséges tanulók képességeinek 

kibontását  egyformán feladatunknak tekintjük  

A tehetség nem függ a jellemtől. Lehet fegyelmezett és fegyelmezetlen gyermek egyaránt 

tehetséges. Fontos viszont a magamutogató, feltűnési vággyal rendelkező, személyiségzavaros 

tanuló megkülönböztetése az igazi tehetségtől. Nem feledkezhetünk meg a szolid, csendes, 

kitartó, ugyanakkor tehetséges gyermekek biztatásáról. Tudatosítsuk növendékeinkben, hogy a 

művészet nem a lelki deformációk, problémák kiélésének eszköze. Pillanatnyi feloldás lehet 

egy adott helyzetben, de megoldás nem. A megoldás a művészet és egyéb segítségekkel történő 

személyiség változás. 

Az igazi tehetséggé alakuló gyermek alázattal, méltósággal és játékossággal fordul az alkotandó 

műhöz, a közönséghez és környezetéhez egyaránt. 
 

Az iskola segíti a művészi pályára készülő növendékek eredményes továbbtanulását: 

 

 biztosítja a megfelelő és szakszerű képzésüket 

 fokozott figyelemmel kíséri szakmai fejlődésüket 

 rendszeresen nevez tanulmányi versenyekre 



Szász Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Pedagógiai Program  

 

34 

 

 részt vesz megyei, országos bemutatókon 

 felkészít a pályázatokra, kiállításokat rendez iskolán belüli rendezvényeket, 

versenyeket szervez. 

Tehetséggondozás a szabadidős sporttevékenységekben 

A szabadidősportok feladata az egészséges életmód, a mozgásigény kialakítása, a tehetségek 

felderítése, az utánpótlás nevelés. A törődés révén biztosítja az érzelmi fejlődést. Fejleszti a 

tanulók erősségeit, kiegyenlíti  a gyengeségeket, fegyelemre nevel. Javítja az iskolai légkört, 

példát mutat a közösségnek. Segít megelőzni, vagy visszaszorítani a tehetséges tanulók 

elkallódását, a magatartási és tanulási problémák kialakulását.  

 biztosítja a megfelelő és szakszerű képzésüket 

 fokozott figyelemmel kíséri szakmai fejlődésüket 

 rendszeresen nevez sportversenyekre 

 segít a szakirányú sport klubokba való bejutáshoz 

c) Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

 

Cél:       Megelőzni, vagy enyhíteni azokat a károsító hatásokat, amelyek a gyermek  

  egészséges fejlődését megzavarják. 

Segíteni azokat a pozitív hatásokat, amelyek hozzájárulnak az értékes képességek 

kiteljesedéséhez. 

 

Feladatok: 

 

- A fejlődést veszélyeztető tényezők felismerése és lehetőség szerinti orvoslása. 

                            biológiai, fiziológiai (egészségügyi feladat) 

                            szociális (hatósági feladat) 

                            pszichés (pedagógiai pszichológiai feladat) 

- a károsító hatások felismerése, feltárása, 

- anyagi és lakásproblémák, (elsődleges életszükséglet kielégítése, táplálkozás, ruházat, 

fűtés,)          

- deviáns magatartás, (erkölcstelen, etikátlan magatartás, bűnöző életmód, 

alkoholizmus, szülők negatív érzelmi viszonyulása egymáshoz) 

- a gyermek elhanyagolása, (felügyelet nélkül hagyás, rossz bánásmód, gondozatlanság) 

- tartós betegség 

- feszültségek a családban, (válás, eltérő nevelési elvek, csonka család, munkanélküliség) 

 

Iskolánkban a folyamatosan magas (60-70 %) a hátrányokkal élő tanulók száma. Erről 

minden évben rendszeres felmérés, összesítés próbál átfogó, hiteles képet adni. A tanulók 

mögött álló családokban gyakran probléma a munkanélküliség, az alacsony jövedelem, 

ingerszegény környezet, nevelési problémák, tanulási képességbeli és 

magatartásproblémák. Magas a bejáró és cigány nemzetiségi tanulók száma. Ifjúságvédelmi 

feladatokkal az iskola igazgatója, ifjúságvédelmi felelőse, az osztályfőnök, a kollégák a napi 

pedagógiai munkájuk során foglalkoznak. 

Feladataink: a tanulók fejlődését veszélyeztető okok felderítése, a megelőzés, szükség 

esetén intézkedés kezdeményezése. 
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Ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységeink: 

 

a./ Kapcsolattartás a családdal 

 

Formái: Beszélgetés, indokolt esetben (igazolatlan hiányzás) 

családlátogatás, a szülői támogatás megnyerése, fogadóóra, 

szülői értekezlet, (nevelési) előadás, tanácsadás, tapasztalatcsere, 

a családok aktív bevonása (érdekeltté tétele) az iskolai 

programokba, programok szervezésébe. 

 

b./ Anyagi támogatás 

 

                Formái: Tájékoztatás, javaslat az önkormányzati anyagi támogatásokra. 

Iskolánkban igénybevezető támogatás: étkezési támogatás, 

alapítványi pénzbeli támogatás, adománygyűjtés. 

 

c./ Pedagógiai eljárások 

 

  Formái: - Egyéni bánásmód. 

- Tanár- gyermek közötti érzelmi kapcsolat erősítése. 

    - A segítő kapcsolat feltételeinek megteremtése (kötődés). 

    - Szabadidős és fejlesztő programok. 

    - Gyermeki jogokkal kapcsolatos tájékoztató. 

 - Diákönkormányzat jogérvényesítő szerepének biztosítása. 

 

d./ Szervezeti lépések az iskolában 

 

- A problémás gyermekek tanulószobai, napközi otthoni 

elhelyezése 

- Felzárkóztató csoport működtetése 

- Rendszeres korrepetálások 

 

e./ Az ifjúságvédelmi hálózat igénybevétele 

 

- A járási hivatal szociális ellátásokkal, illetve gyámhivatali típusú 

tevékenységekkel foglalkozó osztálya 

- Gyermekjóléti Szolgálat 

- Családsegítő Központ 

- A rendőrség bűnmegelőzési és baleset-megelőzési osztálya 

- Kortárssegítő szolgálat 

- Orvos, védőnő 

 

d) A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységek szolgálják: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

- felzárkóztató órák, 

- szabadidős sportfoglalkozások 

- napközi otthon, 

- tanulószoba, 
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- diákétkeztetés, 

- felzárkóztató foglalkozások, 

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

vagy csoportos használata, 

- a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai, 

- a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése, családlátogatások, 

- iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nevelő tevékenysége. 

 

A szociális hátrányok enyhítését a kompetencia alapú oktatás bevezetésével a következő 

tevékenységekkel segítjük:  

- A kooperatív technikák változatos alkalmazása elősegíti az együttműködés, az 

empátia kialakítását, mélyítését. 

- Civil életben való sikeres részvételre való felkészítés céljából változatos 

gyakorlatok, feladattípusok megjelenítése az óvodai foglalkozásokon, tanórai és 

tanórán kívüli munkában. 

- Érvelési készség fejlesztése. 

- Kommunikációs és vitakultúra fejlesztése. 

- Környezeti nevelés erősítéséhez a szociális kompetenciák fejlesztése, valamint az 

életpálya programcsomagok alkalmazása. 

  

1.7  A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi rendje 

 
A tanulók részvételét a jogszabályban előírtaknak megfelelően biztosítjuk. (20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet 120.§) 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt saját működéséről, a 

működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy 

tanítás nélküli munkanap programjáról, tájékoztatási rendszerének létrehozásáról, 

működtetéséről. 

A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el és a Tantestület 

hagyja jóvá. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az intézmény működésével és 

a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A Diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a tanulók közösségét érintő döntéseknél, a 

tanulók helyzetét értékelő beszámolók elkészítésénél, a tanulói versenyek, pályázatok 

meghirdetésekor, egyéb foglalkozások formáinak meghatározásához, a könyvtár, a 

sportlétesítmények működési rendjének kialakításához. 

Azokban az esetekben, amikor a Diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 

döntést hozó tárgyalásra a jogszabálynak megfelelően meg kell hívni a Diákönkormányzat 

képviselőjét. A Diákönkormányzat feladatai ellátásához díjmentesen használhatja az iskola 

helyiségeit és eszközeit. 

A diákközgyűlés összehívását a Diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. 

1.8    Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az intézmény partnereivel 

Szülőkkel való együttműködés 

 

Az iskola, mint oktató – nevelő intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a 

tanulói érdeklődésre épít, és figyelembe veszi a szülői elvárásokat. Az iskolai nevelés, 

a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői 

ház és a pedagógusközösség koordinált, aktív együttműködése. 
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Ezen együttműködés alapja:    

- a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség, 

megvalósulási formái:  

- a kölcsönös támogatás, koordinált pedagógiai tevékenység, 

feltétele:  

- a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. 

elvárt eredménye: 

- a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán a kedvezően fejlődő gyermeki 

személyiség. 

 

A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat 

várjuk el: 

 

 együttműködő magatartást, a fogadó órákon és a nyílt napokon való 

érdeklődést, 

 nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását, 

 érdeklődő-segítő hozzáállást, 

 őszinte véleménynyilvánítást, 

 aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

 ötletnyújtást. 

 

A szülők rendszeres tájékoztatása szülői értekezleteken, megbeszéléseken, nyílt 

napokon, értékelő beszámoló keretében a kompetenciaalapú oktatás folyamatáról. 

Közös értékelő megbeszélések: 

- pedagógus – pedagógus 

- pedagógus – gyermek – szülő 

- pedagógus – gyerek 

- a szülő tájékoztatása a programcsomagok, a kompetencia alapú 

oktatás bevezetéséről, annak szükségességéről és várható 

előnyeiről. 

Célunk: 

- A szülő igénye szerint tudjon tájékozódni. 

   - Az iskola tudja ennek az igényeit közvetíteni. 

 

Feladatunk ennek megfelelően, hogy változtassunk a szülői értekezletek témáin, 

fogadóórák formáján a nyílt napok rendszerén! A szülői értekezletek 

programjainak kialakításában a direkt irányításon a demokratikus 

programkészítésig kell eljutni. A szülők igénye a konkrét nevelési kérdésekre 

irányul, a tervezéshez a szülők és osztályfőnökök együttműködése szükséges. 

Osztályfőnöki értekezletek száma évente kettő. Szeretnénk a szülői 

munkaközösség tevékenységét néhány területen fejleszteni. 

 

A szülők írásbeli tájékoztatási rendje: 

- Az osztályfőnök írásban értesíti a szülőket a tanuló 

előmeneteléről, magatartásáról és szorgalmáról a negyedévi és 

háromnegyedévi szöveges értékelés során. Tájékoztatja a szülőt 

a tanulmányi kirándulásról, beszerzi a szülő írásbeli engedélyét. 

-  
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Együttműködés az integrált oktatásban  

 
A SNI tanulók folyamatos és szakszerű ellátása érdekében a következő együttműködési 

formák kapnak hangsúlyt: 

 

 Osztálytanító, osztályfőnök – gyógypedagógus 

 fejlesztő pedagógus 

 logopédus 

 pszichológus 

 Szülő – osztálytanító, osztályfőnök  

 Szülő – gyógypedagógus 

 fejlesztő pedagógus 

 logopédus 

 pszichológus 

 

Az együttműködés formái: 

 Szülői értekezlet 

évente 2 alkalommal SNI-s tanulók szülei számára 

 Fogadóórák  

 Szakmai megbeszélések: 

szakemberek közreműködésével évente legalább 3 alkalommal 

 Intézményi Tanács 

A szülőkkel való együttműködés a művészeti iskolában 

 

A szülők folyamatos, többoldalú tájékoztatása elengedhetetlen feltétele céljaink elérésének, 

eredményes működésünknek. 

Szülői munkaközösség segíti az iskola tevékenységét. Tagjai folyamatos kapcsolatot tartanak 

az iskolával. Értesülnek az iskolai élet aktuális dolgairól és közvetlenül informálhatják a többi 

szülőt is.  

A szülőket negyedévente (írásos vagy szóbeli formában) tájékoztatjuk az intézményben folyó 

munkáról, eredményeinkről. 

Tanév elején szülői értekezletet tartunk. Várjuk a szülőket, családtagokat az évenkénti nyílt 

napjainkon, félévi és év végi vizsgabemutatókon, az év végi vizsgakiállításon, táborozás során, 

kirándulások alkalmával, év végi gálaműsorainkon. 

A gyermekek igazolatlan hiányzásáról azonnal írásban tájékoztatjuk a szülőket. 

A diákokat – képviselőik bevonásával folyamatosan tájékoztatjuk az őket érintő kérdésekről, 

illetve bevonjuk őket ezen kérdések, problémák megbeszélésébe, véleményezési jogukkal 

élhetnek (a törvény által meghatározott kérdésekben, témákban és módon). 

A nevelési intézmények működésében egyre nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a szülőkkel 

való együttműködés. Ehhez a jogi kereteket a közoktatásról szóló törvény adja meg, mely 

biztosítja a szülők részére a tájékozódás és javaslattétel jogát. 

A szülő aktív részese lehet az iskola pedagógiai tevékenységének azáltal, hogy a tagozat 

vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vehet a foglalkozásokon, valamint a félévi és 

év végi beszámolókon. 

Évente két alkalommal tartunk szülői értekezletet, ahol lehetőséget adunk arra, hogy a szülők 

véleményt mondjanak az intézményegység munkájáról, javaslatot tegyenek az esetleges 

korrekciókra. 

Besegítenek a művészeti oktatás különböző szervezési feladatainak megvalósításában, melyet 

az SZMSZ-ünkben pontosan rögzítünk (fellépés szervezése, ruhák gondozása, karbantartása). 
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1.9    A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

A vizsgaszabályzat célja 

A vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga 

követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati), és az értékelés rendjét a nevelőtestület 

a pedagógiai program alapján határozza meg és a helyben szokásos módon nyilvánosságra 

hozza. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi 

vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és 

az intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni.  

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

Általános szabályok 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

- osztályozó vizsgákra 

- javító vizsgákra  

- különbözeti vizsgákra 

- pótló vizsga 

- nyolcadik évfolyam kimeneti vizsgájára vonatkozik 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

- aki osztályozó vizsgára jelentkezik 

- akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít 

- akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 

- aki különbözeti vizsgára jelentkezik 

- a nyolcadik évfolyam tanulóira 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

Minden vizsga írásbeli vagy szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola 

Pedagógiai Programja alapján. 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA  

A félévi és év végi jegyek lezárását megelőző osztályozó vizsga időpontját a vizsgát megelőző 

három hónapon belül kell kijelölni.  

Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási 

év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, 

s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani.  

Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a 

tanítási órák több mint 30 % - a.  
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Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két 

hétben, ha felmentést kapott - kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól a 

sajátos helyzete miatt,  

A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három 

vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több.  

A tanulmányok alatti vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények 

érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.  

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az intézmény 

nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a 

vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét 

hátrányosan befolyásolta.  

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan 

megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  

JAVÍTÓVIZSGA  

Ha a tanuló tanév végén – a tantárgyak számától függetlenül- elégtelen osztályzatot kap, 

javítóvizsgát tehet a nevelőtestület határozata alapján. 

Június 15-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola honlapján közzé kell tenni. 

Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. közötti időpontban szervezhető. 

A javítóvizsga bizottságban a kérdező tanár lehetőség szerint ne a tanulót javítóvizsgára 

utasító kollega legyen.  

A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

PÓTLÓ VIZSGA  

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az 

osztályozó/pótló/különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem 

teljesített vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján 

az igazgató jelöli ki. 

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA  

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő 

az Intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell 

különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett 

évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a 

sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek. A különbözeti vizsga 



Szász Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Pedagógiai Program  

 

41 

 

tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény 

vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  

NYOLCADIK ÉVFOLYAM KIMENETI VIZSGÁJA 

A nyolcadikos tanulók januárban, az első félév zárása előtt írásbeli vizsgát tesznek a 

következő tantárgyakból: 

- matematika (alapműveletek) 

- magyar nyelv és irodalom (nyelvhelyesség, szövegértés) 

- idegen nyelv (fordítás) 

A vizsgán kapott érdemjegy beszámít a félévi osztályzatokba.  

Június hónapban írásbeli vizsga van a következő tantárgyakból: 

- matematika (5-8. osztályos tananyag tantervi követelményei 

alapján) 

- magyar nyelv (helyesírás) 

Vizsgaszünet után szóbeli vizsgát is tesznek a tanulók. A vizsga tételei a tantárgyak 5-8. 

osztályos tantervi követelményeire épülnek: 

- magyar irodalom 

- történelem 

- idegen nyelv 

A vizsgán kapott érdemjegy beszámít az év végi osztályzatokba. 

TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉNEK LEGFONTOSABB 

ALAPELVEI 

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

tanár, ellenőrző tanár 

Az elnök felel a szabályok betartásáért, ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, 

ha kell szavazást rendel el 

Kérdező tanár(ok) csak megfelelő tanári végzettséggel lehet, lehetőség szerint ne az kérdezze 

a tanulót, aki vizsgára küldte. 

Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. 

Ellenőrző tanár lehetőség szerint szakos tanár legyen, ő felel a vizsga szabályszerűségéért 

ÍRÁSBELI VIZSGÁK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

- a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet 

- a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy 

megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot 

- a feladatlap megoldásának ideje 45 perc, kivétel a nyolcadik évfolyam záró vizsgája, 

ahol 60 perc áll a tanuló rendelkezésére 

- a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló 

hozza magával 
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Egy vizsganapon három írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell 

biztosítani. 

Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt 

jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak 

Az írásbeli vizsga javítása: a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli 

dolgozatot; ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett 

segédeszközöket használt, - rávezeti a feladatlapja és értesíti az igazgatót. 

A SZÓBELI VIZSGA ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

- egy napon három szóbeli vizsga tehető le 

- a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie 

- a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet kell biztosítani 

- a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökkel 

készül az önálló feleletre 

- a felkészülési idő legalább 15 perc. 

- a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja 

- a felelet maximum 10 percet tarthat 

- Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyzőkönyvet 

készít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről, szabálytalanságok esetében a 

vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a törvények alapján dönt. 

GYAKORLATI VIZSGA ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

- a gyakorlati oktatás vezető tanárnak kötelező a vizsgázót tájékoztatni a gyakorlati vizsga 

rendjéről  

- a gyakorlati vizsgarész a vizsga feladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell 

értékelni 

AZ EGYES VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI, KÖVETELMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDJE 

Az osztályozó vizsgákat, a különbözeti vizsgákat, a javítóvizsgákat, a NAT és a 

kerettantervek alapján elkészített helyi tantervekben szabályozott, az előírásoknak megfelelő 

követelmények alapján bonyolítjuk le. 

FÜGGETLEN VIZSGABIZOTTSÁG ELŐTTI VIZSGA 

A tanuló félévi vagy év végi osztályzatának megállapítása érdekében (legalább 30 nappal az 

osztályozó értekezlet előtt) kérheti azt, hogy független vizsgabizottság előtt tehessen vizsgát.  

Ha a tanuló félévkor, ill. a tanév végén mulasztásai miatt nem osztályozható, de a nevelőtestület 

engedélyezte az osztályozó vizsga letételét, az engedély megadását követő három napon belül 

kérheti, hogy független vizsgabizottság előtt tegyen osztályozó vizsgát.  

A tanuló kérelmét az igazgató öt napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézmény 

vezetőjének.  

Ha a tanuló a tanév végén valamely tantárgyból megbukik, a bizonyítvány átvételtől számított 

15 napon belül kérheti, hogy a javítóvizsgát adott tantárgyból független vizsgabizottság előtt 

tegye le. A kérelmet az igazgató három napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt 

intézmény vezetőjének.  
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NEM JAVÍTHATÓ FÜGGETLEN VIZSGABIZOTTSÁG ELŐTT  

 

- a szabályosan megállapított félévi vagy tanév végi - elégtelennél jobb - osztályzat, 

- szabályosan megtartott osztályozó vizsgán szerzett - elégtelennél jobb - osztályzat, 

- javítóvizsgán szerzett elégtelen osztályzat,  

- különbözeti és év végi osztályvizsga.  

1.10  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételi kérelemhez a 

következő iratokat kell mellékelni: a gyermek azonosítására alkalmas, a gyermek nevére 

kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt. 

