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  „Az iskola dolga, 

              hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

             hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

             hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére  

             és az alkotás izgalmára, 

             hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 

            és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” 

                                                                  (Szent-Györgyi Albert) 
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1. ISKOLÁNKRÓL 

 

 

A XXI. század végén a magyar iskolának - benne a miénknek is - több irányú 

kihívásnak kell megfelelnie. 

A rendszerváltozás következtében létrejöttek a demokratikus alapintézmények, 

ugyanakkor hosszú idő szükséges a polgári átalakulás társadalmi kultúrájának kifejlődéséhez. 

Ennek egyik legfontosabb alapfeltétele az iskolai nevelés és oktatás. 

A modernizációs átalakulástól elválaszthatatlan a családi, helyi és a nemzeti 

közösségekhez fűződő kapcsolatok erősítése. Az elmúlt esztendőkben visszanyert tényleges 

önállóság jegyében, a piacgazdálkodás világában különös hangsúlyt kell fordítanunk a ránk 

bízott tanulók nemzeti- és lokálpatrióta tudatának alapozására, saját önazonosságuk és 

társadalmi szolidaritás-tudatuk kialakítására, majd fejlesztésére.  

Tárkányi Általános Iskola működésével a fentiek szellemében, a Nemzeti Alaptanterv 

értékvilágának közvetítésével azt kívánja szolgálni, hogy az itt tanuló és nevelődő valamennyi 

diák képességeinek megfelelő ismeretekkel, korszerű műveltséggel, fejlett készségekkel és 

megbízható erkölcsi tulajdonságokkal legyen képes válaszolni az őt személyében érintő 

kihívásokra.  

Az oktatás több évszázados története, Tárkány község helyi jellemzői arra köteleznek 

bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely, 

a nemzet és a cigány nemzetiség történetének, hagyományainak megismertetésére, a 

haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű, nemzetiségű emberek 

cselekvő együttélésének gyakoroltatására.   

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete 

egymástól nagymértékben eltér, sajnos az utóbbi időben nőtt a szociokulturális 

hátránnyal induló tanulók, a hátrányos helyzetű gyermekek száma. A szülők többsége 

fizikai dolgozó, ill. betanított gyári munkás. Nevelő és oktató munkánk az adottságokhoz 

igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között 

élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú 

feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. E feltételnek 

megfelelően az iskola profiljába tartozik az Integrált Pedagógiai Program 

működtetése.  
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Logopédiai ellátást és gyógytestnevelést valamennyi rászoruló gyermek számára – a 

Pedagógiai Szakszolgálat feladata – szakember hiány miatt nem tudnak rendszeresen 

biztosítani.  

Emellett folyamatosak az igény szerinti felzárkóztatások, korrepetálások és egyéni 

foglalkozások. A fejlesztő foglalkozásokat fejlesztő- differenciáló szakpedagógusi 

végzettséggel rendelkező pedagógus tartja. A sajátos nevelési igényű gyermekeket integráltan 

oktatjuk, rehabilitációjukat gyógypedagógus végzi.   

A tehetséges tanulóink számára folyamatos a tehetséggondozás. Ennek formája a különböző 

versenyekre való felkészítés, azokon való részvétel, a középiskolai előkészítő foglalkozások, 

ill. a szakköri és tehetséggondozó foglalkozások.     

 

Iskolaszerkezet, tanulócsoportok   

Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola. Első osztálytól nyolcadik osztályig a 

foglalkozások 16 óráig tartanak. Délután napközi otthonos és tanulószobai foglalkozások 

segítik a tanórai felkészülést.   

 

2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI: 
 

Az intézmény hivatalos elnevezése:  

 

Tárkányi Általános Iskola  

Címe 

Tárkány, Fő út 98. 

 

Határozat: 

 
az intézmény átszervezésének iktatószáma: 29820-2/2017/INTINFO 830. sorszámon  

 

Közvetlen jogelődjeinek neve: 

 

Tárkány- Ete Általános Iskola   2945 Tárkány, Fő u. 98. 