1.11  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának terve 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának térszínei: 

 

- tanórákon: környezet- és természetismeret, biológia, technika, 

testnevelés óra 

- osztályfőnöki foglalkozások 

- egészségnap 

  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 esetmegbeszélés 

 szituációs gyakorlat 

 előadás 

 beszélgetés 

 kirándulás 

 tabló, plakát készítése 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását a következő tematika szerint tervezzük: 

1.  eszméletlenség, betegvizsgálat, légútbiztosítás, ájulás, mentőhívás,  

2. szív eredetű rosszullét, vércukorszint hirtelen csökkenése (Hypoglicaemia), asztma, 

epilepszia/epileptív görcsroham, anafilaxiás sokk (allergia),  

3.  vérzés típusok, sebzések, sebellátás, erős vérzések csillapítása, sokk,  

4. égési sérülés, marószer okozta sérülés, szemsérülések, orrvérzés, vérzés a szájból, 

5.  koponyasérülések, hasi sérülések, mellkasi sérülések, légúti idegentest,  

6. törések, ujj, csukló, alkar, könyök, felkar, kulcscsont, gerinc, medence, combcsont, térd, 

lábszár, boka, lábfej, rándulás, ficam, könyök, váll, térd, áramütés,    

7. mérgezések, gyógyszer, alkohol, drog, szén-monoxid, szén-dioxid, klórgáz, sav, lúg, 

habzó tisztítószerek (tenzidek), benzin, ételmérgezés,  

8. életjelenségek vizsgálata, értékelése, felnőtt komplex újraélesztés (CPR, BLS), AED - 

automata/félautomata külső defibrillátor használata (elmélet)  
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1.12 Az osztálykirándulások rendje 

 
 Az iskolai kirándulásokra vonatkozó jogszabályok és az iskola nevelés és tanulmányi 

céljai alapján az iskolai kirándulások szervezésénél figyelembe kell venni, hogy azokon a 

részvétel szigorúan önkéntes. 

A szülőket előzetesen tájékoztatni kell a kirándulásról, az úti célról, a programról, a 

költségekről, a praktikus információkról, esetleges rendkívüli tényezőkről stb.. A diákok csak a 

szüleik előzetes írásbeli engedélyükkel vehetnek részt a kirándulásokon. 

A tájékoztatást és a szülők előzetes írásbeli engedélyének beszerzését a program 

szervezőjének (osztályfőnök, szaktanár, intézményvezető, stb.) kell végezni. (A tájékoztatáshoz 

és a szülők előzetes hozzájárulásához használható mintát lásd lentebb.) A program 

szervezőjének nevét a tájékoztatónak tartalmaznia kell. 

A programról a tájékoztatást megkezdeni és a szervezést megkezdeni csak az 

intézményvezető előzetes írásbeli engedélyével lehet. Az előzetes írásbeli engedélyt az 

intézményvezető a szülőknek, diákoknak adott írásbeli tájékoztató alapján és – amennyiben 

szükséges a program szervezőjének meghallgatása után – adja ki az intézményvezető. 

A résztvevőkkel ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó 

előírásokat, a tanulmányi kirándulással együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 

magatartásformát életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően. Az ismertetés tényét és 

tartalmát program szervezőjének dokumentálni kell. Kifejezetten tilos a programokon belül az 

iskolai élet szokásos kockázatát meghaladó tevékenységek, programelemek szervezése. 

A program szervezője felelős a tájékoztatásért, a program lebonyolításáért, a baleseti 

oktatásért. 

Akik nem kívánnak a programon részt venni, azok számára tanulmányi tartalmú 

programot kell szervezni az iskolában, melyért az intézményvezető a felelős. 

A tanórán kívüli, személyszállítással egybekötött programokon a résztvevők 

biztonságos utazása érdekében a szervezéssel, vagy a szállítással foglalkozó cégtől előzetesen 

írásbeli nyilatkozat szükséges arról, hogy a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei 

megfelelnek a hatályos előírásoknak, valamint az érintett gépjármű megfelelő műszaki 

állapotban van és rendelkezik érvényes okmányokkal.  

A gépjárművel történő utazást, amennyiben az nem fejeződik be este 23 óráig, meg kell 

szakítani, a sofőrök számára éjjel 23 óra és hajnali 4 óra közötti idősávban egy szálláshelyen 

pihenőt kell tartani, ugyanott, ahol a diákokat is elszállásolják. 

Az utazásban résztvevőkről, az utazás helyszínéről az intézmény vezetőjének megfelelő 

információval kell rendelkeznie. A pontos és teljes körű utaslistán a törvényes képviselők 

elérhetőségét is szerepeltetni kell. A kísérő pedagógusok felelősek a vonatkozó rendelkezések 

betartatására, az önként jelentkező kísérők, illetve az egyéb jelen lévő személyek a pedagógus-

kíséretet nem helyettesítik. 
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2. Helyi tanterv 
 

A nemzeti alaptantervet a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet tartalmazza, amelyben 

lényeges változások bevezetésére kerül sor a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet alapján. 

A módosított Nemzeti alaptantervet 2020. szeptember 1-jén kell bevezetni az első és ötödik 

évfolyamokon. A továbbiakban a bevezetés tanévenként felmenő rendben történik. 

 

A bevezetés ütemezése 

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1. osztály NAT 2020. NAT 2020. NAT 2020. NAT 2020. 

2. osztály NAT 2012. NAT 2020. NAT 2020. NAT 2020. 

3. osztály NAT 2012. NAT 2012. NAT 2020. NAT 2020. 

4. osztály NAT 2012. NAT 2012. NAT 2012. NAT 2020. 

5. osztály NAT 2020. NAT 2020. NAT 2020. NAT 2020. 

6. osztály NAT 2012. NAT 2020. NAT 2020. NAT 2020. 

7. osztály NAT 2012. NAT 2012. NAT 2020. NAT 2020. 

8. osztály NAT 2012. NAT 2012. NAT 2012. NAT 2020. 

 

2.1 Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek 

 
 biztosítani kell az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés, az egyénre szabott tanulási 

lehetőségét, 

 támogatott a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, az eddiginél nagyobb hangsúlyt 

kapnak a differenciált tanulásszervezési eljárások, 

 minden évben ajánlatos több multidiszciplináris óra megszervezése, 

 egyértelműen meg kell határozni és nyilvánossá kell tenni az értékelés minden formájának 

szempontjait, valamint az ehhez kapcsolódó eljárásokat, 

 beépítendő a team tanításnak olyan alkalmazása, amely a több tantárgy ismereteit integráló 

témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás keretében valósítja meg, tehát arra is van 

elvi lehetőség, hogy egy-egy órát több pedagógus egyidejűleg tarthasson, 

 rendszeresen alkalmazni kell a digitális technológiával támogatott oktatási módszereket,  

 a tanórák 10%-a szabad időkeret, 

 az óraszámok 80%-át a kerettantervben foglaltak megtanítására kell fordítani, de szükség 

esetén az óraszámok 100%-a is felhasználható a törzsanyag elsajátítására, 

 a törzsanyag megtanítását követően az órakeret megmaradó 20%-a szabadon választott 

témák feldolgozására használható föl. 

 



Szász Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Pedagógiai Program  

 

46 

 

2.2 A tanítandó tantárgyak, és az oktatási tevékenység szervezése 

 
 Az alapóraszámok továbbra is kétéves bontásban jelennek meg. 

 A magyar nyelv és irodalom tanítására fordított heti összes óraszám 56 óráról 53 órára 

csökken (heti egy-egy órás csökkenés) a 3. és 4. évfolyamokon. 

 A történelem tanítására biztosított heti óraszám nem változik, az 5-8. évfolyamokon heti 2-

2 óra. 

 A 6. évfolyam végére a tanulóknak idegen nyelvből a KER (Közös Európai Referenciakeret) 

szerinti A1, a 8. évfolyam végére pedig az A2 nyelvi szintet kell elérniük.  

 Az (első) idegen nyelv tanulására biztosított óraszám a 4-8. évfolyamokon változatlan 

mértékű. 

 Az ének-zene oktatás óraszáma 5. osztályban 2 óra. 

  A 7-8. évfolyamon az oktatás a biológia, a kémia és a fizika, földrajz tantárgyak keretében 

valósul meg. A 7-8. évfolyamokon összesen továbbra is heti 3 óra (1+2, illetve 2+1) jut a 

biológia, fizika, kémia és földrajz tanítására. 

 Az iskola 1-2. évfolyamán megszűnik a környezetismeret tantárgy oktatása, amely csak a 3-

4. évfolyamokon történik. 

 A dráma és színház tantárgy a felső tagozat valamely évfolyamán kötelezően választandó, 

Az 5-8. évfolyamok esetében a hon- és népismeret, illetve a dráma és színház tantárgyak 

közül egy évfolyamra egyszerre csak az egyik tervezhető. 

 Új szintetizáló tárgyként jelent meg a 3-8. évfolyamokon a digitális kultúra tantárgy, amely 

tartalmazza az eddigi informatika tantárgy tananyagát, de azt jelentősen kiszélesíti és bővíti 

a digitális információszerzés és kommunikáció témaköreivel.  

 Új tantárgyként jelenik meg az 1-7. évfolyamokon a technika és tervezés nevű tantárgy, 

amely az eddigi technika ismeretkörének kiszélesítését jelenti, a tantárgy sok különböző 

bonyolultsági szintű feladat segítségével közvetíti a környezet-átalakítás eljárásainak, 

folyamatainak, technológiáinak összefüggéseit. A tanulási folyamat részben gamifikációs 

környezetben valósul meg. 

 A tanórai foglalkozások a továbbiakban is változatlanul megszervezhetők a hagyományos, 

tantermi szervezési formáktól eltérő módon, így különösen projektoktatás, erdei iskola, 

múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz 

kapcsolódó foglalkozás formájában is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a 

követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására 

vonatkozó rendelkezések megtartása. 

 

2.3 Kompetenciák 
Az új kompetenciák, 2020 A korábbi kompetenciák, 2012 

A tanulás kompetenciái A hatékony önálló tanulás kompetenciája 

Kommunikációs kompetenciák: 

anyanyelvi és idegen nyelvi 

Anyanyelvi kommunikáció 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Digitális kompetenciák Digitális kompetenciák 

Matematikai gondolkodási kompetencia Matematikai kompetenciák 

Személyes és társas kapcsolati 

kompetencia 

Szociális és állampolgári kompetenciák 

Kreativitás, önkifejezés, kulturális 

tudatosság 

Esztétikai, művészeti tudatosság komp. 

Munkavállalói, vállalkozói kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói k. 

 Természettudományos és technikai komp. 
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2.4 Kötelező és maximális heti óraszámok 2020. szeptember 1-től 

 

 

2.5 Óratervi háló 
2020. szeptember 1-től kerül bevezetésre felmenő rendszerben első és ötödik osztálytól. 

Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020 

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a 

jobb oldali rovatba pedig a szabadon tervezhető órákat lehet bejegyezni. 

Heti óraszám/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 7 1 7 1 5 1 5 1 4   4   3   3 1 

Matematika 4 1 4 1 4 1 4 1 4   4   3   3 1 

Történelem   2   2   2   2   

Állampolgári ismeretek   1   

Hon- és népismeret         1         

Etika/hit és erkölcstan 1   1   1   1   1   1   1   1   

Környezetismeret         1   1     

Természettudomány   2   2   0   0   

Kémia   1   2   

Fizika   1   2   

Biológia   2   1   

Földrajz   2   1   

Első élő idegen nyelv   2   3   3 1 3 1 3   

Ének-zene 2   2   2   2   2   1   1   1   

Vizuális kultúra 2   2   2   1   1   1   1   1   

Dráma és színház             1     

Technika és tervezés 1   1   1   1   1   1   1     

Digitális kultúra   1   1   1   1   1   1   

Testnevelés 5   5   5   5   5   5   5   5   

Osztályfőnöki   1 1 1   1   1   

Hittan egyházi intézményben                 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető óra   2   2   2   2   1   2   2   2 

Összes tervezett óraszám 22 2 22 2 22 2 23 2 27 1 26 2 28 2 28 2 

Összesített óraszám 24 24 24 25 28 28 30 30 

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 
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2.6 Képesség-kibontakoztatás támogatása 

 
 az értékelés sokkal bővebb fogalom az osztályozásnál, az osztályzatok kialakításán túl tehát 

a tanulók értékelésének formáit és módszereit is ki kell fejtenünk, 

 a szöveges értékelés, mint a tanulók értékelésének egyik formája, 

 a magatartás és a szorgalom értékelésének szempontrendszere,  

 a tanulók jutalmazásának, elismerésének módszerei, valamint a fegyelmező intézkedések 

rendje és szempontrendszere, 

 minimálisan hány osztályzatot kell adni félévente a tanulóknak az egyes heti óraszámú 

tantárgyakból, 

 vannak-e az iskolában olyan osztályozási formák, amelyekből szerzett osztályzat a félévi, 

év végi minősítéskor dupla vagy tripla értékkel számít, 

 az írásbeli beszámoltatás rendje, az írásbeli számonkérések formái, 

 a szóbeli feleltetés szerepe és jelentősége, 

 a projektoktatás értékelési formái, 

 az osztályfőnöki értékelés dicsérő és elmarasztaló rendszerének alkalmazási elvei. 

A beszámoltatások célja egy rövidebb-hosszabb tananyag számonkérése, régebbi tananyagok 

lényeges részeinek folyamatos szinten tartása, az ismeretrögzítés.  

A szóbeli ellenőrzés nyilvános értékrend-meghatározás, rendszeres tanulásra szoktat, fejleszti 

a beszédkészséget, a verbális kommunikációs helyzetek tanulását.  

Az írásbeli beszámoltatás fajtái súlyuknak megfelelő sorrendben: 

- kompetenciamérés – alkalmazó tudást mér 

- témazáró dolgozat – egy-egy téma befejezése után 

- felmérő dolgozat – két-három anyag összekapcsolása 

- diagnosztizáló mérés – tananyag megvalósításának sikerességét méri 

- röpdolgozat – írásbeli felelet 

- házi dolgozat 

Követelmény az áttekinthető külalak és a helyesírási szabályok alkalmazása. 

Egy napon maximum két 1-1 tanórát felölelő írásbeli dolgozat lehet. 

A röpdolgozat kivételével minden írásbeli beszámoltatást előző tanórán jelezni kell. 

Az írásbeli munkákat egy héten belül ki kell javítani.  

Az SNI és BTMN-s tanulók számonkérése az érvényes jogszabályok és a szakértői 

véleményben meghatározottak alapján történik. Figyelembe kell venni a tanuló önmagához 

mért fejlődését, szociális képességeinek, magatartásának, viselkedésének fejlődését is. 

 

A szóbeli beszámoltatás fajtái: 

- felelet adott tananyagból, memoriterből 
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- feladat szóbeli megoldása 

- kiselőadás, beszámoló 

- gyűjtő- és kutatómunka ismertetése 

- grafikonok, diagramok, statisztikai adatok és egyéb elemzések 

- önálló vélemény megfogalmazása 

- egyéb tanórai szereplés 

Követelmény a nyelvtanilag és stilisztikailag helyes kifejezés és mondatszerkesztés, 

évfolyamtól függően két-három-többmondatos összefüggő előadásmód 

Félévenként és tantárgyanként minden tanulónak legyen legalább egy szóbeli felelete. 

 

Gyakorlati beszámoltatás: 

- egy-egy produkció bemutatása (rajz, egyéb műalkotás, munkadarab, tornagyakorlat, 

számítógépen végzett munka, stb.) 

- kísérletek, mérések végzése 

- projektmunka (összetett, tanórai kereteken túlmutató, több tantárgyon átívelő egyéni 

vagy csoportmunka) 

A projektoktatás értékelésénél figyelembe kell venni az elkészült dokumentumokat, 

eredményeket, a munka során tanúsított együttműködést, annak hatékonyságát, a tanulói 

attitűdöt. 

 

2.7 A 2012-es NAT óratervi hálója 
 

Tantárgyi rendszerünk, óraszámok  
 

 A heti óraszám évfolyamonként 

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

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7 4 4 4 4 

Idegen nyelv    3 4 4 3 3,5 

Matematika 5 4 4 5 4 4 4 4 

Történelem     2 2 2,5 2,5 

Környezetismeret 1 1 1 1     

Természet és egészségtan     2 2   

Biológia és egészségtan       1,5 1,5 

Fizika       2 1,5 

Kémia       1,5 1,5 

Földünk és környezetünk       1.5 1,5 

Informatika  1 1 1 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 1 1 1 1 1 

Rajz és vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 
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Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hon- és népismeret     1 1   

Dráma és színház         

Kötött óraszám összesen 23 23 22 24 25 25 28 28 

Szabadon tervezhető óraszám 2 2 3 3 3 3 3 3 

Kötelező óraszám 25 25 25 27 28 28 31 31 

 

 

A kerettantervben meghatározottakon felüli tanórai foglalkozások tananyaga: 

 

 
Technika, életvitel és gyakorlat 5-8.o.: modellezés  

Testnevelés 5-8.o.: a küzdősportok közül az ökölvívás alapjai 

A többi tantárgynál a szabadon felhasználható órákat gyakorlásra, felzárkóztatásra használjuk 

fel.  

 

2.8 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának 

elvei 

1. Feltétel- és eszközrendszer 

 
A megválasztott módszerek szabadon alkalmazhatók, az eszközök használata pedig a 

pedagógiai kulturáltság, másrészt a rendelkezésre álló feltételek függvénye. 

 

Tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 

 

Az általános iskolában az oktató munka során csak olyan nyomtatott taneszközöket 

(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak tananyag feldolgozásához, melyet 

hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak. Ez alól kivételt képeznek az oktatási 

segédanyagok. A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is 

szükség van (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés stb.). 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a nevelő szakmai munkaközösségei határozzák meg a helyi 

tanterv alapján. 

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

májusában szülői értekezleteken) az iskola tájékoztatja. A taneszközök beszerzése a 

tanév kezdetére a szülők kötelessége. 

Az iskola – a pénzügyi lehetőségeihez mérten – saját költségvetési keretéből, illetve 

egyéb támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerez be az iskolai 

könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a nehéz helyzetű tanulók – a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó nevelő javaslata alapján – ingyenesen használhatják. 

 

 Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges 

kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, 

ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola 

helyi tanterve alapján. 
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 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének! 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatók. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz 

használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító 

esetben vezetünk be. 

 

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

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

taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

2. Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédanyagok és taneszközök 

kiválasztásának alapelvei  

 

A pedagógust munkakörével kapcsolatban megilleti az a jog, hogy az intézmény pedagógiai 

programja alapján az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket megválassza. 

A kiválasztás általános alapelvei: 

- feleljen meg az alapfokú művészetoktatás célrendszerének,  

- feleljen meg az intézmény oktatási céljainak, 

- segítse a tanulást, motiváljon, 

- szerkezete legyen világos, egyszerű, áttekinthető, 

- szövege, tartalma az életkori sajátosságoknak megfelelő legyen, 

- adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre, 

- adjon mintát önálló feladatmegoldásra, 

- legyen több évig használható, 

- az ára legyen kedvező. 

A kötelező eszköz- és felszerelésjegyzéket a 11/1994. MKM rendelet alapján állítottuk össze. 

A felsorolt taneszközöket a tanulók életkori sajátosságait, felkészültségi szintjüket és a 

tananyag tartalmát figyelembe véve választjuk ki. A felmenő rendszerű, fokozatos beiskolázást 

tekintetbe véve a szükséges tárgyi feltételek évenkénti folyamatossággal, fokozatosan, az iskola 

éves költségvetésében meghatározott módon kerülnek beszerzésre. Így minden évben, a 

valóságosan működő évfolyamok részére biztosítottak lesznek a szükséges tárgyi feltételek. 

 

3. A Pedagógiai Programvégrehajtásához szükséges, a nevelő-oktató munkát 

segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

 

1. Az iskola nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést, valamint a tanulók 

tevékenykedtetését az osztálytermekben és a szaktantermekben az alábbi 

alapfelszerelések és eszközök szolgálják: interaktív tábla, projektor, írásvetítő, diavetítő, 

fali vetítővászon, CD lejátszó. 

 

2. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

(tantermenként szétosztva): 

 

- képek, betűkártyák, szótagkártyák 

- hívóképek  

- írott és nyomtatott ABC (falikép) 

- kis és nagybetűs nyomtatott ABC (falikép) 
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- írott kis és nagy ABC 

- fali tablók 

- szólások, közmondások könyve 

- fali táblák 

 

3. Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

(tantermenként szétosztva): 

 

- űrmérték  

- demonstrációs óra 

- kéttányéros mérleg és súlysorozat 

- színes rudat 

 

4. Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

- az idő (oktatótábla) 

- iskolai iránytű 

- Magyarország domborzati térképe 

- Magyarország közigazgatási térképe a megyecímerekkel 

- szobai hőmérő 

- borszeszégő 

- videokazetták 

- homokasztal 

- tanulói, kísérleti dobozok 

- ásványok 

- magyar nemzet jelképei (fali tabló) 

- élő természet (dia-pozitívek) 

- testünk (videofilm)  

- közlekedés szabályai (videofilm) 

- nagyító 

- szűrőpapír 

 

5. Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

- ritmus eszközök: triangulum, xilofon, kisdob 

- zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy CD-n 

 

6. Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

- diapozitívek 

 

7. Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

- olló, kés, vonalzó 

- csiszolópapír 

 

8. Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

- síp  

- gumilabda 
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- ugrókötél 

- kislabda 

- tornapad 

- tornazsámolyok 

- medicinlabda 

- karika 

- ugrószekrény 

- dobbantó 

- tornaszőnyeg 

- bordásfal 

- mászókötél 

- mérőszalag 

 

9. A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

- térkép (irodalomtörténeti) 

- írói arcképsorozat 

- magyar értelmező szótár 

- helyesírási tanácsadó szótár 

- helyesírási szabályzat és szótár 

- könyv 

- fali tablók  

 

10. A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

- falitérképek 

 az ókori Kelet 

 az ókori Görögország 

 a Római Birodalom 

 Magyarország X-XI. sz. 

 a magyar népvándorlás és a honfoglalás 

 Európa Nagy Károly korában 

 a feudális Magyarország a XIII. sz. közepétől a XV. sz. elejéig 

 a tatárjárás Magyarországos 1141-42. 

 a Föld népei a XIV-XV. században  

 Magyarország a XVII. században  

 Európa a XVII. század közepén 

 az európaiak felfedezései és a gyarmatosítás XV-XVII. század  

 Magyarország népei a XVIII. század végén 

 a Föld népei a XVI-XVIII. században  

 az 1848/49-es szabadságharc 

 Európa a XIX. század második felében 

 a gyarmati rendszer 1830-1914. 

 Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914-ben 

 a Tanácsköztársaság honvédő harcai 

 Európa a II. világháború idején 

 hazánk felszabadulása 

 

 

- Egyéb: 
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 transzparens sorozat az általános iskolai történelem tanításához  

(5-8. évfolyam) 

 diapozitív sorozat az általános iskolai történelem tanításához 

 (5-8. évfolyam) 

 tanulói egységcsomag az 5. és a 6. osztályos történelem tanításához 

 forráscsomag a 7. osztályos történelem tanításához 

 

11. Az idegen nyelvek tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

    

- tematikus képek 

- a névelő (fali tabló) 

- gyenge ige ragozása (fali tabló) 

- erős ige ragozása (fali tabló) 

- időbeli, módbeli segédigék (fali tabló) 

- az elöljárószó (fali tabló) 

- szótárak 

- magnetofon 

 

12. A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

- táblai körző, fa 

- táblai vonalzó 45 o-os fából 

- táblai vonalzó 60 o-os fából 

- táblai szögmérő fából 

- méterrúd fából 

- összerakható m3 

- sík- és mértani modellezőkészlet 

- kétkaros mérleg és súlysorozat 

- kocka, téglatest (testek) 

- űrmérték sorozat 

- szétszedhető dm3 

- terület és kerületszámítások (falikép) 

- négyszögek kerülete, területe (falikép) 

- a kör kerülete, területe (falikép) 

- műanyag henger 

- műanyag kúp 

- műanyag gúla 

- műanyag hatszög alapú hasáb 

- műanyag ötszög alapú hasáb 

- algoritmus folyamatábra (falikép) 

 

13. Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

      

- fali tablók  

 Az input-output eszközök csatlakoztatása 

 

- alapvető programok: 

 WINDOWS 7  

 OFFICE 2007 

 Szoftver az INTERNET hálózatban való működtetéséhez 
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14. A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- 5-8. osztályos diafilm sorozat a földrajz tanításához 

- 5-8. osztályos írásvetítő fólia sorozat a környezetismeret és a földrajz tanításához 

- kőzetgyűjtemény 

- földgömb 

- tellúrium 

- térképek 

 

15. A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

- írásvetítő fólia sorozat (fizika 6-8. osztály) 

- mágneses rúdpár fatokban 

- táblai mágnes 25 mm-es 

- SI mértéktáblázat (falikép) 

- lejtőmodell (tanulókísérleti eszköz) 

- mikolacső 

- mechanikai eszközkészlet (tanulókísérleti eszköz) 

- nyomás, súrlódás vizsgálatára alkalmas eszközkészlet 

- rugós erőmérő 

- kétkarú emelő 

- karos mérleg, súlysorozattal 

- hőmérő 

- hő-tágulást bemutató tanári eszközkészlet 

- kétütemű motorminta 

- négyütemű motorminta 

- áramátalakító 

- dugaszos ellenállásszekrény 

- generátor minta 

- elektromotor és generátor 

- elektrovaria (tanári bemutató eszközkészlet) 

- transzformátor modell 

- mérőműszer (Voltax) 

- tanulókísérleti eszközkészlet áramkörök létrehozására 

- optikai pad (lencsékkel, tükrökkel) 

- tanulókísérleti eszközkészlet a fény vizsgálatára 

 

16. A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

- mikroszkóp  

- madár csontváz 

- emlős csontváz 

- fogtípusok 

- lábtípusok 

- ehető és mérgező gombák (oktatótáblák) 

- hal (csontváz) 

- béka (csontváz) 

- emberi csontváz 

- emberi torzó 

- szív-modell 
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- szem (modell) 

- hallás és egyensúly-szerv (modell) 

- emberi fejmetszet 

 

17. A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

- kémcső  

- főzőpohár 

- borszeszégő 

- kémcsőfogó 

- vasháromláb 

- azbesztháló 

- molekulamodell 

- pálcika modell 

- fali tablók  

- oktatótáblák 

- írásvetítő transzparens sorozat a 7. és 8. osztályos kémia tanításához 

 

18. Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- pianíno 

- ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök 

 

19. A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

- dia-pozitívek: a kerettantervben a megismertetésre, elemzésre ajánlott 

műalkotásokról  

 

20. A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

- fareszelő, lapos 

- fareszelő, félgömbölyű 

- vasreszelő, lapos 

- vasreszelő, gömbölyű 

- vasreszelő, félgömbölyű  

- laposfogó 

- kalapács 

- csípőfogó, gömbölyűcsőrű  fogó 

- fafűrész 

- kézi fúró 

- lemezvágó olló 

- szerelő készlet, gépelemek tanításához 

- elektromos szerelőkészlet 

- asztali fúrógép 

- tankonyha 

 

21. A felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

- magasugrómérce,  

magasugróléc 

- maroklabda 
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- súlygolyó 3 kg 

- súlygolyó 4 kg 

- tornaszekrény 

- gyűrű  

- gerenda 

- dobbantó 

- tornazsámoly 

- medicinlabdák 

- ugrókötél 

- kézi súlyzók 

- mászókötél 

- kosárlabda 

- kézilabda 

- focilabda 

 

A MŰVÉSZETI ISKOLA FELSZERELÉSI JEGYZÉKE 

 

 Társastánc tanszak  
 videó lejátszó 

 televízió 

 magnetofon 

 diavetítő 

 CD-lejátszó 

 Videó kazetták (a tánc összes műfaját 

tartalmazó archív felvételek) 

 diasorozat (történelmi korok szerint, archív felvételeket tartalmazó) 

 kézikönyvtár (tánctörténeti kötetek, 

kiadványok, újságok) 

 tábla (kréta) 

 hangtár – CD, magnókazetta (tánctörténethez kapcsolódó zenei 

anyagok) 

 

 Néptánc tanszak 
 magnó (lehetőleg lassítható), 

 erősítő, 

 videó, 

 diavetítő, 

 televízió, 

 felvevőgép, 

 hangkazetták (eredeti népzene, valamint táncházi zene), 

 videokazetták (eredeti felvételek, koreográfiák, népszokások), 

 diasorozat (történeti korokat, viseleteket illusztráló sorozat), 

 kézi könyvtár (elsősorban népzenei, néptáncos, néprajzi, tánctörténeti 

kötetek), 

 szükség szerint viseletek, 

 tábla (kréta), 

 kottaállvány. 

           Környezet- és kézműves kultúra tanszak 
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kötelező meglévő 

megjegyzés eszközök, felszerelések mennyiségi mutató 

Helyiségek   
tanterem a tanszakok és a tanulók 

létszámának 

figyelembe vételével, az 

iskola munkarendje szerint az 

egyidejűleg megtartott 

csoportos foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

1 

helyiségek bútorzata, egyéb 

berendezési tárgyai és 

oktatási eszközei 

  

tanuló asztalok, székek a tanulók létszámának 

figyelembe vételével 

20 

nevelői asztal, szék tantermenként 1 1 

tárolószekrény tantermenként 1 1 

tábla tantermenként 1 1 

   

video (lejátszó, felvevő) 

televízió, videokamera 

iskolánként 1 1 

diavetítő, vetítőállvány, 

vetítővászony 

tantermenként 1 1 

írásvetítő iskolánként 2 1 

sötétítő függöny ablakonként, az ablakok 

lefedésére alkalmas méretben 

1 

ruhatároló (fogas) a tanulók létszámának 

figyelembe vételével – 

folyosóra is elhelyezhető 

20 

szeméttároló helyiségenként 1 1 

 

 

2.9 A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 
 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

-  Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az 

iskolai tanulás tevékenységébe. Ebben a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 

"Köznevelés az iskolában" c. projekt Módszertani Innováció Modul 

Mentoráló Intézményi Programja nyújt segítséget az óvodáknak és az 

iskolának. Hospitálás, szakmai módszertani disszeminációs program, 

konzultáció, műhelymunka ad támogatást az óvoda- iskola átmenet 

zökkenőmentes megvalósításához. 

- Feladat a tanulók közötti különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek 

pedagógiai kezelése. 

- Iskolai fegyelem, figyelem, kötelességérzet kialakítása, a koncentráció és 

relaxáció képességének megalapozása. 

- A kisiskolás korra jellemző nagy mozgásszükséglet biztosítása, a mozgáskultúra, 

mozgáskoordináció, ritmusérzék és hallás fejlesztése. 

- Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésen alapuló kooperatív-

interaktív tanulási technikákat és tanulásszervezési módokat. 

- Alapkészségek megalapozása. 
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- Olvasás megszerettetése. 

- A második évfolyam végén kimeneti mérést végzünk magyar nyelv, szövegértés 

és matematika tárgyakból. 

 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

- Meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott 

tanítási-tanulási folyamatok.  

- Fokozatosan előtérbe kerül a NAT elveiből következő motiválási és 

tanulásszervezési folyamat. Az 4. év végére elérendő minimális ismeretszint a 

felső tagozaton szereplő tantárgyak alapját képezik 

- Kitüntetett szempont az ismeretek tapasztalati megalapozása, az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása. 

- Mivel ebben az életkorban minden gyerekben erős a kutatási vágy, a kíváncsiság, 

a felfedező tanulás a célunk. 

-    Az ismeretek elsajátításának kontrollálása folyamatos: írásbeli, szóbeli, manuális. 

-   A negyedik évfolyamot is szintfelmérés zárja (magyar nyelv, szövegértés és 

matematika tárgyból), melynek célja az ismeretanyag alapszintű elsajátításának 

ellenőrzése. 

 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, 

képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása. A „Felsős 

leszek…” intézményi innováció az alsó és felső tagozat közti átmenet 

megkönnyítését szolgáló komplex program helyi pedagógusok és külső 

szakemberek bevonásával szeretné zökkenőmentesebbé tenni a felső tagozatba 

való beilleszkedést, elősegíteni az eredményesebb tanulást. 

-      Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 

-      Megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 

-   Az életkori sajátosságokhoz mérten a tanulók fokozatosan képessé kell     hogy 

váljanak az önálló munkavégzésre.  

-     Legfontosabb feladat a készségek, képességek megszilárdítása. 

 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

- Legfontosabb feladat a kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó 

tanulás és fejlődés megalapozása. 

- Önálló tanulás és önművelés megerősítése. 

- Hangsúlyt kell fektetni a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

- Személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása. 

 

2.10 Mindennapos testnevelés 
 

Valamennyi évfolyamon biztosítjuk a mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor 

közismereti oktatás folyik. Amennyiben heti legfeljebb két testnevelés órát az iskolai 

sportkörben, vagy az iskolában működő diáksport egyesületben történő sportolással biztosítja 

az iskola, akkor az iskolai sportkör és az iskolában működő diáksport egyesület e feladatának 

ellátása kapcsán tagdíjat, egyesületi tagdíjat nem szedhet. Amennyiben a tanulónak könnyített 
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testnevelést vagy gyógytestnevelést javasol a szakorvos, és a tanuló a javaslat alapján 

testnevelési órán is részt vehet, akkor számára biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való 

részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelési és a testnevelési órákon való részvétel 

együttesen kell, hogy elérje a heti öt testnevelési órát, ennek belső arányára a szakorvos tesz 

javaslatot. 

Összevont testnevelés órát csak a harmadik és a hatodik évfolyamon szervezünk, amikor a 

tanulók úszásoktatásra járnak. 

 

2.11 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 

szabályai 

 
A tanulók a 3. évfolyam végén szabadon választhatnak két idegen nyelv, a német és az angol 

között. 

Valamennyi évfolyamon választani lehet az etika tantárgy, valamint valamelyik egyház 

hitoktatása között.  

A tanulók érdeklődésük és tehetségük alapján szabadon választhatnak a különböző művészeti 

tanszakok, szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások, sportkörök között. Választásukkal a 

tanulók és a szülők tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, a magasabb évfolyamra 

lépés tekintetében az iskola ugyanúgy jár el, mint a kötelező foglalkozások esetében. 

A tanárok kiválasztásában szakmai szempontok mellett az iskola tárgyi, anyagi és személyi 

feltételei és órarendi szempontok is szerepet játszanak. 

 

2.12 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő 

oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartókkal, a 

családdal, a gondviselőkkel, szakmai és civil szervezetekkel együttműködve) a következő elvek 

szerint kell biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit: 

- kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása, folyamatos, egyénhez igazodó 

fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése; 

- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 

nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén; 

- a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók 

személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása; 

- a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

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

tevékenység támogatása az iskolán kívül; 

- adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása; 

- egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési 

eljárások alkalmazása. 

 

Lázár Ervin Program 

- A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat 

alapján a Lázár Ervin Program a szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. 

évfolyamon tanuló diák számára tanévenként egy alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, 

tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok 

bemutatóhelyeinek látogatását. 
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- Évfolyamonként a lehetséges programelemek: 

- 1. évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményben 

- 2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményben 

- 3. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház) 

- 4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményben vagy 

koncertteremben 

- 5. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház) 

- 6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás bemutatása saját játszóhelyen (Fővárosi Nagycirkusz) 

- 7. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményben 

- 8. évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten (kőszínház) 

- Az általános iskolai tanulmányok alatt egy alkalommal egy őshonos állatokat bemutató farmot 

is látogathatnak a tanulók, ennek időpontjáról, módjáról az intézmény dönt a lehetőségek 

függvényében. 

- Az 1., 2., 4. és 7. évfolyamos diákok részére szervezett programokat helyben, az iskola vagy 

a területileg illetékes tankerületi központ által biztosított, kijelölt helyszínen kell megvalósítani.  

- Az utazással járó programok esetében 10 tanulónként 1 fő kísérő pedagógust lehet számítani, 

azonban speciális helyzetben ettől el lehet térni a tankerület tájékoztatásával. 

- A Kaposvári Tankerületi Központ a kötelezettségvállaló a jegyek és az utaztatás esetében.  

- A hiányzó tanulók színházlátogatásának pótlólagos megszervezése a tankerületi központtal 

együttműködve történik. 

- A programmal kapcsolatos adminisztrációt a KRÉTA LAP felületen kell végezni. 

Múzeumpedagógia 

- A múzeumpedagógia az iskolán kívüli ismeretszerzés, ismeretközvetítés sajátos, múzeumban 

megvalósuló formájával foglalkozó pedagógiai elmélet és gyakorlat; a múzeum gyűjteményi 

anyaga, kiállításai, az ott folyó kutatómunka és a múzeum látogatói közötti 

közvetítőtevékenység azon területe, amely a gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozik. 

Közvetlen célja a múzeumi anyag (gyűjtemény, kutatómunka, kiállítás) sokoldalú és 

élményszerű megismertetése. Hosszabb távú célja a múzeumok által nyújtott kulturális ismeret 

és élmény igénylésére, ezáltal pedig múzeumi látogatóvá nevelés. 

- A kaposvári Rippl-Rónai Múzeummal együttműködve intézményünk negyedik évfolyamos 

tanulói négy alkalomra szóló bérlet segítségével múzeumi foglalkozásokon vehetnek részt.  

- A foglalkozások célja a múzeum anyagi és szellemi javainak élményszerű átadása az életkori 

sajátosságoknak megfelelő pedagógiai eszközök segítségével, a múlt örökségét megbecsülő 

múzeumlátogató generáció nevelése, valamint az ötödik évfolyamon megjelenő történelem 
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tanulásának előkészítése. 

- http://smmi.hu/muzeumpedagogia/berletek 

 

2.13  Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei  

és a tanuló teljesítménye értékelésének formái  

      

A tanuló elméleti tudását és gyakorlati tevékenységét rendszeresen értékeljük. 

Az ismeretek számonkérésének tartalmát a kidolgozott tantárgyi programok évfolyamokra 

lebontott követelményei határozzák meg. 

Az elégségeshez szükséges ismeretek szintjét az évfolyamokra lebontott tantervi programok 

minimumszintjei jelzik. 

Alsó tagozat első évfolyamán félévkor és év végén egyénre szóló szöveges értékelést kapnak a 

tanulók. A második évfolyamon félévkor kap a tanuló egyénre szóló szöveges értékelést, év 

végén érdemjeggyel minősítünk. 

A tanuló ismereteinek, készségeinek, képességeinek szintjét, a tanuló teljesítményét, 

előmenetelét év közben érdemjeggyel minősítjük. 

A harmadik évfolyamtól a tanév folyamán, félévkor és év végén is osztályzattal értékeljük a 

tanulók teljesítményét. Félévkor azt értékeljük, hogy a tanuló az időarányos követelményeket 

milyen szinten sajátította el. Év végén az egész éves teljesítmény, pályázatokon, versenyeken, 

bemutatókon, vizsgabemutatón nyújtott teljesítmény kerül értékelésre. 

 

SNI tanulók értékelése az iskolában 
 

Alapelvek: 

Legyen folyamatos és motiváló hatású 

Vegye figyelembe a tanuló személyiségét, adottságát, életkori sajátosságait 

Legyen differenciált 

 

Tanulók tudásának mérése: 

Feladatbank alapján: begyakorolt, megerősített ismeretanyagra épüljön 

                                  különféle teljesítményszintre készüljön 

                                  adjon lehetőséget a differenciálásra 

                                  csak a tanuló által ismert, begyakorolt feladat-megoldási módozatokat        

tartalmazza 

                                  a tanuló fejlettségének megfelelően kapjon segítséget,   manipulációs 

„képi eszközt” 

 

Tanulók értékelésének szempontjai: 

 

- tanuláshoz való viszony, a motiváltság 

- a tanuló önmagához mért fejlődése 

- képességek minőségi, mennyiségi gyarapodása 

- más területen megmutatkozó kiemelkedő képesség, pozitív vonás 

Az értékelés motivációja, következménye legyen gyakori és interaktív. 

Egyénre szóló szöveges értékelést kapnak a tanulók az 1-3. évfolyamon, a 4-8. évfolyamon 

érdemjeggyel minősítjük tanulókat. 

 

http://smmi.hu/muzeumpedagogia/berletek
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Magasabb évfolyamba lépés feltétele: 

 

Minimumkövetelmény teljesítése esetén lehetséges. Amennyiben nem teljesíti a minimális 

követelményeket, de egyéni adottságai, fogyatékossága súlyosságának figyelembevételével a 

nevelőtestület döntése alapján. 

 

Értékelés, minősítés a művészeti iskolában 

 

A tanulók teljesítményének /egyéni és csoportos/ szóbeli szöveges értékelése a tanév során 

folyamatos. A pedagógusoknak lehetőségük van írásbeli szöveges értékelésre, ennek módját az 

egyes művészeti ágakban külön határozzuk meg.  

A tanulók értékelésénél figyelembe vesszük a művészeti ág, tanszak sajátosságait, a tanuló 

fejlődését, biztosítjuk a minél sokoldalúbb megnyilatkozás lehetőségét. 

 

A számonkérés értékelési formái: 

 

Az elméleti tárgyak számonkérési formái a szóbeli és írásbeli beszámolók. 

A gyakorlati ismeretek bemutatásának formái a  tanszaki bemutató, vizsga, záróvizsga, verseny, 

pályázat, kiállítás, fellépés.( művészeti ágtól függően) 

 

Az értékelés általunk meghatározott kritériumai: 

 

A szaktárgyi értékelésnek folyamatosnak, kiszámíthatónak, konkrétnak ,igazságosnak kell 

lennie. 