 

Az intézmény postacíme, telefonszámai: 

 

2945 Tárkány, Fő út 98. tel./fax: 34-368-280, 34-568-169 

 

Működési területe: 

 

Tárkány község területe 
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Alapítója: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

1054 Budapest Akadémiai utca 3. 

Fenntartója: 

Tatabányai Tankerületi Központ 

2800 Tatabánya, Győri út 29. 

  Az intézmény vezetője, a pedagógiai program elfogadója: 

 

Némedi Györgyné 

igazgató 

 

3. HELYZETELEMZÉS 
 

Típusa: 

 általános iskola 

OM szám: 200854 

Feladatellátási helye: 

001.Tárkányi Általános Iskola  

2945 Tárkány, Fő u. 98. 

 

3.1. Köznevelési és egyéb alapfeladata: 
 

6.1.1. Általános iskolai nevelés-oktatás 

6.1.1.1 nappali rendszerű iskolai oktatás 

6.1.1.2 alsó tagozat, felső tagozat 

6.1.1.3 felnőttoktatás nappali 

6.1.1.4 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése oktatás (egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos –enyhe értelmi 

fogyatékos) 

6.1.1.5 integrációs nevelés 

6.1.1.6 képesség-kibontakoztató felkészítés 

6.1.2. Egyéb köznevelési foglalkozás 

6.1.2.1 tanulószoba 

napköziotthonos ellátás 

6.1.3. Iskola maximális létszáma: 160 fő 

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel. 

 

3.2. Személyi feltételek 

 

Intézményünkben a személyi feltételek az alábbi álláshelyekkel biztosítottak: 

 

Pedagógus álláshely 15 

NOKS álláshely 3,25 

Technikai álláshely 3 
 

Az intézményben dolgozó valamennyi pedagógus rendelkezik pedagógus 

végzettséggel. Az alsó tagozat ellátottsága 100%-ban az előírt képzettségnek megfelelő. A 
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felső tagozaton a szakos ellátás 80 %-os. Igyekszünk mind teljesebbé tenni szakos 

képzésekkel. 

 

A fenntartónk által biztosított feltételek mellett stabilitásunk és eredményeink alapja 

az, hogy a több évtizedes tapasztalattal rendelkező kollégák mellett a legtöbb mai dolgozó 

mögött is mintegy 15 éves - meghatározhatóan helyi - nevelés-oktatás áll. Ez lehet az 

egyik legfontosabb alapja további kiszámítható munkálkodásunknak! 

 

 

3.3. Működési-, tárgyi, anyagi feltételek 

 

A feladat ellátását szolgáló ingatlan vagyon:  

 

2945 Tárkány, Fő u. 98.  

hrszám: 2/1 

hasznos alapterület: 1152 m2 

 

Intézményükben az elmúlt években több irányú felújításra is sor került.  

2009-ben a tetőtér beépítésével könyvtár, számítógépterem, egy osztályterem, 

valamint fejlesztő terem került kialakításra. TIOP 1.1.7-nek köszönhetően  

2011-ben 4 digitális táblát, 14 asztali gépet, szervert és szavazó szettet kaptunk. A 

fenntartó jóvoltából 

 2016-tól 30 gép szolgálja a tanulók és tanárok nevelő- oktató munkáját.  

Alapítványi támogatásból további 2 digitális táblát kaptunk. 

Így elmondható, hogy minden évfolyamunk terme digitális oktatásra alkalmas 

Rendelkezünk a működésünkhöz szükséges eszközökkel, azonban néhány cserére 

szorul. További terveink között a tornaterem építése is szerepel a kiszolgáló helyiségeivel 

együtt. 

 

3.4. Általános iskolai nevelő-oktató munkánkról 

 

Tanulóink magatartásának év végi átlagosztályzata az elmúlt 4 esztendőben 3,5 - 3,8 

között mozgott.  

Ez az eredmény alapvetően összhangban van napi tapasztalatainkkal. Iskolánk 

nagyságából fakadóan valamennyi felmerülő problémát, az iskolán kívüli környezetből 

érkezetteket is igyekeztünk megfelelő módon kezelni.  