A személyre szóló értékelésnek figyelembe kell venni a fejlődésben megtett utat. Önértékelésre 

kell hogy sarkalja a tanulót, további erőfeszítésekre kell hogy serkentsen. 

 

Az értékelés fokozatai: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen.  

 

Az értékelés általunk meghatározott rendszeressége: 

- Minden tantárgyból félévente legalább három érdemjegyet kell adni. 

- Negyedévente áttekintjük a tanulmányi helyzetet, a gyengén teljesítők szüleit tájékoztatjuk. 

 

Az értékelés közlésére felhasznált dokumentumok: ellenőrző vagy tájékoztató füzet, napló, 

bizonyítvány, értékelő lapok. 

 

Az évközi eredményekről, a félévi osztályzatról az ellenőrzőn keresztül, az év végi osztályzatról 

bizonyítványon keresztül kapnak tájékoztatást a szülők. 

 

Az alapfok hatodik évfolyamának elvégzése után a tanuló művészeti alapvizsgát tehet. Ennek 

során számot ad a tantervben előírt követelmények elsajátításáról. A művészeti alapvizsga 

letétele a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei, illetve  jelentkezés és felvétel magasabb 

évfolyamra a művészeti iskolában 
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A szülő gyermeke tanköteles korától kérheti a gyermek felvételét az alapfokú művészetoktatási 

intézménybe. 

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 16§ 1-3. bekezdésében, valamint a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 9§ 1-2. és a 23§ 2. bekezdésében foglaltak alapján az iskola 

magasabb évfolyamába lépés feltétele, az előző évfolyam helyi tantárgyi tantervben rögzített 

minimumkövetelményeknek való megfelelés. 

Évfolyamugrás az egyéni képességek figyelembevételével történhet. Ilyen esetekben az 

intézményvezető által felkért tanszaki csoport ( háromtagú bizottság) előtt folyó különbözeti 

vizsga dönthet a tanuló osztályba sorolásáról. Amennyiben a tanuló teljesíti az iskolai évfolyam 

minimumkövetelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi 

évfolyamon fel kell tüntetni és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő 

év végi bizonyítványba be kell írni. 

Olyan esetben, amikor a tanuló a pedagógiai szakasz zárásától eltérő időszakban kíván az 

iskolába belépni, a tanulót alapfokú művészetoktatásban kapott bizonyítványa alapján soroljuk 

be a meghatározott évfolyamba, illetve csoportba. 

 Az alapfokú művészetoktatási intézmény alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamba az 

léphet, aki - jogszabályban meghatározottak szerint szervezett - művészeti alapvizsgát tett. 

 

Az év végi osztályzatok megállapítása:  
 

- Vizsgaköteles tantárgyak esetén  

 első félév érdemjegyeinek átlaga,  

 félévi és év végi vizsgák érdemjegye 

 második félév érdemjegyeinek az átlaga 

 

Az érdemjegy átlagának megfelelően állapítandó meg az osztályzat (az általános kerekítési 

szabályokat figyelembe véve). 

 

- Nem vizsgaköteles tantárgy esetén  

 a tanév során szerzett érdemjegyek alapján kell az osztályzatot megállapítani.  

 

A tanév végi osztályzatok alapján lehet dönteni arról, hogy a tanuló tanulmányait magasabb 

évfolyamon folytathatja.  

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti és a 

pedagógus, ill. az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb 

évfolyamba lépéséről.  

A tanuló magasabb évfolyamba léphet, ha valamennyi tantárgyból legalább elégséges 

érdemjegyet ér el a tanév végén.  

Az év végi osztályzatokról a bizonyítványban kell értesíteni a tanulót és a szülőt. 

Az osztályzatok mellett a bizonyítvány tartalmazza a tanuló továbbhaladására vonatkozó 

záradékokat is.  

A tanév végi osztályzatokat és a záradékokat a törzslapon is fel kell tüntetni. A törzslap nem 

selejtezhető.  

Nem kell értékelni ill. osztályozni a tanulót, ha az igazgató mentesítette egyes tantárgyak, 

tantárgyrészek minősítése alól. 

  

A tanuló szorgalma értékelésének formái  
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A szorgalom minősítse az egyéni képességek alapján történik. A szorgalomra adott érdemjegy, 

osztályzat a követelmények figyelembevételével fejezi ki a tanulmányi tevékenységhez való 

viszonyt. 

A szorgalom értékelésének követelményei: 

A szorgalom példás, ha a tanuló: 

- felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, 

- óra alatt érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó, 

- a feladatok végzésében önálló, rendszeres, 

- tehetségéhez mérten vesz részt a munkában, 

- önművelése rendszeres és többirányú, 

- szorgalmával példát mutat, serkent. 

 

Jó a tanuló szorgalma, ha: 

- tanórákra való felkészülésében rendszeresen, de nem alapos, 

- óra alatt spontán aktivitással vesz részt, 

- a tantárgy iránt érdeklődik csupán, 

- a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni. 

 

Változó a tanuló szorgalma, ha: 

- óra alatt figyelme hullámzó aktivitást mutat, 

- tanórákra való felkészülése rendszertelen, 

- feladatait érdektelenül végzi, 

- érdeklődése nem aktív, 

- önművelése rendszertelen. 

  

Hanyag a tanuló szorgalma, ha: 

- a szorgalom teljes hiánya jellemzi, 

- feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi, 

- az órai munkája passzív, 

- a tanultakat nem akarja alkalmazni. 

 

A szorgalom értékelése: 

A tanulók szorgalmának értékelését a tantárgy pedagógusa végzi. Az érdemjegyekről a 

tanulókat és a kiskorú szüleit rendszeresen értesíteni kell.  

A szorgalom értékelésének formái: 

Szóbeli és írásbeli dicséretek. 

A naplóba és ellenőrzőbe beírt érdemjegyek, a félévi és év végi osztályzatok.  

 

A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése 

 

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

tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak 

jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája 

vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a 

régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

3. A következő elméleti jellegű tárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

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

biológia, földrajz, etika/hit- és erkölcstan ellenőrzésénél: 
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 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban 

is ellenőrizhetik, 

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

követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

 A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször 

ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek 

érdekében egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül – a témazáró 

dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor írásbeli számonkérésre, de minden 

tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban: 

 az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, 

valamint gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati 

tevékenység révén ellenőrizzük). 

 A nevelők a tanulmány teljesítményének és előmenetelének értékelését, 

minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan 

viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez. Emellett 

azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott 

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

fontosnak tartjuk szem előtt tartani azt a tényt, hogy a tanuló önmagához képest 

hogyan teljesített. 

 A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon különböző 

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

 az első évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést 

alkalmazunk, 

 a második évfolyamon év végén az érdemjeggyel történő értékelést 

alkalmazzuk, 

 a harmadik-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, 

előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük, 

 A második évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét 

szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló 

teljesítményétől függően a következő lehet: 

- KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

- JÓL TELJESÍTETT 

- MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

- FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL 

 

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

tanulók munkáját az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével 

értékeljük. 

 A harmadik-nyolcadik évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az adott 

félév során szerzett érdemjegyek, és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája 

alapján kell meghatározni. 

 Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

 Jeles (5), 

 Jó (4), 

 Közepes (3), 

 Elégséges (2), 

 Elégtelen (1). 
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 A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő 

értesíti az értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az 

osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek 

beírását pótolja. 

 A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése 

érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak,  feladatlapjainak, tesztjeinek 

értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását 

a következő arányok alapján végzik el az alsó tagozaton tanító nevelők (vegyes 

mérés): 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0 – 50 % Elégtelen (1) 

51 – 60 % Elégséges (2) 

61 – 80 % Közepes (3) 

81 – 90 % Jó (4) 

91 – 100 % Jeles (5) 

 

Felső tagozatra vonatkozó adatok: 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0 – 30 % Elégtelen (1) 

31 – 50 % Elégséges (2) 

51 – 75 % Közepes (3) 

76 – 90 % Jó (4) 

91 – 100 % Jeles (5) 

 

 Minimum mérés esetén akkor felel meg a tanuló a követelményeknek, ha a 

követelmények 90%-t teljesíti. 

 

A negyedik évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve az ötödik-nyolcadik 

évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő 

tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre: 

 második-harmadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom,  

matematika, környezetismeret, informatika, ének-zene, rajz, technika, 

testnevelés, etika/hit- és erkölcstan 

 negyedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, 

matematika, környezetismeret, informatika, ének-zene, rajz, technika, 

testnevelés, etika/hit- és erkölcstan 

 ötödik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen 

nyelv, matematika, természetismeret, hon- és népismeret, informatika, 

ének-zene, rajz, technika, testnevelés, etika/hit- és erkölcstan 

 hatodik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 

idegen nyelv, matematika, természetismeret, hon- és népismeret, 

informatika, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, etika/hit- és 

erkölcstan 

 hetedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 

idegen nyelv, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz,hon- és 

népismeret, informatika, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, etika/hit- 

és erkölcstan 
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 nyolcadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 

idegen nyelv, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, informatika, 

ének-zene, rajz, technika, testnevelés, etika/hit-és erkölcstan. 

 A tánc, a testnevelés, a dráma modult a magyar nyelv és irodalom tantárgy 

keretein belül értékeljük. Az egészségtan tantárgyi modult a biológia tantárgy 

keretein belül értékeljük. 

A tantárgyba beépülő modulok esetében az arra adott érdemjegyet a tantárgyon 

belül elfoglalt aránynak megfelelően vesszük figyelembe a félévi és év végi 

minősítésnél. 

 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 

 Diagnosztikus mérés: valamely osztályfokra történő belépéskor, továbblépéskor, 

tanárváltáskor, az előzetes ismeretek szintjének megállapítására, helyzetmérésre – 

feladat meghatározó jelleggel végzünk. Ezeket nem osztályozzuk, a teljesítményeket 

pontszámokban vagy százalékokban kifejezve értékeljük. 

 Formatív mérés: a tanulási folyamat követésére időben rendszeresen, tervszerűen 

elosztott gyakorisággal végezzük (röpdolgozat, szóbeli és írásbeli egyéni feleletek, 

osztályfeleltetés, kísérlet, megfigyelés, gyűjtőmunka, kiselőadás). 

 Szummatív mérés: lényege, hogy az adott populációban minden tanuló talál önmaga 

számára megoldható feladatokat (alapkövetelmények, törzsanyag). 

 

Értékelésünk szemléleti alapja 

 

 Folyamatosan, rendszeresen összevetjük a tanulók fejlődéséről nyert adatokat a 

fejlődésük iránt támasztott követelményekkel. 

 Az ellenőrzés nem szorítkozik csupán az ismeretek és készségek értékelésére, 

folyamatosan értékeljük tanulóink képességeinek, magatartásának, egész 

személyiségének fejlődését, nemcsak a szorosabb értelemben vett tantárgyi 

szaktudást és előrehaladást osztályozzuk. 

 Figyelembe vesszük a tanulók fejlődésének jellemző vonásait, élettani sajátosságait. 

 Fontosnak érezzük, hogy az érdemjegyek, osztályzatok ne csupán kinyilatkoztatott 

ítéletként lebegjenek a tanulók előtt, szóban is megbeszéljük, hol hibáztak, miben, 

mi lehet a hibák oka, mit kell tenniük a hibák kijavítása érdekében. 

 

A tanulók teljesítményének, értékelésének, minősítésének formái 

 

 Az érdemjegy visszajelentő, informatív értékű, a tanulói részteljesítmény és az adott 

témához tartozó tantervi követelmények összehasonlításának eredménye, és tükrözi 

a tantárgyi attitűdöt is. 

 A tanulók minimálisan félévente legalább négy érdemjegyet kapnak, amelyből egy 

érdemjegy otthoni munkát értékel és minősít (szorgalmi feladat, kutató-munka, 

kiselőadás). 

 

Az érdemjegyek és az osztályzatok tartalma: 

 

 Tények, leírások, fogalmak, szabályok, összefüggések, törvények, szóbeli és 

írásbeli számonkérések. 

 Kísérletek, manuális tevékenységek megítélése. 
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 Kiselőadások tartalmi minősítése. 

 Szorgalmi feladatok, egyéni kutatások, feladatmegoldások minősítése. 

 Vitakészség, véleménynyilvánítás megítélése. 

 Tantárgyi attitűd mérlegelő megítélése. 

 

Érdemjegyek megállapítása: 

 

Dicséret (d) – félévi értékelésnél, ha valakinek csak jeles osztályzatai vannak adott 

tantárgyból 

 

Kitűnő (K) – év végi értékelésnél, ha valakinek csak jeles osztályzatai vannak adott 

tantárgyból 

 

Jeles (5)  

 Ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tett 

 Ismeri, érti, tudja a tananyagot, azt alkalmazni képes, pontosan, 

szabatosan fogalmaz, lényegre mutatóan definiál 

 Saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt 

 Tud szabadon, önállóan beszélni 

 Bátran mer kérdezni, véleményt mondani 

 

Jó (4) 

 A tantervi követelményeket megbízhatóan, kevés és jelentéktelen 

hibával teljesíti 

 Apró bizonytalanságai vannak 

 Kisebb előadási hibákat vét 

 Definíciói nem értő tanulással megalapozottak 

 

Közepes (3) 

 A tantervi követelményeknek pontatlanul, több hibával tesz eleget 

 Nevelői segítségre, javításra, kiegészítésre többször szorul 

 Ismeretei felszínesek 

 Kevésbé tud önállóan fogalmazni, dolgozni, beszélni 

 Rövid mondatokat mond (párbeszéd a tanár és a diák között), de 

segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát 

 

Elégséges (2) 

 A tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, készségekkel, 

jártassággal rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad. 

 Fogalmakat nem ért 

 Gyakorlatban képtelen az önálló feladatvégzésre 

 

Elégtelen (1) 

 A tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem képes eleget 

tenni 

 A minimumot sem tudja 

 

 

Az érdemjegyek, osztályzatok megállapítása során: 
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 Figyelembe vesszük az adott tantárgyban mutatott többletmunkáját 

 Érdemjegyet csak azoknak a tananyagelemeknek a tudására adunk, amelyekre a 

követelmények vonatkoznak. A tanulók helytelen viselkedése, 

kötelességteljesítésének elmulasztása miatt elégtelen osztályzatot nem adunk 

 A füzetrendet a tantárgyi értékelésnél figyelembe vesszük 

 A házi feladatot az órán feladott anyag gyakorlásának tekintjük, emiatt nem 

osztályozzuk (kivéve gyűjtőmunka, megfigyelés, kísérlet, kutatás, kiselőadás, 

szorgalmi feladatok, rendszerező munkák) 

 A kiegészítő anyag elsajátítását szaktanári dicsérettel honoráljuk, de az emelt 

óraszámú csoportokban a követelmények részét képezik a kiegészítő anyag 

bizonyos elemei 

 Készségtárgyaknál (rajz, technika, testnevelés) ha a felszerelés a tanórák 30%-án 

hiányzik, a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie.  

 Nem adunk féljegyeket (törtjegyeket) 

 A félévi, év végi osztályzatok az évi összteljesítményt értékelik, és nem feltétlenül 

az évközi érdemjegyek középarányosaként jelennek meg. 

 

Az osztályzatok szerepe: 

 

A félévi és év végi érdemjegyének megállapításánál: 

 kiemelt szerepe van: a témazáró dolgozatoknak – 200% 

 meghatározó: témaközi felmérések, szóbeli, írásbeli feleletek, házi dolgozat, 

beszámoló, projektmunka, órai munka, év eleji felmérés, másik intézményből 

hozott jegy – 100% 

 beszámíthatók: órai feladatmegoldás, gyűjtőmunkák, szódolgozat, házi feladat – 

25%;  

 gyakorlati feladat – 50% 

 

A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 

1. A negyedik-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor 

léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben „A továbbhaladás 

feltételei” c. fejezetekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a 

tanév végére minden tantárgyból teljesítette. 

2. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, 

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A negyedik-nyolcadik évfolyamon minden 

tantárgyból az „elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a 

továbbhaladáshoz. 

3. Ha a tanuló a negyedik-nyolcadik évfolyamon tanév végén egy vagy két tantárgyból 

szerez elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban 

javítóvizsgát tehet. 

4. Ha a tanuló a negyedik-nyolcadik évfolyamon a tanév végén három vagy több 

tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles. 

5. A negyedik-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a 

tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó 

vizsgát kell tennie, ha: 

- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 
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- az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

- egy tanulmányi évben 250 óránál többet mulasztott, 

- magántanuló volt. 

Magasabb évfolyamra lépés feltételei a művészeti iskolában 

 

Felsőbb évfolyamba bocsátható az a tanuló, aki megfelelt évfolyama minimális 

követelményeinek, valamint főtárgyból és a kötelező tárgy(ak)ból eredményes vizsgát 

tett. Ha bármilyen elfogadható ok miatt a növendék a beszámolón nem vett részt, 

osztályzatát évi munkája alapján a szaktanár állapítja meg. A hivatalos érdemjegyeket 

havonként és félévente az ellenőrzőbe, az év végi osztályzatot pedig a zeneiskolai 

bizonyítványban kapják meg a növendékek. 

 

Táncművészet  

 

Előképző évfolyamban az év végi beszámoló alapján: 

 

 kiválóan megfelelt 

 jól megfelelt 

 megfelelt 

 nem felelt meg 

minősítést kap a növendék. 

 

Az alapfok 1-6 évfolyamán a pedagógus a tanuló teljesítményét tanítási év közben 

érdemjeggyel értékeli, félévkor és év végén osztályzattal minősíti. A tanulók félévi és év 

végi vizsgái az iskolában egyénileg, párban vagy csoportos bemutatási formában 

bizottság előtt történnek. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. 

A miniszter által kiadott tantervi programot fogadjuk el az alábbi   kiegészítésekkel: 

 

- az előképző évfolyamokon félévkor nem tervezünk vizsgát, hanem év végén 

bemutatót tartunk a tanult tananyagból (játékok, népdalok) 

- a vizsgaanyagok bemutatása történhet egyénileg, párban és csoportosan  

- év végi bemutatón a tanult koreográfiát adják elő a növendékek 

 

Képző- és iparművészet 

 

A tanulók teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeljük. A félévi és az év végi osztályzatokat az érdemjegyek alapján 

határozzuk meg. A tanév során a bemutatott pályázatokon, kiállításokon való szereplést 

értékeljük. Az elméleti tárgyak számonkérési módja szóbeli vagy írásbeli forma. A 

tanulók munkáját félévkor ellenőrzőben, év végén bizonyítványban osztályzattal 

minősítjük. 

 

 

2.14  Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok 

meghatározása 
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Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 

 

1. a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz 

kapcsolódó ismeretek megszilárdítása 

2. az első-negyedik évfolyamon tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint 

a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot 

3. az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos 

(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem 

írásbeli házi feladatot 

4. a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy 

osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot 

lehet íratni. 

Eljárásrend a házi feladat adásának szabályozására 

 
Kötelező házi feladat 

 

Szóbeli házi feladat 

 

- Tananyaghoz kapcsolódó:  elnevezések – szakkifejezések 

      fogalmak – összefüggések 

  szabályok – törvények  

ismeretek, melyet az óravázlat ill. a tankönyv tanár 

által kijelölt részei tartalmaznak 

- Kötelező olvasmány, melyet a magyar nyelv és irodalom tanterv évfolyamonként  

         megjelöl 

- Tananyaghoz kapcsolódó, az ismeretek elmélyítését szolgáló szemelvények, ajánlott  

 irodalom 

- Memoriterek – melyet a szaktárgyi tanterv megjelöl 

 

 Írásbeli házi feladat 

  

-  Tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, iskolai füzet, tanító – tanár által kijelölt 

feladatainak megoldása 

- Tananyag szerves részére képező fogalmazások, írásbeli elemzések, gyűjtőmunkák 

elkészítése 

 

     Általános rendelkezések a kötelező házi feladatra vonatkozóan 

 

- A szóbeli és írásbeli házi feladat mindenkor szervesen kapcsolódjon a tanóra anyagához, 

témájához 

- Célja minden esetben a tanórán szerzett ismeretek megszilárdítása, elmélyítése és a 

tantárgyi készségek begyakorlása legyen 

- Az írásbeli házi feladat mennyisége átlagosan fél óránál több felkészülést ne követeljen a 

tanulótól 

- Hétvégén (péntekről – hétfőre) a tanulóknak írásbeli házi feladatuk ne legyen 
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- A házi feladatot elmulasztók a tanító és a szaktanár által kidolgozott rendszerű 

elmarasztalásban részesülnek (fekete pont, ellenőrzőbe – naplóba történő beírás, a házi 

feladat pótlása, stb.) 