A tanulók képességeit, adottságait jól ismerve, elvárásaink reálisak, mégis a 

szorgalmi 3,5 - 3,7 közötti év végi osztályzatok jól kifejezik, hogy e téren is többre 

lennének képesek a ránk bízottak. Alapvetően gondolkodásbeli és /szöveg/értési 

problémákra vezethető vissza a matematika tantárgyból nyújtott 3,34 - 3,6 közötti 

átlagteljesítmény. A különösen hasonló feltételeket megkívánó magyar nyelv tantárgy 

átlageredménye ezzel szinte teljes mértékben egybetartó, 3,00 - 3,58 közötti. A harmadik, 

2-8 évfolyamon osztályozott tantárgy az irodalom. Ennek összeredménye 3,28 - 4,l9, 

mintegy 0,5-del jobb az előzőeknél.  Valamennyi szorgalmi tantárgy átlageredménye 

iskolaszinten a jelzett esztendőkben 3,3l - 3,6 között mozgott. A készségtantárgyak esetén 

közel egy egésszel jobb az eredmény: 4,43. 

A bukások száma az elmúlt 4 esztendőben stagnáló tendenciát mutat, továbbra is a 

felzárkóztatásnak nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk. 
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Értékelésünk viszonylagos szigorúságát különösen a mai időkben, a szellemi értékek 

devalvációjának idején valamint környezetünk e-vonatkozású szociológiai összetételére 

gondolva, a jelenben és a továbbiakban is szükségesnek tartjuk. 

Ugyanakkor nemcsak a középiskolákból érkezett visszajelzésekben, hanem rövidebb 

távon is látjuk ennek megnyugtató eredményeit. 

A kor kihívásainak megfelelően eleget kívánunk tenni az integrált oktatás és 

képesség kibontakoztató nevelés feltételeinek, melyhez kapcsolódó programunk a 

pedagógiai program mellékletét képezi. 

A különböző szervezésű tanulmányi megmérettetéseken - a levelezős matematikai, 

magyar versenyeken, az országos egyéni tanulmányi vetélkedőn - a tanulóink által 

nyújtott teljesítmények a nevelők mindennapi következetes munkáját igazolják. Sőt, 

hosszú évekre visszatekintve azt is elmondhatjuk, hogy az utóbbi években a versenyeken 

való részvételi kedv és az elért eredmény fokozódott. 

 

Irányítási feladatainkról 

 

Az elmúlt esztendők közoktatási változásai különösen sok újat vártak el ezen a 

téren. Még inkább igaz lehet ez a megállapítás helyzetünkben. Ezen kihívások ellenére a 

kiszámíthatóság mellett a legfontosabb eredménynek az éves munkatervek szinte 

maradéktalan teljesítését tartjuk. Szabályzataink módosítása 2017. szeptember 1. –én lép 

hatályba /Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend/. 

Diákönkormányzatunk is működési szabályzata alapján végzi tevékenységét. 
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4. NEVELÉSI PROGRAM 
 

4.1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK  

 

Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása- 

 

A Tárkányi Általános Iskolában tanító pedagógusok, az intézmény vezetője és a 

nevelőtestület mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai 

alapelveket szeretnénk érvényre juttatni. 

 

1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik 

magukat. 

 

Ennek keretében: 

 

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,  

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük, 

 Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 

 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban,  

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

 tanuló és tanuló, 

 tanuló és nevelő, 

 szülő és nevelő, 

 nevelő és nevelő között. 

 

2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb 

pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket 

kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből, alkalmassá téve őket az egy életen át tartó 

tanulásra. 

 

Ennek érdekében: 

 

 Törekszünk a kompetencia alapú oktatás minél magasabb színvonalú 

alkalmazására és elsajátítására, a tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére 

összpontosító neveló-oktató munkával. 

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

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget 

nyújt, 

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

tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák 

a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és 

eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, 
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 az iskola oktatói tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk, 

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

 szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a 

munkának becsülete legyen, 

 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 kialakítására, 

 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk 

eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek 

megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

 Iskola mérési és értékelési eredményeit felhasználja a tanítás tanulás 

eredményességének érdekében saját pedagógiai munkájában. 

 Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segíti. 

 

3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván 

venni lakóhelyünk életében.  

 

Ennek érdekében: 

 

 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint községünk 

érdeklődő polgárai, 

 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a környező intézményekkel, illetve 

törekszünk testvértelepülésünk alapiskolájával való együttműködésre, 

 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven 

– továbbra is képviseltesse magát a különféle falusi rendezvényeken, illetve a 

tanulók számára szervezett közösségi megmozdulások szervezésében és 

lebonyolításában maga is részt vegyen. 

  

4. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

 

 humánus, 

 erkölcsös, 

 fegyelmezett, 

 művelt, 

 kötelességtudó, 

 érdeklődő, nyitott, 

 kreatív, alkotó, 

 becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

 képes a problémák érzékelésére és megoldására,  

 gyakorlatias,  

 képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

 jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 

 van elképzelése a jövőjét illetően, 
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 becsüli a tudást,  

 öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

 ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

 képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

 tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

 képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni 

szóban és írásban, 

 a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, 

 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

o nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

o a természet, a környezet értékeit,  

o más népek értékeit, hagyományait,  

o az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

 a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, 

 ismeri és alkalmazza közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, 

 ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését 

biztosító szabályokat, 

 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

formáit és módszereit, 

 viselkedése udvarias,  

 beszéde kulturált, 

 társaival együttműködik,  

 szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

 képes szeretetet adni és kapni,  

 szereti hazáját,  

 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

 szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

 egészségesen él, 

 szeret sportolni, mozogni, 

 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 

Tudjuk, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 

egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. 

Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető 

legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 

 

4.2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, 

FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI  

 
Céljaink 

l. Iskolai nevelő-oktató munkánk egyik fő célja az általános emberi értékek 

közvetítése. Nevelni csak megfelelő értékrend kialakításával lehet. Fel kell készíteni 

tanulóinkat arra, hogy gyorsan és hatékonyan alkalmazkodjanak a változásokkal átszőtt, 

modern világhoz, aktív szerepet vállaljanak saját sorsuk alakításában. A Nemzeti 

alaptanterv az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, azokra 

építve, de a hazai sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a 

tanulási területeken átívelő általános kompetenciákat: 
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 A tanulás kompetenciái 

 Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi 

 Digitális kompetenciák 

 Matematikai gondolkodási kompetencia 

 Személyes és társas kapcsolati komp. 

 Kreativitás, önkifejezés, kult. tudatosság 

 Munkavállalói, vállalkozói kompetencia 

 

Munkánkban a következők meghatározó jellegűek: 

 az általános emberi és kulturális értékek közül: a humanizmus, a szeretet, az 

igazság, a  jóság, a szépség, a harmónia, a nemzetünkhöz való kötődés, a 

tolerancia, az emberi élet védelme 

 az "én" harmóniájára vonatkozó értékek közül: az önismeret, a 

felelősségvállalás, az alkalmazkodni tudás, a szerénység, az alázat, a nyitottság 

 a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek közül:  tisztelet a szülők, 

nagyszülők és valamennyi embertársunk iránt, a családi hagyományok ápolása, a 

barátság, a hűség 

 a mindennapi kapcsolatokra vonatkozó értékek közül: kulturáltság a 

viselkedésben, a kommunikációban és az élet minden területén., a segítőkészség 

 a tudással és műveltséggel kapcsolatos értékek közül:  állandó törekvés a 

megismerésre, a tudás iránti vágy felkeltése, igény az önművelésre, a szépség és a 

többi esztétikai kategória iránti fogékonyság 

 a munkával kapcsolatos értékek közül: a szorgalom, a figyelem, a 

kötelességtudat, a rendszeresség, a pontosság, az észszerűség 

 

2. Iskolánk biztosítja az „Emberi jogok Egyetemes Nyilatkozata és a Nemzetközi 

Egyezmény a Gyermekek Jogairól” című deklaráció előírásait. Különösképpen elősegíti a 

személyiség teljes körű kibontakozását, tanulóink szellemi, fizikai, magatartás- és 

jellembeli valamint érzelmi életének összehangolt fejlesztését. Fontos feladatunk az 

esélyegyenlőség, és hátránykompenzáció. 