- A házi feladat ellenőrzése, megbeszélése következetes legyen a legközelebbi órán 

 Módszere lehet: a tanuló ellenőrzése 

a tanító – tanár javítása  

 Félévente minden nevelő kötelessége tanítványai füzetét, írásbeli munkáját    

             legalább egyszer áttekinteni 

 Alsó tagozaton – különösen első osztályban – az eredményes készségfejlesztés 

érdekében havi gyakorisággal 

- Írásbeli házi feladat értékelése – tartalmi és formai szempontból – egyaránt fontos, ezt a 

nevelő szóban és írásban is közölheti a tanulóval 

- Korrekció 

 Tartalmi vagy formai igénytelenség esetén a feladat újra íratása 

 Hibás feladatmegoldás javítása egyéni esetben  

 Osztály érintő általános hiba esetén újratanítás, hiányosságok pótlása 

 

 Szorgalmi (házi) feladat 

 Minden esetben a tanuló önkéntes vállalása alapján történik 

 

 Szóbeli házi feladat 

 

- Vállalt kiselőadás a tananyaghoz kapcsolódva 

-  Ajánlott olvasmány – melynek a jegyzékét a magyar nyelv és irodalom tanterv megjelöl 

évfolyamonként 

- Házi és felmenő versenyekre való felkészülés 

 

 Írásbeli szorgalmi házi feladat 

 

- Képességek fejlődését, tehetség fejlesztését, kibontakozását elősegítő feladatok 

megoldása 

- Levelezős és felmenő rendszerű feladatok megoldása 

- Írásbeli pályamunkák készítése 

 

 Általános rendelkezések szorgalmi (házi) feladatra vonatkozóan 

 

- Szóbeli és írásbeli szorgalmi feladat a tantárgyi követelményeken felüli teljesítmény 

célozza. Hozzájárul a tanuló széleskörű tájékozottságához. 

- Szaktanár ajánlása, motivációja alapján a tanuló önként vállalása. 

- A szorgalmi feladat mennyisége: a tanuló teherbírásán és kitartásán is múlik más-más   

  elvárás lehet egyénenként 

óvakodjunk, hogy túl sok feladat adásával a tanuló 

kedvét ne veszítse el 

- Szorgalmi feladat gyakorisága: a tanulók elfoglaltságát figyelembe véve történjen 

átlagosan havonta egy-két alkalommal adjunk 

  kivétel a verseny felkészülés időszaka 

- Pedagógiai szempontból szükséges a szorgalmi feladat megoldásához plusz tanári segítség 

nyújtása 

- Minden esetben a szorgalmi munkát: 
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ellenőrizzük, értékeljük (az igazi pedagógiai értéke akkor van, ha ez a közösség 

előtt történik) 

az érdemi szorgalmi munkát jutalmazzuk (a tanító és a szaktanár által 

kidolgozott rendszerű jutalomban részesüljön) 

 

Eljárásrend az írásbeli beszámoltatás szabályozására 

 

 Az írásbeli beszámoltatás formái, gyakorisága 

 

Diagnosztikus mérés 

 

- Célja: a tanulók előzetes ismereti szintjének megállapítása, helyzetfelismerés, feladat 

meghatározó jelleggel az adott tanulócsoportra 

- A teljesítményeket pontszámokban ill. százalékokban kifejezve értékeljük, nem 

osztályozzuk 

- Diagnosztikus mérést valamely osztályfokra való belépéskor, tanárváltáskor, 

iskoláztatás szakasz határain, ill. egyéb objektív tényező hatására végzünk az adott 

célcsoportban 

 

Formatív mérés 

 

- Célja: a tanulási folyamat eredményének követése 

- Formái:  írásbeli felelet 

    röpdolgozat 

    témaközi felmérés 

    témazáró dolgozat 

- A teljesítményeket – a tantervi követelményekkel való összehasonlítás alapján – 

osztályozzuk 

- A tanulási folyamat által meghatározott időben rendszeresen tervszerűen elosztott 

gyakorisággal végezzük. 

 

Szummatív mérés 

 

- Célja: az adott évfolyamon, vagy az iskoláztatás szakasz határán a tanítási – tanulási 

folyamat eredményének mérése 

- Szummatív mérés formái: év végi felmérés 

      szintmérés 

      képességmérés 

      ismeret és tájékozottság mérése 

- A teljesítményeket a törzsanyag követelményeivel (minimum, átlagos, optimum 

szinthez) összehasonlítva pontokba és százalékokban kifejezett ütemek szerint értékeljük 

Nem osztályozzuk. Megtervezzük az egyén és az adott populáció egészének 

számára a szükséges korrekciót  

 

 

 

Írásbeli beszámoltatás rendje 
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 A szaktárgyak értékelési rendszere című dokumentumok tartalmazzák részletesen és 

évfolyamokra lebontva az írásbeli beszámoltatás speciális rendjét az egyes tantárgyakhoz 

kapcsolódva 

A magyar oktatás helyzetének, színvonalának megállapítását célzó országos és 

nemzetközi mérések. Oktatási Minisztérium – OKÉV által kijelölt mérések, melynek 

anyagát és idejét az oktatási miniszter rendeletben határozza meg. (Képességmérések, 

MONITOR vizsgálat stb.) 

 

 Az írásbeli beszámoltatás különféle formáit alkalmazni hivatott személyek: 

     tanító, szaktanár 

     munkaközösség-vezető 

     szaktanácsadó 

     igazgatóhelyettes, igazgató 

 

Mikor tartjuk pedagógiai munkánkat sikeresnek az intézményeinkben? 

 
A sikeresség kritériumai 

 

o A fejlesztés céljait illetően akkor tekinti az iskola a tevékenységét 

sikeresnek, ha a gyermekek, tanulók legalább 80 %-a a kiemelt 

képességek mentén fejlődést mutat. Ezt évenkénti méréssel állapítjuk 

meg. 

o A  gyermekek, tanulók mind az otthoni, mindaz iskolai környezetben 

rendelkeznek a helyes egészségügyi szokásokkal, személyi higiéniát is 

beleértve, megfigyelés és napi tapasztalat alapján. 

o Igényesek a környezet iránt, védnökséget vállalnak a tanterem 

berendezési tárgyai fölött, közhasznú munkát végeznek a szülőkkel 

együtt évente legalább egyszer. 

o A balesetvédelmi szabályokat betartják, a balesetek száma csökkenő 

tendenciát mutat évenként. 

o Helyes napirend, életrend szerint élnek. 

o A német nyelvet tanulóknak legalább 50 %-a ismerje a német 

nemzetiségi hagyományokat, szokásokat. 

o A jeles eredményt elérő tanulók 50 %-a lehetőség szerint jelentkezzen 

alapfokú nyelvvizsgára 8. osztály végén. 

o Aktívan részt vesznek az iskolai és közösségi rendezvényeken. 

o Valamilyen sporttevékenységben vesz részt minden tanuló. 

o A kommunikációs és matematikai alapműveleti készségek esetében 

legalább 80 %-os teljesítmény számít sikeresnek. A mindennapos, 

folyamatos szaktanári értékelések, feleletek, tesztek, 

versenyeredmények szolgálnak az értékelés eszközéül. A szaktanári 

értékeléseket a munkaközösség, illetve az igazgatóhelyettes összegzi 

évente. 

o A 7. és 8. osztályban készített tanulói produktumok tükrözik a 

könyvtárhasználati készségek meglétét és az információhordozók 

célszerű használatát a tanulók 60 %-ánál.  

o Sikeresnek mondható az iskolai tevékenység, ha a továbbtanulók 

eredményei 1 érdemjegynél nagyobb visszaesést nem mutatnak 

tantárgyanként. 
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o Ismerik a helyes tanulási szokásokat, s a megtanult anyagot nemcsak 

reprodukálják, hanem kimutatható, hogy tudásukat a mindennapokban 

alkalmazzák. 

o Alapfokon elsajátították az állampolgári ismereteket, a társadalmi 

folyamatokról alkotott véleményüket képesek kifejteni. 

o Sikeres a pályaválasztásuk, tanulóink legalább 90 %-át felvették az első 

választott helyre. 

o A közösen megalkotott házirendet a diákok többsége betartja, nő a 

jutalmazottak száma, csökken a büntetések száma a házirend be nem 

tartása miatt. 

o A gyerekek legyenek udvariasak, együttműködők. Csökkenjen az 

agresszivitás, csúnya beszéd. Munkatervben meghatározott 

mérőeszközök alapján mérjük egy-egy nevelési terület eredményét 

évenként. 

o 8. osztály év végén sikeres vizsgát tesz magyar, matematika, történelem 

és élő idegen nyelv tantárgyakból a tanulók 95 %-a,  
o az alapfokú művészetoktatás év végi vizsgáit minden tanuló sikeresen 

teljesíti, 

o a különböző művészeti tanszakok tanulói sikeresen vesznek részt 

pályázatokon, fesztiválokon (1-3. helyezés). 

o Integrált és SNI tanulók sikeres beilleszkedése 

o Inkluzív nevelés elfogadása 

 

2.15.  A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

A csoportbontások elveit a Köznevelési törvény (2011. CXC) 27.§-ának (1), (4), (5) bekezdései 

szabályozzák. A törvény 6. sz. melléklete pedig meghatározza a csoportbontásra fordítható órák 

számát.  

Ennek megfelelően iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket (angol, német). 

Ahol évfolyamonként két osztály van, ott a matematika-magyar tantárgyaknál alkalmazzuk a 

bontást felső tagozaton. Ahol az osztálylétszámok szükségessé teszik, az informatikát és a 

technikát  tanítjuk bontásban. 

 

 

1-4 évfolyamokon egész napos nevelés és oktatás folyik. 

Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan 

módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá 

tizenhét óráig - vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben - 

gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező 

és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon. Az 

iskolában – kivéve az alsó tagozatban, ahol egész napos iskola működik - az igazgató a tanulót 

a szülő kérelmére felmentheti  a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozások alól. 

 

2.16. A tanulók fizikai állapotának mérése 

 

- Valamennyi tanuló fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik 

el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A 
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felmérés a „Hungarofit teszt” alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a tanulók fizikai 

felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére. Szerkesztette: Andrásné Dr. Teleki 

Judit, MKM 1997.) 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján országos mérés, értékelés 

keretében gondoskodni kell a felső tagozatos tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálatáról (NETFIT). A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2018. január 9. és 

április 27. között kell megszervezniük intézményi szakmai önállóságuk keretei között, a 

korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani 

anyagok segítségével.  

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

képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és az egyéni értékelő 

lapokon keresztül a szülők tudomására hozzák. 

 

- A tanulók fizikai állapotának méréshez kapcsolódó értékelési pontszámokat az OM által 

kiadott szoftver tartalmazza. Az eredmények rögzítését és a nyomon követő vizsgálatokat e 

szoftver segítségével végezzük. Az iskolaorvos, a védőnő tájékoztatása a mérési eredményekről 

minden tanévet követően az iskolai statisztikai adatszolgáltatás részeként történik. Az OM-be 

a kötelező adatszolgáltatást elektronikus úton juttatjuk el a feldolgozó szoftver 

felhasználásával. 

 

A mérés célja 

 

 Az iskola mérési tapasztalatainak, folyamatos megfigyeléseinek kiegészítése a 

tanulók fizikai képességeinek szintjéről, a külső méréssel és feldolgozással 

gyűjtött információk alapján. 

 A pedagógusok munkájának segítése, az egyéni képességfejlesztés ösztönzése. 

 A tanítási tanulási folyamat esetleges korrekciójához javaslatok megfogalmazása. 

 A formatív mérés információkat adjon a fenntartónak a közoktatási fejlesztési terv 

felülvizsgálatához, ha szükséges korrekciójához, illetve pozitív megerősítéséhez 

(óraszámok meghatározása). 

 A tanulók egyéni értékelése, a teljesítmények összehasonlítása segítse az 

egészséges életmódra nevelést, a mozgásos tevékenységek ösztönzését. 

 A motorikus képességek szorosan épülnek az adottságokra, de lényeges, hogy egy 

adott életkorban a gyakorlás mennyire befolyásolja a színvonalat. 

 A mérés céljai között megtalálható a minőség-ellenőrzés fogalma is, hiszen 

lényeges, hogy az általános teherbíró képesség egységes mérését, értékelését 

feladatunknak tekintsük. 

 A célok között hangsúlyosan szerepelt az is, hogy a terhelhetőség szempontjából 

leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságokat 

felfedjük, ezáltal lehetővé tenni a tudatos, célorientált javítást. 

 A méréssel szerettük volna a rendszeres, tudatos, összehasonlítható adatgyűjtés, 

és elemzés iskolai gyakorlatának elterjedését is szorgalmazni, ösztönözni. 

 

 

 Mérési területek: 

 

- Aerob képesség mérése (Cooper teszt) 

- Alsó végtag dinamikus erejének mérése (helyből távolugrás) 
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- Csípőhajlító és a hasizom állóképességének mérése (hanyattfekvésből felülés 

térdérintéssel) 

- Hátizmok erő állóképességének mérése (Hason fekvésből törzsemelés) 

- Vállövi és karizmok erejének mérése (Mellső fekvőtámaszban karhajlítás) 

- Testtömegindex megállapítása 

 

 A mérési feladatok leírása 

   

Az alsó végtag dinamikus erejének mérése 

Helyből távolugrás (m) 

 

  A gyakorlat végrehajtása: 

 

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy az elugróvonal (elugródeszka) mögött oldalterpeszbe 

áll (a lábfejek párhuzamosak és egymástól kb. 20-40 cm távolságra vannak) úgy, hogy a 

cipőorrával a vonalat nem érinti. 

Feladat: térdhajlítás (és ezzel egyidejű páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos mélytartás 

helyzetéig), - majd (páros karlendítéssel előre) – páros lábú elrugaszkodás és elugrás 

előre. A talajfogás páros lábbal történik. 

Értékelés: az ugróvonalra merőlegesen az utolsó nyom és az elugróvonal közötti 

legrövidebb távolságot mérjük: 1 cm-es pontossággal. 

 

A vállövi és a karizmok erő-állóképességének mérése 

Fekvőtámaszban karhajlítás és – nyújtás folyamatosan, kifáradásig (db) 

 

  A gyakorlat végrehajtása: 

 

Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámaszban a tenyerek vállszélességben vannak egymástól, 

- a kéztámasz előrenéző ujjakkal történik – a törzs egyenes, - a fej a törzs egyenes, - a fej 

a törzs meghosszabbításában van – a térd nyújtott, a láb zárt, a kar az alátámasztási 

felületre merőleges. 

Feladat: a vizsgált személy mellső fekvőtámaszból indítva a karhajlítást - és nyújtást 

végez. A törzs (és a fej) feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is 

meg kell követelni. 

A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül. 

Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések 

száma. 

A gyakorlat egyenletes, nem gyors tempóban végzendő. 

 

 

A hátizmok erő-állóképességének mérése. 

Hason fekvésből törzsemelés és – leengedés folyamatosan kifáradásig (db) 

Maximális időtartam: 4 perc. 

 

 

 

A gyakorlat végrehajtása: 

 

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy torna, vagy egyéb nem puha szőnyegen, a hasán 

fekszik úgy, hogy a homlokával és behajlított karjaival megérinti a talajt, mindkét tenyere 
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a tarkón van. A hasizom és a farizom egyidejű megfeszítésével a medencét 

középhelyzetben rögzíti, és ezt a gyakorlat során végig megtartja! 

A lábakat nem kell leszorítani! 

 

Feladat: 

 

1. ütem: törzs- és tarkóra tett karemelés (hajlított karral) 

2. ütem: karleengedéssel könyök érintés az áll alatt 

3. ütem: könyökben hajlított karok visszaemelése oldalsó középtartásig 

4. ütem: törzs- és karok leengedésével kiinduló helyzet 

Hason fekvés után újabb törzsemelés következik. 

A gyakorlat végrehajtása egyenletes, nem gyors tempóban történik. 

 

Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések 

száma. 

 

A hasizmok erő-állóképességének mérése 

Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés, folyamatosan kifáradásig (db) 

Maximális időtartam: 4 perc 

 

 A gyakorlat végrehajtása: 

  

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy torna, vagy egyéb nem puha szőnyegen a hátán 

fekszik és mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja, a lábfejeket felteszi a bordásfalra, 

vagy a tornazsámolyra, vagy a talajra. 

A vizsgált személy mindkét könyöke előre néz, kezeinek ujjai a fülkagyló mögött 

támaszkodnak. (A próbázó lábát külső erővel nem kell leszorítani). 

Feladat: a vizsgált személy a nyaki gerinc indításával, a gerincszakaszokat fokozatosan 

felemelve üljön fel úgy, hogy a combokat azonos oldali (előrenéző) könyökeivel érintse 

meg. 

Ezután a derék indításával a gerincszakaszokat fokozatosan leengedve feküdjön vissza. A 

fentiek szerint végrehajtott módon felülés és hanyattfekvés következik folyamatosan. 

Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélkül szabályosan végrehajtott ismétlések 

száma. 

A gyakorlat végrehajtása egyenletes, nem gyors tempóban történik. 

 

Cooper teszt, 2000 m futás 

 

Az általános iskola 5-8. évfolyamán a 12 perces futással kell mérni a tanulók Aerob 

képességét. 

1-4. évfolyamon a 2000 m-es futással mérjük ezt a mutatót. 

 

 

 

 

 

Testtömeg index mérése 

 

A testtömeg index mérésének segítségével egyszerűen, mérhető paraméterek alapján 

ellenőrizhetjük a tanulók antropometriai jellemzőit, státusát. Kiszámításának módja: a 
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kilogrammban megadott testsúly osztva a méterben megadott testmagasság négyzetével. 

Az adatok feldolgozásához a következő határértékeket vesszük figyelembe 

     

ÉRTÉKELÉS 
FIATALOK FELNŐTTEK 

lányok fiúk nők férfiak 

SOVÁNY < 16 < 18,5 

NORMÁL 16-22 16-21 18,6-24 18,6-25 

TÚLSÚLYOS 22-26 21-25 24,1-28,9 25,1-29,9 

ELHÍZOTT >26 >25 >29 >30 

 

  Mérési határértékek 

 

A Hungarofit több éves vizsgálatai alapján az egészség megőrzéséhez „szükséges”, illetve 

„kell” értékeket az alábbiakban határozzuk meg: 

 

 
1. táblázat   Az aerob teljesítőképesség „kell” értékei 

 

2000m 7 éves 8 éves 9 éves 10 éves 

Lányok 12,50 12,34 12,22 12,00 

Fiúk 12,46 12,07 11,19 11,04 

Cooper teszt 11 éves 12 éves 13 éves 14 éves 

Lányok 2030m 2050m 2060m 2070m 

Fiúk 2250m 2330m 2390m 2460m 

 
2. táblázat   A helyből távolugrás „k2ll” értékei1 

 

Helyből 

távolugrás 
7 éves 8 éves 9 éves 10 éves 

Leány 1,21 1,32 1,41 1,48 

Fiú 1,24 1,34 1,47 1,58 

 11 éves 12 éves 13 éves 14 éves 

Leány 1,54 1,62 1,66 1,71 

Fiú 1,69 1,79 1,88 1,96 
 

3. táblázat   A törzsemelés „kell” értékei 

 

A hátizom erő- 

állóképessége 
7 éves 8 éves 9 éves 10 éves 

Leány 40 43 45 46 

Fiú 44 46 48 50 

 11 éves 12 éves 13 éves 14 éves 

Leány 48 52 54 54 

Fiú 52 54 56 58 

     
 

4. táblázat  A hanyattfekvésből felülés „kell” értékei 

 

Hasizom erő- 

állóképessége 
7 éves 8 éves 9 éves 10 éves 
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Leány 50 53 56 59 

Fiú 55 58 61 63 

 11 éves 12 éves 13 éves 14 éves 

Leány 61 63 65 67 

Fiú 65 67 69 71 

 

________________ 
1 Az értékeket Mérey Ildikó: Hungarofit szakkönyve alapján állapítottuk meg 

 

5. táblázat  A karhajlítás „kell” értékei 

 

A karizmok erő-

állóképessége 
7 éves 8 éves 9 éves 10 éves 

Leány 5 6 7 8 

Fiú 14 16 18 20 

 11 éves 12 éves 13 éves 14 éves 

Leány 9 10 11 12 

Fiú 22 24 26 28 

A mérési eredmények értékelése, pontértékek 

 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a fizikai állapot mérése nem cél, hanem diagnosztizáló 

eszköz, amely kiindulópontja a kondicionális képességek fokozatos fejlesztésének, az 

egyénre szabott képzési rendszer bevezetésének. 