 

3. Iskolánkban kiemelt szerepet kap a személyiségfejlesztés, a  

- műveltség megszerzésének igényére,  

- a reális önismeretre, önértékelés kialakítására,  

- az önállóságra, öntevékenységre való törekvés és nevelés 

 

4. A jellemformálás és közösségteremtés legfontosabb alkalmai az 5-8. 

évfolyamokon megtartandó osztályfőnöki órák és a valamennyi osztályfőnöki 

munkatervben szereplő rendezvények. Az osztályfőnöki éves tanterveket egyéni arculatuk 

következtében az egyes osztályfőnökök dolgozzák ki. Ezen órák legfontosabb témakörei a 

következők: Önismeret, emberismeret, családunk, magyarságunk, ünnepeink, 

példaképeink, értékeink. Ezzel együtt iskolánk valamennyi pedagógusa és dolgozója egész 

személyiségével részt vesz tanulóink nevelésében. 
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5. Minden egyes tanulónk a közösségben reális önismeretre építve keresse és találja 

meg a helyét! Tapasztalják meg, hogy az osztályközösségnek melyen nélkülözhetetlen 

szerepe van személyiségük formálódásában! Tanuljanak meg engedelmeskedni, 

alkalmazkodni, akiknek vezetési adottságaik vannak, kapott feladatukat a bizalom és az 

alázat jegyében lássák el! 

 

6. Tanulóink kommunikációs- és viselkedéskultúrájuk segítségével igazodjanak el 

az emberi kapcsolatok és közösségek világában! Tudják, hogy minél szűkebb egy 

közösség /pl. osztály, tanulói csoport/, annál nagyobb a hozzájuk tartozók felelőssége! 

Ugyanakkor maradjanak nyitottak a nagyobb közösségek irányába! 

 

7. A világban és hazánkban eltérő képességű, tapasztalatú, érdeklődésű, vallású, 

egészségű, családi és társadalmi hátterű emberek élnek. Tanulóink mindezek 

megértéséhez, a különbözőségek elfogadásához kapjanak tárgyilagos, többoldalú 

ismereteket.  

 

8. Az iskolánkba kerülő különböző értékrenddel, képességekkel rendelkező tanulók 

felzárkóztatása, fejlődésének elősegítése, és tehetséggondozása. 

 

9. A családban tudatosul a legközvetlenebbül az emberek egymásra utaltsága, 

egymástól való függése. Tanulóinkban kialakítanunk illetve megerősítenünk kell, hogy a 

hűség, a család: érték, és az ezért az értékért hozott áldozatvállalásnak értelme van. 

 

10. Tanulóinkban már iskoláséveik alatt alakuljon ki a tudatosan vállalt életvitel: a 

tanulás /a munka/, pihenés és az ünneplés harmóniája. 

 

11. Nevelési és oktatási céljaink valamint az egész Pedagógiai Program 

megvalósítása szükségessé teszi a Nevelőtestület pedagógiai kultúrájának folyamatos 

fejlesztését.  

 

12. Nevelőtestületünk valamennyi tagja a közösen vállalt pedagógiai 

értékrendszerünk világából és az általa tanított műveltségi területekhez kapcsolódóan 

tanulóink elé állítson konkrét példaképeket! 

 

13. A tanulókra és egész iskolaközösségünkre vonatkozó, a Pedagógiai Programban 

nem részletezett követelményeket a Szervezeti és Működési Szabályzat valamint 

Házirendünk konkrétan és részletesen tartalmazza.  