Dr. Fehérné dr. Mérey Ildikó által kifejlesztett tesztrendszer, a Hungarofit, több mint 15 

éves laboratóriumi terheléses vizsgálatokra épül. A tanulók által elért eredményeket 

egységes standardizált pontrendszer hozzárendelésével lehet összehasonlíthatóvá, és 

objektívvé tenni. Az általános teherbíró képesség akkor tekinthető kiegyensúlyozottnak, 

ha a próbázó a vizsgálat során elért összes pontszámainak legalább felét az aerob 

állóképesség mérésére alkalmazott próbában szerzi meg. 

 

Elérhető pontszámok: 

 

 Cooper teszt, illetve 2000 m-es futás:    77 pont 

 Helyből távolugrás:      21 pont 

 Hanyattfekvésből felülés:     14 pont 

 Hason fekvésből törzsemelés:     14 pont 

 Fekvőtámaszban karhajlítás:     14 pont 

             Maximális pontszám:      140 pont 

 

 Minősítő kategóriák: 

 

 Igen gyenge: A gyenge fizikai állapot miatt, a napi tevékenység elvégzése közben 

rendszeresen fáradtnak, kimerültnek érzik magukat. Hajlamosak a gyakori 

megbetegedésre. (0-20,5 pont) 

 Gyenge: Az egész napos tevékenységtől még gyakran elfáradnak, és nem tudják 

magukat kipihenni egyik napról a másikra. Sokszor érzik magukat fáradtnak, 

levertnek, rosszkedvűnek. (21-40,5 pont) 

 Kifogásolható: A rendszeres napi tevékenységtől már kevésbé fáradnak el, de a 

váratlan többletmunka még erősen igénybe veszi őket. (41-60,5 pont) 
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 Közepes: Elérték azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy egészségesek 

maradjanak, tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzetben élhessenek. Heti 2-3 óra 

testedzést végeznek, és arra kell törekedni, hogy ezt a szintet a későbbiek 

folyamán is megtartsák. (61-80,5 pont) 

 Jó: Ezt a szintet azoknak sikerül elérniük, akik valamilyen sportágban alacsonyabb 

szinten sportolnak, rendszeresen edzenek, versenyeznek.  

(81-100,5 pont) 

 Kiváló: Ezen a szinten lévők speciálisan és jól terhelhetőek. (101-120,5 pont) 

 Extra: Fizikailag kiválóan terhelhetőek, fizikai képességei alkalmassá teszik arra, 

hogy valamelyik sportágban kiemelkedő eredményt érjenek el. 

 

2.17.  Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

Az iskola egészségnevelés elvei 

 

Nevelésünkben különös hangsúlyt kap, hogy az iskola alakítsa ki az igényt az 

egészséges életmód iránt. Tudatosítanunk kell tanulóinkban, hogy az egészség 

érték, annak megóvása minden ember elemi érdeke és legfőbb feladata. A 

kulturált ember ismeri a veszélyeket, felkészül azok elhárítására. 

Egészségen testi és lelki egészséget értünk, s mindkettőt egyformán fontosnak 

tartjuk. Célunk tanulóink pozitív gondolkodásának fejlesztése, szemléletének 

alakítása annak érdekében, hogy egészséges felnőttként feleljenek az élet 

kihívásainak. 

Az iskola környezeti nevelési elvei 

 
    „Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket 

felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő 

és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. 

 

Ezért a környezeti nevelés: 

- megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és 

erősít meg az élő, illetve élettelen környezettel, 

- kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére, 

 

- felkelti az igényt, képessé tesz: 

a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására és összefüggő 

rendszerben történő értelmezésére, 

a rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére, 

a problémák megkeresésére, okainak megértésére, 

kritika és kreatív gondolkodás kialakítására,  ezáltal a lehetséges 

megoldások megkeresésére, 

az egyéni és közösségi döntések  felelősségének megértésére, 

vállalására környezeti kérdésekben, 

a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.” 

Az ember elválaszthatatlan a környezetétől. Tevékenységével állandó kölcsönhatásban 

van vele, így saját létét javíthatja vagy ronthatja. 

Napjainkban a talaj, a víz, a levegő jelentősen átalakult. A XXI. század legnagyobb 

kihívása az okos, hosszabb távon fenntartható gazdálkodás megvalósítása 

bioszféránkban lokálisan éppúgy, mint globálisan. Fontos, hogy az általános iskola is 
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hozzájáruljon a tanulók természet- és környezetbarát szemléletének megalapozásához, 

a természettel és környezettel szembeni felelős magatartásuk kialakításához. 

A környezeti nevelés célja tágabb értelemben 

 
- Elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak 

érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti 

válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet 

fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát, 

- Meg kell alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-

természeti felelősségét, formálnunk kell alakuló értéktudatát, 

együttműködési képességeit, a személyes és a közös felelősségtudat 

alapjait, 

- Tantárgyak közötti integráció, a különböző tantárgyak ismeretkészletét 

összekapcsoló, harmonizáló pedagógiai törekvés, 

- Az egyes különálló tantárgyakban foglalt környezeti vonatkozású 

ismereteket, fejlesztési elemeket egésszé kell építeni, 

- A tanítási órákon kívül is érvényesüljön a nevelőintézmény egészének 

ökológiai kultúrája és társas harmóniájának rendje, 

- A természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő 

szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása, 

- A környezetvédelem jeles napjainak családias megünneplése, 

- Rendszerszemléletre nevelés, 

- Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása, 

- A globális összefüggések megértése. 

A környezeti nevelés céljai szűkebb értelemben  

 

Konkrét célok az iskolánkban 

 

- Legyen igényük a tiszta, rendes környezetre, ügyeljenek a tisztaságra és 

a rendre, 

- Nevelőjük irányításával vegyenek részt a tanterem és a folyosó 

díszítésében, zöld növények elhelyezésében és gondozásában, 

- A hulladékot megfelelő tárolóba tegyék mind az iskolában, mind pedig 

iskolán kívül, 

- Az iskola épületébe letisztított cipővel lépjenek, 

- Az iskola udvarán és környezetében óvják, védjék a növényzetet, 

- Takarékosan használják az energiát: feleslegesen ne használják a 

világítást, ne pazarolják a vizet, 

- Fűtési időszakban csak a szünetek alatt szellőztessenek. Vegyenek részt 

aktívan tereprendezésben és új növények ültetésében és az iskola 

környezetének gondozásában és szépítésében, 

- Használják balesetmentesen az iskola udvarán elhelyezett játszótéri 

játékokat és ügyeljenek jelenlegi állapotuk megőrzésére, 

- Vásárláskor a környezetre ártalmatlan vagy környezetbarát termékeket 

részesítsék előnyben.  

- Évente emlékezzünk meg a környezet, a környezetünk megfelelő 

állapotának fenntarthatóságáról.  
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A környezeti nevelés céljaiból adódó feladataink 

 

- Kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló 

környezetkímélő magatartást, egyéni és közösségi szinten egyaránt, 

- A környezet szeretete, védelme váljon a tanulók életvitelét meghatározó 

erkölcsi alapelvvé, 

- Érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt, 

- Bekapcsolni őket a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába, 

- Legyen meghatározó életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség 

vállalása,  

- Váljon meghatározóvá a környezeti károk megelőzésére való törekvés, 

- Képessé tenni, hogy személyes tapasztalatai alapján együtt tudjon 

működni a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén, 

- Elismertetni, hogy közös és egyéni kötelesség az emberiség közös 

öröksége: a környezet minőségének fenntartása és javítása, az ökológiai 

egyensúly fenntartása, a természeti erőforrások előrelátó és ésszerű 

felhasználása, minden egyes ember hozzájárulása a környezet 

védelméhez, 

- A tanulókat képessé kell tenni arra, hogy a tanórán szerzett ismereteket 

össze tudják kapcsolni az élet valós ügyeivel, hogy önmaguk lássák meg 

a problémákat, azok összefüggéseit, és önmaguk keressék az arra adható 

válaszokat. Ennek során el kell jutni odáig, hogy a tanulók képesek 

legyenek megérteni a fejlődés és környezet kérdéseinek összefüggő 

rendszerét,  

- Nem elegendő az egyes problémák, de még a problémák 

összefüggéseinek felfedeztetése sem, ha nem alakul ki az a képesség, 

hogy a problémákra válaszokat is keressenek a tanulók. Fontos, hogy az 

egyes kérdések megválaszolására több alternatíva felállítását igényeljék, 

s az alternatívák értékelése, ellenőrzése után képesek legyenek a helyes, 

megfelelő válasz kiválasztására, 

- Nem elegendő a szemléleti alapok megteremtése, arra is szükség van, 

hogy közösen fedezzük fel, hogy mit is tehetünk egyéni életünkben, 

- Megértetni a létminőséghez szükséges nem anyagi jellegű dolgok 

szerepét az életünkben, 

- A környezet állapota iránti érzékenység, az ökológiai szemlélet, a helyes 

magatartásformák, attitűdök, értékrend kialakítása. 

Mit teszünk mi, pedagógusok az előbbiek megvalósulásáért 

 

- Az egyes szakórákon mindig beszélünk a tantárgyhoz kapcsolódó 

környezeti problémákról, 

- Javasolunk olvasnivalót, ajánlunk TV műsorokat, megnézünk videó-

filmeket, csinálunk kísérleteket a témákhoz kapcsolódóan, 

- Kiselőadások tartására adunk alkalmat, 

- Tanulmányi versenyeket szervezzünk, 

- Minél több kirándulást és tanulmányi sétát szervezzünk, 

- Folyamatosan felhívjuk a figyelmüket a takarékos energiafelhasználásra, 

a környezet megóvásának fontosságára szűkebb és tágabb értelemben 

egyaránt, 
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- Személyes példamutatásunkkal alakítjuk a gyermekek szemléletét, 

gondolkodásmódját és viselkedését, 

- Tudatosítjuk a tanulókban, hogy ők maguk is sokat tehetnek a környezet 

és saját egészségük megóvása érdekében. 

A siker eléréséhez vezető tevékenységek tervezése 

 

A céljaink eléréséhez szükséges tevékenységeket kép csoportba lehet osztani: 

tanórai és tanórán kívüli programok. 

                  Környezeti nevelés a tanórán 

A tanárok a tanmenetben megjelölik valamilyen módon azokat az órákat, amelyek 

tananyaga szorosan kapcsolódik a környezeti nevelési célkitűzésekhez. Ezek a 

témák évfolyamonként és tantárgyanként a következők:  

                 Az osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés 

 

A gyerekek osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti 

meg. Ő a különböző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az 

átalakuló iskolarendszerben az osztályfőnöki feladatok azonban bővülnek, e 

tennivalók körül is egyre több a bizonytalanság. Az iskola szellemiségén, a vezetői 

elvárásokon túl az osztályfőnök személyisége és elhivatottsága döntő a 

gyerekekben kialakuló, formálódó valóságkép kialakulásában. Munkálkodása 

nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a szaktanárok tanórán túlnövő 

elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok. Igényessége, elvárásai, 

értékrendje a tanulók számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is 

befolyásolhatja. 

 

Az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása nem meghatározó a környezeti nevelés 

szempontjából. Inkább általános tájékozottsága, problémafelismerő és feldolgozó 

képessége segítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a környezetvaló viszony 

alakítására, egyben pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja. 

Egy osztályterembe való belépéskor már ránézésre látszik annak hangulata, 

atmoszférája. Tükröződik valami a benne élő közösségről, abból, ahogyan a 

tanulók saját maguknak teremtett környezetükben élnek. Ismerősként cseng ez az 

év eleji feladat: teremdíszítés. 

Szerencsés esetben ez nem öncél, hanem határozott környezetkialakítási terveket 

rejt, tartalmakat fed. A mikrokörnyezet felfedezése, igényes, gondos alakítása, 

megóvása életünk minden helyszínén fontos lépés. Nem egyszerűen dekorálás 

tehát, hanem a környezetkultúra fejlesztésének eszköze. 

 

A környezet megóvására való nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, 

életmódminták elemzése, a megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt a 

közösségépítésre, a személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére. 

Kiemelkedő szerepet játszik az osztályfőnök abban is, hogy összefogja a 

szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kereteket megbontó 

tevékenységeit, illetve lehetőségeit. Például: Óhatatlanul felmerülnek a fogyasztói 

társadalom problémái: táplálkozási szokások, az iskolai büfé kínálata, a 

szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és energiatakarékosság az 
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iskolában. A közös tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző akciók is 

kiegészíthetik és összefűzhetik az egyes szaktárgyakat. 

 

Az osztályfőnöki tevékenység eredményességét fokozza, ha az osztályfőnöki órák 

témájának kínálata nem ad hoc jellegű, ismétlődésekkel teli, hanem legalább egy, 

de inkább négy évre tervezett sokszínű szocializációs program.  

 

Tervezése az osztályban tanító valamennyi pedagógus együttgondolkozását 

kívánja meg. A tanári együttműködésnek ez a formája a testület erejét fokozza, 

hatékonyságát növeli. Természetesen mindez az osztályfőnök összetartó 

munkájára épít. 

                  A tanórán kívüli környezeti nevelés színterei, lehetőségei 

 

A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az 

összefüggések feltárásával meg kell alapozni, hogy lehetővé váljon a környezetért, 

a jövő generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség formálása. 

 

Tanulóknak adott feladatok – Kiadunk egy-egy környezetvédelmi problémát, 

témakört önálló kutatásra, feldolgozásra. A tanulók motiválása történhet pályázat 

kiírásával, a legjobb munkák díjazásával. A születendő munka formája sokféle 

lehet: szakmai dolgozat, rajz, fotó, irodalmi alkotás. 

 

Akciók – Egy-egy helyi környezeti probléma megoldására vagy jeles napokon 

szervezünk olyan akciókat, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének 

figyelmét egy-egy helyi vagy globális környezeti problémára. A megmozdulás 

szervezhetjük magunk is, de csatlakozhatunk helyi vagy országos környezetvédő 

szervezetek akcióihoz (pl.: Föld napja, Madarak és Fák Napja programjai). 

 

Kiállítások – Rendezünk iskolánkban nyitott, a nagyközönség által is látogatható 

környezetvédelmi kiállításokat (pl.: szemétszobrászat, természeti értékeket, helyi 

problémákat bemutató kiállítás). Jó lehetőség a környező iskolákkal való 

kapcsolattartásra. 

 

Iskola, zöld könyvtár, zöld videó tár – Az iskolai könyvtárban létesítünk külön 

polcot a környezeti témakörökkel foglalkozó könyveknek, videofilmeknek, CD-

lemezeknek. Ezzel a megoldással a tanulók könnyebben átlátják a rendelkezésükre 

álló irodalmat, szívesebben kutatnak, olvasgatnak. Ha van rendszeresen kiadott 

iskolaújság, mindig adjunk lehetőséget a diákokat foglalkoztató zöld hírek 

megjelentetésére. 

 

Média – Fontos, hogy az iskola környezetvédelmi tevékenysége ismert és elismert 

legyen a helyi, illetve tágabb közösségben. Ezért szoros kapcsolatot tartunk a helyi 

médiával, és gondoskodunk az érdemi események, feltárt problémák, eredmények 

megismertetéséről. 

 

Kirándulás – Szervezünk egy- vagy többnapos tanulmányutat egy-egy konkrét 

téma részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. 

Ellátogathatunk kisebb-nagyobb gyerekcsoportokkal tanösvényekre, nemzeti 
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parkokba, természetvédelmi területekre, vadas-parkokba, botanikus kertekbe, 

múzeumokba. 

 

Különválogató (szelektív) hulladékgyűjtés – Ha van lehetőség bevonni a helyi 

hatóságokat, szervezzünk az egész iskolára kiterjedő szelektív hulladékgyűjtést és 

elkülönített szállítást legalább a papírhulladék, a szárazelem és a szerves hulladék 

vonatkozásában. Ezen tevékenység hatásfoka nagy, hiszen jelentős mértékben 

kihathat a tanuló tágabb környezetére is. 

 

Vetélkedők, tanulmányi versenyek – Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat arra 

ösztönözzük, hogy vegyenek részt helyi, regionális és országos versenyeken. 

 

Művészeti csoportok, ünnepségek – Kihasználjuk a művészetek iránti érdeklődést. 

Néhány problémára próbáljuk ráirányítani a figyelmet a művészet eszközeivel. 

Szervezünk irodalmi műsort (pl.: a víz világnapján). Természetes anyagok 

felhasználásával készítünk el egy környezetbarát lakóház, porta modelljét. Élünk 

a drámapedagógia korszerű módszereivel is. 

 

Iskolánkban a következő környezetvédelmi jeles napokat ünnepeljük meg: 

 

október 5.   Az Állatok Világnapja 

  március 22.   A Víz Világnapja 

  április 22.   A Föld Napja 

  május 10.   Madarak és Fák Napja 

  június 5.   Környezetvédelmi Világnap 

   

2.18. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési 

elvei 

 
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

szorgalmat vagy példamutató magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének 

megőrzéséhez, öregbítéséhez, az iskola dicséretben részesíti, jutalmazza. 

Az iskola ezen kívül jutalmazza azt a tanulót is, aki eredményes kulturális tevékenységet 

folytat, kimagasló sportteljesítményt ér el, a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító 

tevékenységet végez. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

Az iskolában a következő írásos dicséretek adhatók: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, 

nevelőtestületi. 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók  tantárgyi, szorgalmi és magatartási 

dicséretét a bizonyítványba - az előírt módon - be kell vezetni. Ezek a tanulók a tanév végén 

jutalmazhatók. A jutalmak odaítéléséről – az osztályfőnök előterjesztése alapján - az osztályban 

tanító pedagógusok közössége dönt. 

Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a tanulmányi, kulturális, sport 

teljesítménye, illetve aki teljesítménye alapján pályázatot nyújt be valamelyik iskolai 

alapítványra és azt a kuratórium döntése alapján megkapja, jutalmát (könyv, tárgyi jutalom, 

stb.) a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. 

 

 

MAGATARTÁS ÉRDEMJEGY 
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Magatartás Példás (5) Jó (4) Változó (3) Rossz (2) 

1. 
Aktivitás, 

példamutatás 

Igen jó 

nagyfokú 
Közepes Gyenge 

Negatív vagy 

romboló 

2. 

A közösségi célokkal 

azonosulás, érdekeinek 

figyelembe vétele,  

munkában való 

részvétel 

Igen Ellen nem vét Ingadozó Szemben 

3. A hatása a közösségre Pozitív 
Befolyást 

nem gyakorol 
Nem árt Negatív 

4. Törődés társaival 
Gondos, 

segítőkész 
Segítőkész Ingadozó 

közömbös, 

gátló 

 

5. Házirend betartása 
Betartja, arra 

ösztönöz 
Betartja 

Részben tartja 

be 

 

Sokat vét 

ellene 

6. Viselkedés, hangnem Kifogástalan 

Kívánni 

valót hagy 

maga után 

Udvariatlan, 

nyegle 

Durva, 

goromba 

7. Fegyelmezettség Nagyfokú Megfelelő Gyenge Elégtelen 

 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja 

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti 

 tisztelettudó 

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, 

segítőkészen viselkedik 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása 

 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja 

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik 

 feladatait a tőle várható módon teljesíti 

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

 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, 

bíztatásra vesz részt 

 nincs írásbeli intője, vagy megrovása 

 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be 

 a tanórán, vagy a tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik 
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 feladatait nem minden esetben teljesíti 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 igazolatlanul mulasztott 

 több szaktanári figyelmeztetője, osztályfőnöki intője van 

 

Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván 

viselkedik 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatás akadályozza 

 több alkalommal indokolatlanul mulaszt 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki 

megrovása vagy ennél magasabb fokú büntetése. 

 

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

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

 

SZORGALOM ÉRDEMJEGY 

 

 Szorgalom Példás (5) Jó (4) Változó (3) Rossz (2) 

1. Tanulmányi munkája Igényes Figyelmes Ingadozó 
 

Hanyag 

2. Munkavégzése 
Kitartó, pontos, 

megbízható 
Rendszeres Rendszertelen Megbízhatatlan 

3. 

Általános tantárgyi 

munkavégzés, önálló  

munkavégzés 

Mindent 

elvégez 

Ösztönzésre  

dolgozik 
Önállótlan 

Feladatait nem 

végzi el 

4. 
Többféle feladatot 

vállal el 
Igen Keveset Ritkán Nem 

5. 

Munkabeosztás: 

önellenőrzés, önálló 

munkavégzés 

Igen jó Jó Közepes 
Gyenge vagy  

Nincs 

6. 