 

 14. Az itt és az egész Pedagógiai Programban szereplő célok, feladatok további 

konkretizálása az alapdokumentumok mellett az elkövetkező tanévek munkaterveiben 

történik. 
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Feladataink 

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott egységes elveken nyugvó, közvetlen és 

közvetett nevelési eljárások: 

 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Szokások kialakítását 

célzó, beidegző módszerek 

- Követelés 

- Gyakoroltatás 

- Segítségadás 

- Ellenőrzés 

- Ösztönzés 

- A tanulói közösség  

tevékenységének 

megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy 

távolabbi) célok kitűzése, 

elfogadtatása. 

-Hagyományok kialakítása. 

- Követelés. 

- Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

 

2. Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése 

- Elbeszélés. 

- Tények és jelenségek 

bemutatása. 

- Műalkotások bemutatása. 

- A nevelő személyes 

példamutatása. 

 

- A nevelő részvétele a 

tanulói közösség 

tevékenységében. 

- A követendő egyéni és 

csoportos minták kiemelése a 

közösségi életből. 

3. Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása). 

- Magyarázat, beszélgetés. 

- A tanulók önálló elemző 

munkája. 

 

- Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. 

- Vita. 

 

 

A közvetlen és közvetett nevelés mellett egyik legfontosabb közoktatási 

feladatunk, hogy elősegítsük a modern és demokratikus társadalmi kultúra 

megerősödését. A politikai demokrácia intézményeiben és a polgári életben való tevékeny 

részvétel megkívánja, hogy tanulóink a 8. évfolyam végén kellő alapismeretekkel 

rendelkezzenek ezekről az intézményekről, s majd képesek legyenek állampolgári jogaik 

és kötelességeik gyakorlására.  

Ehhez megfelelő kommunikációs készség és a különbözőképpen gondolkodó 

emberekkel való együttműködés képessége szükséges. Meg kell tanulniuk, hogy 

álláspontjukat világosan megfogalmazzák, és másokkal megértessék. Ennek az is 

feltétele, hogy türelemmel és figyelemmel kísérjék mások nézeteit, és keressék az 

eltérő véleményeket összekötő közös alapokat, természetesen mindezeket a kor 

kihívásának megfelelően interaktív, IKT taneszközök és szoftverek segítségével, és 

támogatásával valósítjuk meg. 

 

Napjainkban különleges szerepet játszanak az információs társadalom által 

megkívánt ismeretek, a gyors problémafelismerő és döntési képesség, a konfliktusok 

kezeléséhez és elviseléséhez szükséges készségek, valamint a kritikai gondolkodás 

kifejlesztése. Növekszik az olyan tulajdonságok fontossága, mint a megbízhatóság, a 

kiszámíthatóság és a minőségért érzett felelősség.  A gazdasági verseny világában 
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ugyancsak fontos az olyan készségek kialakítása, amelyek tanulóinkat a későbbiek során, 

mint felnőtteket is képessé teszik arra, hogy tanuljanak. 

 

Iskolánk tanulóinak több mint 40%-a cigány származású, az ő halmozottan 

hátrányos helyzetükre kiemelten kell figyelnünk nemcsak a nevelés, hanem az oktatás 

során is. 

 

Iskolánkban általános műveltséget alapozó, a tanulók képességének, 

tehetségének és érdeklődésének megfelelően továbbtanulásra, pályaválasztásra, 

társadalmi beilleszkedésre valamint alapműveltségi vizsgára felkészítő nevelés és 

oktatás folyik. 

 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató 

munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a 

nyolcadik évfolyam végén: 

 minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, 

hogy tanulóink többsége – vagyis több mint ötven százaléka – a minimális 

követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb 

szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott 

követelményeknek.) 

 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás 

követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, 

 ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

 határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően 

 nyomatékosan jelenik meg a digitális technológiával támogatott oktatási 

módszerek rendszeres alkalmazása iránti igény. 

4.3. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

FELADATOK  

 

A személyiség fejlesztést korszerű pedagógiai módszerekkel is segítjük: 

 aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés, az egyénre szabott tanulási lehetőségek, 

a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, és a differenciált tanulásszervezési 

eljárások, 

 multidiszciplináris óra megszervezése,  

 team tanítás alkalmazása,  

 digitális technológiával támogatott oktatási  

 

A NAT-tal összhangban iskolánk a gyermekek, a serdülők és az ifjak képességeinek 

fejlődéséhez szükséges követelmények meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő 

oktatást. Ez azonban csak akkor lehet eredményes, ha iskolánk pedagógiai programja, 

nevelési, tanítási-tanulási folyamata 

 teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, 

 ha fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, erősíti akaratukat, 

 ha hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő 

azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 
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Hogyan tehetjük mindezt? 

 

1.  A lehetőségek szerint egyénre szabott, differenciált munkaformában, a 

legcélravezetőbb módszerrel, minél több gyakorlással sajátíttatjuk el a tananyagot 

a tanórákon, a napközis foglalkozásokon, korrepetálásokon illetve szakkörökön.  

2. Az életkort és az egyéni sajátosságokat a legteljesebb mértékben figyelembe 

vesszük. 

3. Megpróbáljuk maximálisan kihasználni a gyermek aktivitását, és ezt az aktivitást 

pozitív tartalommal megtölteni. Ezért szervezünk lehetőség szerint kirándulásokat, 

klub napközis foglalkozásokat, kulturális és sportrendezvényeket, erdei iskolát, 

tanfolyamokat. 

4. Feltárjuk a gyermek eredményesen fejleszthető sikeres oldalát és ezen keresztül 

próbáljuk a teljes személyiségét fejleszteni. 

5. A gyermek aktívan közreműködhet a diákönkormányzat munkájában, valamint 

egyéb tevékenységekben (hulladékgyűjtés, környezetünk szépítése…) 

 

Mindezt szolgálják a tanulók: 

 

1. erkölcsi nevelése 

2. értelmi nevelése 

3. közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése 

4. érzelmi (emocionális) nevelése 

5. akarati nevelése 

6. nemzeti nevelése 

7. állampolgári nevelése 

8. munkára nevelése 

9. egészséges életmódra történő nevelése. 

 

4.4. ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM  

 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő 

iskola folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a 

tanulás és a munka egészséges színtere legyen. 

 

A fenti megállapítást magunkénak valljuk, s ezt kívánjuk tükrözni az egészségnevelő 

programunkban is. 

 

Az egészségfejlesztő iskola ismérvei: 

 

 Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület 

egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

 Együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 

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

egészséges környezet legyen; 
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 Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 

szolgáltatásokat biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség 

szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó 

egészségfejlesztési programokkal. Kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges 

étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a társas 

támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak. 

 Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok 

és a tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, 

elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. 

 Törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak, 

valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését; együttműködik a 

helyi közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértsék: a közösség hogyan járulhat 

hozzá – vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését és a tanulást. 

 

Az iskola szerepe és lehetősége  
 

Az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere az iskola, de a közvélemény, 

valamint a tömegtájékoztatási eszközök is elvárják, hogy az iskola vállaljon főszerepet az 

egészségnevelésben. Ennek többféle oka van, szakmai szempontból azonban 

mindenképpen léteznek különböző elvi megfontolások, melyek az iskolákat elsődleges 

fontosságúvá teszik az egészségvédelemi munkában. Ezen elvi megfontolások a 

következőkben foglalhatók össze. 

 

Minden korosztály hosszú éveken át, látogatja az iskolákat. 

Az iskolák (legfőképpen az alapfokú iskolák) tanulói személyiségfejlődésük, az 

értékek elsajátítása szempontjából még olyan fejlődési periódusban vannak, amelynek 

során érdemi hatást lehet elérni a későbbi életideálok, preferenciák kialakításában. 