Tanórán kívüli 

információk 

felhasználása 

Igen sokszor, 

rendszeresen 
Előfordul Ritkán Egyáltalán nem 

 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi eredményt nyújt 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi 

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többletfeladatokat is, és azokat elvégzi 

 munkavégzése pontos, megbízható 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként vesz részt 

 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanórákra mindig elhozza 
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Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi 

teljesítményt nyújt 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik 

 a tanórákon többnyire aktív 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való 

részvételt önként nem, vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást 

teljesíti 

 taneszközei tiszták, rendezettek 

 

Változó (3) az a tanuló, akinek: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem 

mindig teljesíti 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tantárgyból is lerontja 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak 

figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik 

 

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányai fejlődése érdekében 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

 feladatait többnyire nem végzi el 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek 

 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, 

annak ellenszegül 

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen 

 

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

szempontok, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak 

az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

 Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít, vagy 

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy 

 az osztály, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy 

 bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez 

az iskola jutalomban részesítheti. 
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HELYI TANTERV MELLÉKLETE 

 

A fogyatékosság típusához és fokához igazodó helyi fejlesztő program 

 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó 

tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások segítik. A további tehetséggondozó 

foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 

vételével – minden tanévben az iskola nevelőtestületének kell döntenie.  

A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán belül:  

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

 a tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés,  

 tantárgyak emelt szintű oktatása,  

 csoportbontás,  

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

csoportos használata.  

A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán kívül:  

 versenyek (helyi: Szász Napok rendezvénysorozat versenyei; Szalacska Ökölvívó Kupa; helyi 

tantárgyi tanulmányi versenyek, művészeti bemutatók) vetélkedők, bemutatók,  

 a továbbtanulás segítése felkészítő foglalkozásokkal,  

 kiugró tehetségek, szakemberekhez való irányítása, akik gondoskodnak a tanulók megfelelő 

fejlesztéséről,  

 tehetséggondozó szakkörök, művészeti képzés, 

 iskolai sportkörben: kézi-, kosárlabda- és labdarúgó-bajnokságok,  

 egyesületekkel szoros együttműködésben: Bozsik Labdarúgó Program, Ring SC Kaposvár, 

 szabadidős foglalkozások.  

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program  

Az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére 

korrepetálást és felzárkóztató órát biztosítunk. 

A felzárkóztatás lehetőségei tanórán belül:  

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése  a tanórákon érvényesülő 

differenciált képességfejlesztés  csoportbontás  az iskolai könyvtár, valamint az iskola más 

létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata  

A felzárkóztatás lehetőségei tanórán kívül: 

  versenyek, vetélkedők, bemutatók  

 a továbbtanulás segítése felkészítő foglalkozásokkal 

  szakemberekhez való irányítás, akik gondoskodnak a tanulók megfelelő fejlesztéséről 

  iskolai sportkörben: kézi-, kosárlabda- és labdarúgó-bajnokságok 

  szabadidős foglalkozások  

 

A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

A problémák feltárása és megoldásának segítése az iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában 

és valamennyi területén folyik:  esetmegbeszélések  szakszolgálat segítségének 

igénybevétele  

A fenti módszerek segítségével biztosítjuk a tanköteles tanulók tanuláshoz, önálló 

ismeretszerzéshez való jogát.  A gyermekek sajátos fejlődési ütemmel rendelkeznek, az iskola 

feladata, hogy biztosítsa minden tanulója számára az esélyegyenlőséget.  

Fejlesztő program a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók fejlesztéséhez  
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Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, 

integrált formában történik. A sajátos nevelési igényű tanulók a szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakértői véleménye alapján a szülő írásos kérelmére az igazgató mentesítheti egyes 

tantárgyak vagy tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól. Fejlesztésbe vonásuk a 

szakértői bizottságok által kiállított szakvélemények alapján történik. A tanulók a tanítási 

órákon túl a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelően gyógypedagógus 

vezetésével egyéni fejlesztési terv alapján fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt – 

habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátását 

szakemberek segítik. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 2012. évi 

CXXIV. törvény alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, 

tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati 

problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 

beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de 

nem minősül sajátos nevelési igényűnek. Célunk, hogy ezen tanulóink is képesek legyenek az 

iskolai követelményeket képességeikhez mérten legmagasabb fokban elsajátítani. 

Fejlesztésüknél alapul vesszük személyiségüket, egyéni készségeiket, képességeiket, tanulási 

jellemzőiket, szükségleteiket.  

 

1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 

 

Az életkori csoportok megtartása mellett a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó, 

önmagukhoz mért fejlődést értékelő, sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket 

folyamatosan szem előtt tartó oktatás és nevelés megvalósítása. 

A NAT alkalmazása a SNI tanulók iskolai nevelésében, oktatásában is alapdokumentum, a 

benne meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a SNI tanulók számára is érvényesek. Az 

intézmény pedagógiai programjának és a helyi tantervének elkészítésekor figyelembe vettük: 

- a köznevelési törvényt, a NAT vonatkozó előírásait, 

- a szülők elvárásait, 

- és a tanulók sajátosságait. 

Biztosítjuk, hogy 

- a fejlesztés megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél teljesebb 

önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 

- a követelmények igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

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

- a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmény pedagógiai 

programjának tartalmi elemeivé, 

- a tanulókat a nevelés-oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

Ennek érdekében az Irányelv meghatározza: 

- a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosítását, 

- a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 

- a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű kiterjesztésére vonatkozó 

javaslatokat. 

A SNI tanulók pedagógiai célú habilitációs/rehabilitációs ellátása 

A SNI tanulók különleges gondozási igénye egy tulajdonság-együttes, mely az átlagtól eltérő 

jellegzetes különbségeit fejezi ki. Ezeket a különbségeket a helyi pedagógiai program 

kialakításakor vesszük figyelembe. 

Az ellátás közös elvei: 

a) A feladatokat az intézmény dokumentumai tartalmazzák. E feladatok hosszú távúak és az 

iskola egész nevelési - oktatási rendszerét átfogják. 
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b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység szakmaközi együttműködésben valósul meg, 

szervezett, nyitott tanítási - tanulási folyamat, s a tanulók igényeitől függő eljárások, időkeret, 

eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását teszi szükségessé. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös célja és feladatai: 

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

- a hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása, 

- a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása, 

- a szükséges speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása, 

- az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

kompetenciák kialakítása. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők: 

- a sérülés típusa, súlyossága 

- a sérülés kialakulásának ideje 

- a SNI tanuló életkora, állapota, műtétei, képességei, készségei, kognitív funkciói, meglévő 

ismeretei 

- a társadalmi integráció kívánalmai: egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás, lehetőség 

szerint önálló életvitel. 

A SNI tanuló fejlesztésére vonatkozó célok, tartalmak, tevékenységek, követelmények 

megjelennek: 

- a pedagógiai programban, 

- helyi tantervben a tantárgyak programjában, 

- a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban, 

- egyéni fejlesztési tervben. 

A szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanári / terapeuta 

kompetenciája: 

- programok összeállítása, 

- fejlesztőmunka, 

- közreműködés a tevékenységek tervezésében, s ezt követően a konzultációban. 

- a többségi pedagógusok munkájának segítése 

A pedagógiai feltételeket a köznevelési törvény határozza meg. Többletszolgáltatásokat biztosít 

a SNI tanuló számára. 

 

2. AZ EGYÜTTNEVELÉS  

 

Az integrációt vállaló intézmények feladatai: 

- Alapító okiratában szerepeltetni kell a sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált nevelésének-oktatásának feladatát, s azt hogy milyen fogyatékossági 

csoporthoz tartozó gyermekekről van szó.  

- Átdolgozott pedagógiai programja és a helyi tanterve tartalmazza a fogyatékosság 

típusához és fokához igazodó fejlesztő programot.  

- Szakemberek biztosítása: szükségleteknek megfelelően gyógypedagógus, logopédus, 

pszichológus, konduktor.  

- Fejlesztő eszközök, tanórai segédletek biztosítása. 

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások biztosítása, 

a tanórai foglalkozásokon túl. Ennek meg kell jelennie az iskola óratervében is. 

 - Egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesítheti az 

intézmény igazgatója a szakértői vélemény alapján.  

- Az első évfolyamon az értékelés és minősítés alól mentesített tanuló számára egyéni 

továbbhaladást engedélyezhet az igazgató, vagyis a gyermek haladása eltérhet 

osztálytársaitól egyes tantárgyakban.  
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Az együttnevelés szubjektív tényezői 

A törvényi háttér megléte elengedhetetlen, de önmagában kevés, ennél sokkal nagyobb 

jelentőséggel bírnak a szubjektív tényezők. 

Biztosítani kell: 

- a SNI tanuló beilleszkedését és együtthaladását a többi tanulóval, ezt segíti a nyitottabb 

személyiség formálása, 

- a szakértői bizottság által megjelölt pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat be kell 

építeni az egyéni fejlesztési tervekbe, 

- a pedagógusok, a szülők és a többi gyermek felkészítését, 

- habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesítését, sérülésspecifikus módszerek 

alkalmazását, folyamatos értékelést, együttműködést a szakemberekkel. 

Cél az inkluzív, befogadó iskola kialakítása. 

A befogadó iskolákban szeretik a heterogenitást, akár kiemelkedően tehetséges, akár 

fogyatékossággal élő tanulóról, akár hátrányos szociális helyzetű gyermekről legyen szó. A 

pedagógus itt nem hárítja a felelősséget másra, hanem igyekszik saját eszköztárát úgy bővíteni, 

hogy megoldást találjon a tanulási nehézségekre. Fontos, hogy a befogadó pedagógusok 

rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, melyek az adott fogyatékossági típust jellemzik. 

Mivel a többségi iskolák pedagógusai képzésük során alig-alig szerezhettek ilyen jellegű tudást, 

lényeges, hogy konzultáljanak a gyermeket segítő gyógypedagógussal, valamint 

továbbképzéseken vegyenek részt. 

Elengedhetetlen, hogy a fejlesztésben résztvevő szakemberek team-munkában dolgozzanak, 

együtt kell meghatározni a tennivalókat. Alapvető tényező továbbá, hogy a befogadó 

pedagógusok jártasak legyenek differenciált tanulásszervezésben. A differenciálás az a 

folyamat, melynek során a pedagógus a tanulási folyamatot az egyes gyermekek egyéni 

szükségleteihez rendeli. Ezáltal tudja a tanulóhoz igazítani a tananyag tartalmát, szintjét, a 

tanulás ütemét, az alkalmazott módszereket, az ellenőrzés, értékelés, számonkérés típusát stb. 

Ez a fajta tanulásszervezés nemcsak a SNI gyermekek számára kedvező, hanem a csoport 

valamennyi tagjának. A pedagógus így kaphat képet arról, hogy ki milyen téren kiemelkedő, 

tehetséges, illetve ki miben marad el társaitól. Az erősségekre építve és támaszkodva 

határozhatja meg azokat az eljárásokat, módszereket, amelyekkel az elmaradott területek 

fejleszthetők. 

A szülők szerepe, befolyása felelőssége az inkluzív iskolában kifejezetten nagy. Elsősorban az 

egyéni igényekhez szabott optimális, támogató környezetet kell biztosítaniuk. Nagy szerepet 

játszanak abban, hogy a beilleszkedés sikeres legyen, kapcsolatot tartanak az osztálytanítóval 

és a gyógypedagógussal. Ha a gyermek fogyatékosságát korán felismerték, akkor a szülőnek 

már volt ideje feldolgozni, s akkor a szülői elfogadás megbízható támaszt jelent. 

Találkozhatunk olyan szülői magatartással, amikor az integrált oktatási forma választása a 

stigmatizációból való megszabadulás lehetőségét jelenti. Ilyenkor nem számíthatunk szülői 

érdeklődésre, s gyermekének sem tud érzelmi biztonságot nyújtani. 

Az iskola és a szülők közti ideális kapcsolatnak a következő alapelvekre kell épülnie: a szülő 

és a szakember kölcsönösen tiszteljék egymást, az információáramlás kölcsönös legyen, 

érezzék a szülők, hogy a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő pedagógusok elfogadják 

gyermekük egyediségét, ők is részesei a nevelési - oktatási folyamatnak. 

A pedagógusoknak nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az ép gyermekek szüleit sem, 

empátiás készséget kell kialakítani bennük, fontos, hogy a szülők támogassák gyermeküket a 

sajátos nevelési igényű tanulók elfogadásában. A pedagógusok feladata, hogy ismertesse a 

gyermektársakkal a fogyatékosság mibenlétét, a segítségnyújtás lehetőségeit. Meg kell találni 

azt az egyensúlyt, hogy a SNI tanuló pont annyi segítséget kapjon, amennyire szüksége van: se 

többet, se kevesebbet. Külföldön integrációs pedagógiai vizsgálatok eredményei igazolták, 
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hogy a fogyatékos tanulók nem akadályozzák az épeket, s pozitív személyiségjegyek alakulnak 

ki mindkét gyermekcsoportban. 

Együttműködés a szakemberekkel: az intézmény a sajátos nevelési igénynek, 

fogyatékosságnak, létszámnak megfelelő szakembereket biztosít. A gyógypedagógiai tanár / 

terapeuta feladata sokrétű. Azon túl, hogy egyéni fejlesztési terv szerint közvetlenül foglalkozik 

a gyermekkel, koordinálja a rehabilitációs munkában résztvevő más szakemberek munkáját, 

kapcsolatot tart a szülőkkel, nyomon követi a gyermek fejlődését. Kapcsolatot tart a többségi 

pedagógusokkal: 

- segíti a diagnózis értelmezését, 

- javaslatot tesz a környezet kialakítására, speciális eszközök kiválasztására, speciális 

módszerek alkalmazására,  

- folyamatosan konzultál velük, 

- ráirányítja figyelmüket a beszerezhető szakirodalomra. 

Lehetőség van logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus bevonására is. 

Gyermek és ifjúsági felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens alkalmazható, ha meghatározott 

létszámot ér el a SNI gyermekek jelenléte. 

„Tanulóink a tanórákon kívül a törvény által biztosított keretek között egyéni fejlesztési terv 

alapján egyéni és kiscsoportos szervezeti formákban pedagógiai célú rehabilitációs 

foglalkozásokon vesznek részt. A fejlesztés napköziben és szabadidős tevékenységekben is 

megjelenik. 

Iskolán kívüli együttműködési lehetőségeink: 

- Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye 

- Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága 

- Pályaválasztási Tanácsadó 

- Szakorvosok, házi gyermekorvosok, szülők. 

A tanulók képességeit folyamatosan értékeljük, kontrollvizsgálatok a szakértői bizottságnál, 

szöveges értékelés a fejlesztő napló alapján, konzultálunk a szaktanárokkal, szülőkkel, 

megjelöljük a további feladatokat. 

A SNI tanulóink rendszeresen járnak iskolába, részt vesznek a fejlesztő foglalkozásokon. 

Örülnek eredményeiknek, a szülők többsége rendszeresen részt vesz a szülői értekezleteken és 

fogadó órákon. 

A 8. osztályos tanulókat sikeresen tudjuk beiskolázni a középiskolákba. 

Iskolánk rehabilitációs tevékenységének jellege: 

- kompetencia alapú tanítás-tanulásszevezése 

- órai differenciált foglalkozás, kooperatív technikák alkalmazása 

- komplex képességfejlesztés, 

- logopédiai terápia, 

- gyógytestnevelés, 

- pedagógiai célú rehabilitációs fejlesztő foglalkozások egyéni fejlesztési terv szerint 

a szakértői bizottság javaslata alapján. 

A rehabilitációs tevékenységeket végző szakemberek: 

- gyógypedagógus 

- logopédus, 

- gyógytestnevelő, 

Helyiségek: 

- tanterem 

- fejlesztő szoba 

- tornaterem 

A tanulmányi követelmények megegyeznek az ép tanulók követelményeivel. A Somogy 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága javaslata alapján az igazgató 
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egyes tantárgyak, tantárgyrészek minősítése alól felmentést ad, eltérő haladási tempót, a 

számonkéréseknél hosszabb időtényezőt engedélyez a rászoruló tanulóknál. Egyéni fejlesztési 

terv szerint folyik a rehabilitáció. Az inkluzív iskola cél- és feladatrendszerének teljesítése 

érdekében, jelenleg legfontosabb a többségi pedagógusok szemléletmódjának alakítása.  

Továbbra is nyitott a tantestület, önképzés keretében készülnek a kollégák a feladatok 

vállalására, módszertani kultúrájuk fejlesztésére. 

Célok, feladatok: 

Alkalmazás feltételei terén 

1. Az integráció: 

-  eddigi integrációs munkánk folytatása, 

- korrekciók végrehajtása, az innovatív munkába bekapcsolódó nevelők rendelkeznek a 

szükséges szemlélettel, magas szintű pedagógiai-, pszichológiai képességekkel. 

2. Iskolába való bekerülés: 

- az óvodával kialakított jó kapcsolata közben folyamatos fejlődésvizsgálat, 

- ezek alapján egyéni fejlesztési tervek készítése,- heterogén osztályszervezés, 

- az egyéni fejlődés folyamatos dokumentálása. 

3. Együttműködések, partnerségi kapcsolatok: 

- a kapcsolatrendszer beépül a pedagógiai programba, 

- az együttnevelésben résztvevő pedagógusok munkájában a habilitációs és rehabilitációs 

szemlélet feltétlen megjelenése, 

- a sérülés specifikus szakemberekkel való együttműködés rendszeres, gyakorlatitartalmi 

elemekben jelenik meg. 

Tanítást – tanulást segítő és értékelő eszközrendszer elemei 

1. A HTT-ben megjelennek a SNI tanulók számára közvetítendő tartalmak, a sérült 

képességek rehabilitációja. 

2. Tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek: 

- A tevékenységek a DÖK munkatervében is rögzítettek. 

3. Az integrációt segítő módszertani elemek: 

- A pedagógusaink alkalmazzák a differenciálást, a speciális eljárásokat, ezzel hozzájárulunk 

az együttnevelés - oktatás sikeréhez. 

- Óráinkat, foglalkozásainkat úgy tervezzük és szervezzük, hogy felkeltse és fejlessze a tanulók 

kíváncsiságát, tanulási kedvét. 

- A hibákat a tanulási folyamat szükséges velejáróinak tekintjük. 

- A segítségnyújtáskor az öntevékenységet erősítjük – azt szeretnénk, hogy a tanulók csak annyi 

segítséget vegyenek igénybe, amennyire szükségük van. Így érhetjük el önállóságuk, 

önbizalmuk és egyéni képességeik fejlődését. 

- A házi feladat értelmes kiegészítői a tananyagnak, és nem a házi béke megrontói. 

4. Műhelymunka – a tanári együttműködés formái: 

- esetmegbeszélő foglalkozások tartása, ezek konklúzióinak beépítése a fejlesztő munkába, 

- tervek korrekcióba, 

- a fejlesztési lap vezetésébe. 

5. Az értékelési rendszer eszközei: 

- Szöveges értékelés az OM rendelet irányelveinek megfelelően történik. A pedagógusok 

alkalmazzák az árnyalt értékelést, ezek módszere, helye és szerepe a PP-ben pontosan 

meghatározott. A dokumentálást az osztályfőnökök végzik az egyéni fejlesztési lapon. 

6. Multikulturális tartalmak: 

- A helyi vonatkozások, sajátosságok megjelennek , beépülnek a HTT-be. 

7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása: 

- A kidolgozott pályaorientációs program kihasználása, adottságok, képességek szerint 

növekedjen a SNI tanulók körében az érettségit adó intézményekben való továbbtanulás. 
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A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ 

PROGRAM 

 

BESZÉDFOGYATÉKOS TANULÓK MEGSEGÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ PROGRAM 

 

Beszédben akadályozottak, beszédfogyatékosok azok a gyermekek, akiknél öröklött, 

veleszületett, szerzett, organikus, funkcionális, pszichés és környezeti okok következtében az 

átmeneti, illetve tartós hang-, beszéd- és nyelvi zavar gátolja az egyén és a környezete közötti 

interakciót és alkalmazkodást. Az akadályozottság megmutatkozhat a hangadásban, a hangzó 

beszédben, a beszédfolyamatosság felbomlásában, a beszéd észlelésében, megértésében, 

kivitelezésében, valamint az írás, olvasás, számolás területén. A beszédfogyatékos tanulónál a 

fenti tünetek, a legenyhébb artikulációs eltéréstől az egész kommunikációt érintő súlyos zavarig 

minden változatban előfordulhatnak. A kommunikációs nehézségek miatt különböző pszichés 

eltérések (magatartási zavarok), tanulási akadályozottság is kialakulhat. A beszéd-

rendellenesség felléphet a beszédfejlődés különböző szakaszaiban, de érintheti a már kialakult 

beszédet, nyelvet is. Amennyiben a beszédhiba, beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére 

tartósan fennmarad, a tanuló folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az oktatás a 

pedagógiai, logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a fogyatékosság 

jellegétől függ, amely lehet: 

- beszédfejlődési elmaradás:(megkésett/akadályozott beszédfejlődés, diszfázia 

- artikulációs zavar: ( pöszeség, orrhangzósság ), 

- beszédritmus-zavar: ( dadogás, hadarás ), 

- centrális zavar: ( disarthria ), 

- hangképzési zavar: ( diszfónia ), 

- parciális teljesítményzavar: ( diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia ), 

- beszédészlelési, megértési zavar. 

Az általános iskola első két évfolyamára összpontosul az ismeretszerzés beszéddel összefüggő 

eszközrendszerének elsajátítása, ezért a különleges gondozás szempontjából – amely 

elsősorban a módszerbeli és habilitációs /rehabilitációs teendőkben fogalmazódik meg. 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

Énkép, önismeret: 

- erősödjenek pozitív személyiségjegyeik, alakuljon ki önismeretük, fejlődjön önbizalmuk és 

kudarctűrő képességük, személyiségük váljon harmonikussá, 

- a fejlesztést úgy építsük fel, hogy az az egész személyiségre irányuljon, a gyermekben reális 

énkép alakuljon ki, önbizalma, kudarctűrő képessége, feladattudata, kitartása, aktivitása, belső 

motivációja fejlődjön - a tanulót ösztönözzük beszédhibája leküzdésére, ugyanakkor készítsük 

fel őt az esetleges visszaesésekre, a maradványtünetekkel való együttélésre, 

- a gyermekek állapotuktól függően, nyelvi-kommunikációs zavaraik kompenzálása után, 

jussanak el az önállóság általuk elérhető optimális szintjére, képességeik kibontakoztatásával 

váljanak a társadalom aktív, cselekvőképes tagjává - a fejlesztés segítségével a sajátos nevelési 

igényű gyermekek is tudják teljesíteni minden műveltségi területen a minimum 

követelményeket.  

Információs és kommunikációs kultúra: 

- a beszédükben akadályozott gyermekek fejlesztésében elsőbbséget kell biztosítani az ép 

beszélő környezetben integráltan folyó oktatásnak. 

Tanulás: 

- a fejlesztést tervszerűen, tudatosan kell felépíteni: beszédállapot felmérés – egyéni terápiás 

terv - tudatos módszerválasztás - komplexitás a fejlesztésben – folyamatos kísérés, 
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- munkánk során nagy hangsúlyt kell fektetnünk a sokoldalú percepciós fejlesztésre: fel kell 

használnunk, hogy a látási, hallási, kinesztéziás, beszédmozgási ingerek, benyomások erősítve 

fejlődnek, 

- tudatosan használjuk ki a transzferhatásokat, megismerve a beszédfogyatékos tanuló „erős 

oldalait”, ezekre építve, a fejlesztést különböző átviteli megoldásokkal tegyük 

eredményesebbé. 

Testi, lelki egészség: 

- a tanuló motiválása beszédhibája leküzdésére; felkészítése a maradandó tünetek elfogadására, 

s ezzel való együttélésre. 

Felkészülés a felnőtt életre: 

- tájékoztassuk a szülőket, milyen továbbtanulási lehetőségek állnak gyermekeik előtt - 

integráltan oktató középiskolák, gimnáziumi tagozatok diszlexiások számára, ezt a tanuló is 

ismerje meg. 

A megvalósítás keretei, eljárásai 

A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága véleménye alapján 

iskolánkban együtt neveljük az ép értelmű beszédfogyatékos és a nem fogyatékos gyermekeket. 

A gyermekek számára biztosítjuk az ép beszélő környezetet, a sajátos nevelési igényükből 

fakadó többletszolgáltatásokat. A gyermekek fejlesztése inkluzív (befogadó) osztályokban 

tanítási órákon, tanórán kívül – a sérülés típusától, súlyossági fokától függően egyéni, vagy 

csoportos - speciális fejlesztő foglalkozásokon, szabadidős tevékenységekben, szakkörökben, 

valamint napközis foglalkozás keretében történik. 

Tanítási órák 

Kiemelt szerepet kapnak az anyanyelvi fejlesztés, a testnevelés az ének-zene, a vizuális kultúra 

a technika és életvitel valamint tánc és dráma tantárgyak. A megfelelő beszédtechnika 

kialakítása fontos része az anyanyelvi nevelésnek, ezeket alsó tagozatban a magyar nyelv és 

irodalom, valamint az ének-zene órákon napi rendszerességgel végezzük. Az anyanyelvi 

fejlesztésnél figyelembe véve a sérülés jellegét az egyes műveltségi részterületek más-más 

hangsúlyt kaphatnak: 

- az írás, olvasás előkészítő szakaszának időtartamát növeljük, 

- olvasás-, írástanítási módszerként a hangoztató-elemző, illetve a diszlexia-prevenciós 

módszert használjuk, 

- beszédfogyatékos tanulóknál hosszabb begyakorlási és érési szakaszokat tervezünk, 

- az anyanyelvi fejlesztés a kommunikációs szándék megvalósítására törekszünk a nevelés-

oktatás minden területén, 

- a tantestület tagjai törekszenek, hogy mindig jó beszédpéldát nyújtva, helyes 

beszédtechnikával kommunikáljanak a gyermekekkel. 

A beszéd-rendellenességgel küzdő tanulóknál gyakran tapasztalhatók a nagy- és 

finommozgások zavarai, a testtudat a testérzet a testséma kialakulatlansága, a téri tájékozódás 

fejletlensége is. A testnevelés, környezetismeret és a művészetek tárgyak jól szolgálják a téri 

orientáció - mozgás - ritmus fejlesztését, mely hatással van a beszédkoordinációra. Idegen nyelv 

oktatásnál körültekintően járunk el, a minősítés alóli felmentés helyett a módszerek 

változtatását is lehetségesnek tartjuk. A pedagógusok a szakértői vélemények, alapos 

megfigyeléseik, a gyógypedagógus, a fejlesztős pedagógus valamint a pszichológus 

segítségével, a tanulók egyéni sajátosságainak ismeretében a differenciálás különböző módjait 

alkalmazzák: 

- segítségadásban: a feladat megismétlése a beszédfogyatékos tanulónak megfelelő nyelvi 

szinten, 

- a feladatok szintjén: mennyiség, technikai kivitelezés: - írás területén gyereknél, rajzos vagy 

szóbeli megoldás, illetve szóbeli felelet helyett írásbeli válasz, 
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- szociális keretek szintjén: párban, vagy csoportban végzett munka oldja az akadályozott tanuló 

elszigetelődését, 

- tanulási stílus szerint: auditív, vizuális, vagy motoros területre támaszkodik inkább a 

gyermek, 

- a célok szintjén: egyes beszédfogyatékos tanulóknál mérlegelni kell, mi az a minimális tudás, 

amelyet egy-egy szakasz határára el kell érni, melyre a további szakaszok épülhetnek, 

- értékelésben: a tanulót önmagához, fejlődéséhez kell mérni - erre legalkalmasabb a szöveges 

értékelés. 

Pedagógiai célú habilitációs / rehabilitációs foglalkozás 

Logopédiai terápia: sérülés-pecifikus egyéni vagy csoportos megsegítést foglal magában, 

egyéni fejlesztési terv alapján. 

A logopédus munkájában komplex ellátásra törekszik, feladata a beszéd-rendellenességek 

kompenzálása, a funkciófejlesztés, az olvasás-, írászavarok redukciója. A terápia nem zárul le 

a beszédhiba javulásával, megszűnésével, utógondozásra is szükség lehet, amely jelenti a 

beszédállapot szinten tartását, ellenőrzését, az esetleges  visszaesések prevencióját. További cél 

a másodlagos tünetek megelőzése, a sérült psziché és funkciók fejlesztése. Az utógondozás 

sikerét a logopédussal való szoros együttműködés segíti. 

A logopédus feladatai: 

- a fogadó pedagógusok tájékoztatása a beszédfogyatékosság típusáról, a gyermek fejlesztési 

lehetőségeiről, az alkalmazható módszerekről, szakirodalomról, 

- a beszédben akadályozott gyermek „erős” és „gyenge” oldalainak bemutatása, 

- konzultáció a pedagógussal a tanuló fejlődéséről, előmeneteléről, 

- kapcsolattartás a beszédfogyatékos gyermek, valamint a befogadó osztály tanulóinak 

szüleivel, 

- kapcsolattartás a habilitációs/rehabilitációs fejlesztésben résztvevő más szakemberekkel 

- a komplex fejlesztés team-munkát igényel ( pszichológus, fejlesztőpedagógus, 

gyógytestnevelő ), 

- a beszédben akadályozott gyermek orvosi vizsgálatának kezdeményezése. 

Tanórán kívüli tevékenységek 

Napközis foglalkozások: 

- A délelőtti tanítási órákon megszerzett ismereteket itt mélyítjük el, olyan tanulási technikákat 

alakítunk ki, amelyek lehetővé teszik a megközelítően önálló ismeretszerzést. 

- Komplex személyiségformálásra törekszünk, az egyéni sajátosságokat szem előtt tartva. 

- A sikeres szocializációhoz szükséges normák, szabályok kialakítására, gyakoroltatására 

törekszünk. 

- Olyan szabadidős tevékenységeket teszünk lehetővé, amelyek jótékonyan hatnak az 

anyanyelvi fejlettségi szintre: emlékezet-, szerialitás-, szókincs-, gondolkodás-, mozgás-, 

figyelemfejlesztő játékok. 

 

Szakkörök: 

A beszédben akadályozott gyermekek is megtalálhatják iskolánkban azokat a tevékenységeket, 

szakköri foglalkozásokat, amelyek érdeklődésüknek megfelelnek. Gátolt kommunikációjukban 

is oldódik a szorongásuk, ha valamilyen területen sikereket érhetnek el. Iskolánkban működik: 

kézműves szakkör, mazsorett csoport, tömegsport, torna, énekkar, stb. mindig a gyermekek és 

szülők igényeinek megfelelően. 

Szülői értekezletek, fogadóórák: 

Ezeken az alkalmakon lehetőség nyílik a szülők számára, hogy megismerjék a 

beszédfogyatékos gyermek fejlesztése érdekében rájuk háruló feladatokat, életperspektívát. 

Empátiás készség kialakítására törekszünk a többi gyermek szüleiben, fontos, hogy a szülők is 
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támogassák gyermekeiket a fogyatékos gyermek elfogadásában. Egységes értékrendet kell 

kialakítani a viselkedés területén, a jutalmazás és büntetés egybehangzó alkalmazása a helyes 

magatartásformák kialakítása érdekében. 

 

A TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK 

/ENYHE FOKBAN ÉRTELMI SÉRÜLT TANULÓK/ 

FEJLESZTÉSÉT SEGÍTŐ PROGRAM 

 

Az értelmi fogyatékosok egyik alcsoportját képezik. Az enyhe fokban értelmi sérültek 

személyiségfejlődési zavara, akadályozottsága az idegrendszer enyhe, különféle eredetű, 

öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/ vagy funkciózavarával függ össze. 

Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható a kognitív funkciók lassúbb fejlődése. A 

tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak azok a tanulók, akiket a szakértői  

bizottság enyhén értelmi fogyatékosnak minősített, másrészt az általános iskolában tanulási 

nehézségekkel küszködő tanulók. Ide tartoznak azok a gyerekek, akik az idegrendszer biológiai 

és/ vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a kedvezőtlen 

környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart 

mutatnak. A tanulásban akadályozott tanulók Helyi Tanterve, Pedagógiai Programunk 

mellékletében található 

 

A PSZICHÉS FEJLŐDÉS ZAVARAI MIATT NEVELÉSITANULÁSI 

FOLYAMATBAN TARTÓSAN ÉS SÚLYOSAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK 

(RÉSZKÉPESSÉGZAVAR) FEJLESZTÉSÉT SEGÍTŐ PROGRAM 

 

Az elnevezés 2007. jan. 1-jétől: „a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

és tartós rendellenessége” (SNI). Illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (nem 

SNI) 

A részképességzavarok körébe elsősorban az alapvető eszköztudás (olvasás, írás, számolás) 

elsajátításának és képességének deficitjeit, valamint az általuk kiváltott következményes 

magatartási és/ vagy tanulási zavarok komplex tünetegyüttesét sorolják. E fogyatékosság 

deficiál - diagnosztikai jellemzője, hogy a részképességben az intelligencia szintjének 

ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás, teljesítményszóródás mutatható ki a 

mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. 

Kiemelt célok, feladatok 

- Kudarctűrő képesség növelése. 

- A tanulási zavarok kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók túlterhelésének elkerülése a fejlesztő folyamatban. 

- Tankötelezettségük teljesítését szakember segítségével végezzék. 

- Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása. 

- Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok elvégeztetése. 

- A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása. 

- Testnevelés és sport műveltségi területen az első tanévben szenzoros integrációs program 

alkalmazása. 

- Önállóságra nevelés. 

Kiemelt feladatok diszlexia, diszgráfia esetén: 

- testséma biztonságának kialakítása, 

- téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 

- vizuomotoros koordináció gyakorlása, 

- látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 

- beszédfejlesztés, aktív szókincs bővítése, helyes ejtése, 
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- verbális figyelem és emlékezet, intenzív fejlesztése, 

- hang - betű kapcsolat kialakítása; fonémahallás fejlesztése, 

- makacs betűtévesztések kiküszöbölése ( egymástól távol tanítjuk, sok mozgással, 

hangoztatással stb. pl.: b-d-p, o-ó, u-ú, ü-ű, ö-ő ), 

- figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma között, 

- toldalékok körültekintő olvasása, 

- olvasástechnika, tempó fejlesztése, 

- olvasás-írás tanítása (esetleg újratanítása) hangoztató - elemző vagy diszlexia prevenciós 

módszerrel, 

- olvasás, írás készségének folyamatos gondozása az egész iskolai pályafutás alatt, 

- idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

- segítő környezet folyamatosan álljon rendelkezésre, 

- kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

- olvasásképtelenség esetén a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi írással, 

szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával. 

A megvalósítás színterei 

- minden tanórán, 

- fejlesztő, felzárkóztató foglalkozáson, 

- napközi, tanulószoba. 

Kiemelt feladatok diszkalkúlia esetén: 

- testséma kialakítása, 

- téri relációk biztosítása, 

- a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 

- számfogalmak kialakítása és bővítése, a manipuláció előtérbe helyezése, képi vizuális 

megerősítés, 

- az érzékelés - észlelés, a figyelem az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, 

intenzív fejlesztése, 

- segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése ( számológép, naptár stb. ), 

- az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megörökítése, sokoldalú gyakorlásuk a 

már „birtokolt” számfogalmakkal építkező számkörökben, 

- a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása, 

- gyógypedagógiai segítség speciális módszerekkel, egyéni sajátosságokhoz igazított 

megjegyzést segítő technikák megtalálása, alkalmazása, 

- szerialitás erősítése. 

A megvalósítási színterei 

- matematika óra, 

- napközi, tanulószoba, 

- rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozás, 

- felzárkóztató foglalkozások, 

- szabadidő ( képességfejlesztő játékok ). 

Kiemelt feladatok a részképességzavar és/vagy fogyatékosságok együttes, halmozott tüneteit 

mutató tanulók esetén (hiperkinetikus zavarok): 

A halmozott fejlődési zavar a beszéd / nyelv, a mozgás, a kognitív képességek eltérő és 

egyenetlen fejlődését foglalja magába. Komoly akadálya az olvasás, írás, számolás 

elsajátításának. Speciális fejlesztés, logopédiai- és pedagógiai ellátás szükséges. 

A percepció minden területét fejleszteni kell: 

- a vizuális, az akusztikus, a mozgásos észlelés folyamatait, 

- a motoros képességeket, 

- a beszéd és nyelvi készség állandóságát. 

A különleges gondozás igényeit gyógypedagógus végzi. 



Szász Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Pedagógiai Program  

 

104 

 

- Tanácsadás osztályfőnöknek, tanítónak, szaktanárnak, szülőnek. 

- Együttműködés a pszichológussal. 

A megvalósítás színterei 

- tanóra, 

- napközi, tanulószoba, 

- gyógypedagógiai foglalkozás egyéni terápiás terv alapján. 
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Szász Endre Általános Iskola és AMI Mosdósi Telephely 

 

 

Feladatellátási hely:  

 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Mosdósi Telephely  

Gyermekrehabilitációs Egysége 

 

7257 Mosdós, Petőfi u. 4. 

 

Köznevelési alapfeladat:  

 

A gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben 

tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás 

(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§ (t)) 

 

Felvehető maximális gyermek- és tanulólétszám: 30 fő 

  

A kórházba kerülő gyermekek nevelése, foglalkoztatása 

 

A nevelési feladat nem maradhat ellátatlanul különös tekintettel a hosszú hónapokat kórházban 

töltőkre, hiszen a tartós kórházi tartózkodás és az ingerszegény környezet nevelés és 

foglalkoztatás nélkül károsan hathat a gyermekek személyiségének fejlődésére. A nevelési-

foglalkoztatási feladatok elvégzésére a Kaposi Mór Oktató Kórház mosdósi részlegén 

pedagógusokat alkalmaz (2 fő – 1 fő általános iskolai tanár+ pedagógus szakvizsga, 1 fő 

gyógypedagógiai asszisztens). Mindketten több éves tapasztalattal rendelkeznek ezen a 

munkaterületen. 

A rehabilitációs ellátásra érkező beteg gyermekek nevelése-foglalkoztatása része a kórházi 

ellátásnak, tervezett és tudatos tevékenység, amely kedvező hátteret biztosíthat a gyógyításhoz, 

eredményesség esetén növelheti a betegek megelégedettségét is. Tartalmát elsősorban a betegek 

szükségletei határozzák meg. A szükségletek felmérésénél és az ezekből adódó célok és 

feladatok megfogalmazásánál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat is. 

 

Körülmények – célok - feladatok 
 

1. Idegen környezetbe, kórházba kerülnek 

 

Cél: Az idegen környezet és személyek iránt érzett félelem oldása 

Feladat: Szívélyes fogadtatás, pontos tájékoztatás 

 

2. Betegségből, állapotból adódó nehézségek 

 

Cél: Az elhagyatottság érzése kialakulásának megakadályozása 

Feladat: Egyéni foglalkoztatás, törődés ágy mellett a kórteremben 

 

3. Új közösségbe kerülnek 

 

Cél: A közösségbe kerülés, az integrálódás megkönnyítése 

Feladat: A kórházi együttélés segítése, konfliktusok oldása, megelőzése, toleráns 

viselkedésre nevelés 
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4. Óvodába járnak 

 

Feladat: Foglalkozások szervezése szakember, óvónő irányításával (sajnos jelenleg nincs, de  

foglalkozásokat  a pedagógusok alkalmanként szerveznek) 

 

5. Iskolába járnak 

 

Cél: Az tanulás segítése, az iskolai lemaradás, évismétlés megakadályozása 

Feladat: Az oktatás eredményességének segítése igény szerint, tanulószobai foglalkozások 

 

6. Gyermekkorúak 

 

Cél: A kórházi élet közelítése a gyermekek megszokott kinti életéhez 

Feladat: Játékok, változatos szabadidős programok szervezése (versenyek, vetélkedők, 

kulturális programok, séta, játszótéri játékok, alkotó tevékenységek, műsorok szerkesztése és 

előadása, dráma-színjáték, stb.) 

 

7. Távol kerülnek a családtól (honvágy), megszakadnak szociális kapcsolataik 

 

Cél: Az eltávolodás, kirekesztődés megakadályozása 

Feladat: A kapcsolattartás segítése, kapcsolatfelvétel családdal, osztálytársakkal 

 

8. Rendkívüli helyzetek, lelki egyensúly felborulása 

 

Cél: A lelki egyensúly megtartása, visszaállítása 

Feladat: Csoportterápiás beszélgetések szervezése (pszichológus irányításával), hittan, 

kórházi istentiszteletek látogatása 

 

9. Hosszú idejű kórházi tartózkodás, bezártság érzése, korlátok 

 

Cél: A hospitalizálódás személyiségtorzító hatásainak megakadályozása 

Feladat: Folyamatos, változatos foglalkoztatás az állapot és a pihenés igényének tiszteletben 

tartásával (A jelenlegi gyakorlat szerint az étkezések és a gyógytorna idejét kivéve 

hétköznapokon 8.30-tól 18.00 óráig, keddenként 8.30-tól 20.00 óráig.) 

 

10. Többségük valamilyen krónikus légúti betegségben szenved 

 

Cél: A betegséggel való együttélés, az egyensúlyi állapot megtartása – felvilágosítás 

Feladat: Beteg-felvilágosítás, helyes életmód tudatosítása, segédanyagok biztosítása 

(munkafüzet, feladatlap, Internetes weboldal, stb.) 
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Esélyegyenlőségi terv 

 

 

Önálló esélyegyenlőségi terve az intézménynek nincs, mert a fenntartó gyakorolja és 

szabályozza a kapcsolódó jogokat, és az általa elkészített dokumentum kiterjed valamennyi 

intézmény, valamennyi alkalmazottjára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