Az iskola gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikációs 

üzenetként fogható fel. Egyrészt létezik egy nyíltan megfogalmazott tananyag, másrészt 

ezzel összefüggésben vagy ettől függetlenül, illetve ezt gyengítő módon hat az ún. „rejtett 

tanterv”, az a nehezen felfejthető szövet, mely az iskolai mindennapok hozadéka, s 

melyben az iskola tárgyi környezete, az emberi viszonylatok minősége egyaránt 

tükröződik. Ilyen értelemben az iskola az egészségtámogató magatartásmódok 

kialakulásának folyamatában a szocializáció kitüntetett színtere. 

Az iskola mint társadalmi intézmény nem szociális vákuumban, hanem más 

társadalmi intézményekkel és szervekkel állandó kölcsönhatásban létezik. Így például egy 

egészségfejlesztési programhoz való csatlakozás hatást gyakorol az iskolának a szűkebb és 

tágabb környezetével való viszonyára, a környezet viselkedésére. 

Mindezeket figyelembe véve az iskola és az óvoda, melyek a másodlagos 

szocializáció intézményei, olyan keretet adhatnak, amelyek között mód nyílik az 

egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és gyakorlására. 

 

A WHO meghatározása szerint az elsődleges megelőzés a betegség első 

megjelenésének megakadályozására, az egészség megőrzésére irányul. Az iskolának e 

fenti primer prevencióban van jelentős szerepe, így az egészségnevelési feladatok 

meghatározásánál is e területekre kell a hangsúly fektetni. 
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A prevenció (megelőzés) iskolai területei különösen: 

 Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás 

 Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciákat, alkalmazkodást 

fokozó beavatkozások 

 Kortárshatások az egészségfejlesztésben  

 Közösségi alapú komplex egészségfejlesztő programok  

Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő 

ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt 

ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra 

van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel 

kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben 

alapozódhassanak meg. 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az 

iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni.  

Ezek közé tartoznak az alábbiak: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 az értékek ismerete  

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

 a tanulás és a tanulás technikái 

 az idővel való gazdálkodás szerepe 

 a rizikóvállalás és határai 

 a szenvedélybetegségek elkerülése 

 a tanulási környezet alakítása 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

Iskolánk tantervében megjelennek-e olyan az előző felsorolásból nyerhető, és az életkori 

sajátosságokhoz is illesztendő lényeges témák, mint például: 

 

 az egészséges táplálkozás témái  

 a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás 

 a szexuális felvilágosítás-nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS 

prevenció 

 a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, 

gyógyszerhasználat) 

 a testi higiénia 

 a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés) 

 a személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás,) 

 a testedzés, a mozgás, a helyes testtartás 
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Különösen fontos, hogy a mindennapokban a pedagógus, az intézmény dolgozói megfelelő 

gondossággal járjanak el az alábbi területeken: 

 

 Gondoskodunk-e az osztálytermek megfelelő, rendszeres szellőztetéséről? 

 Megfelelően tájékozódunk-e a tanulók tanulást is befolyásoló egészségi állapotáról, a 

részképesség zavarokról? Megjelennek-e az ezzel kapcsolatos feladatok a pedagógiai 

programban, s más iskolai dokumentumokban, illetve a tényleges oktató-

nevelőmunkában? 

 Megfelel–e az osztálytermek berendezése az egészségügyi szempontoknak (igazodik-e 

asztalok, székek mérete az egyes gyerek testmagasságához? Megfelelő-e a világítás? 

Megfelelő-e a számítógépek elhelyezése?) figyelünk-e a gyerekek megfelelő testtartására? 

Az ülésrend kialakítása lehetővé teszi-e minden tanuló számára a megfelelő, egyéni 

adottságokat is figyelembe vevő (pl. rövidlátás, hallási zavar…) testhelyzetben történő 

figyelést és tanulást? Ügyelünk-e arra, hogy az ülésrend időszakonkénti változtatásával 

nyújtsanak változatosságot a gyermekek szemének és gerincének terhelésében? Ügyelünk-

e arra, hogy az iskolatáska súlya ne haladja meg az optimális mértéket?  

 A napi munkarend, az órarend tervezésénél az iskola gondoskodik-e a mozgásigény 

kielégítéséről (nem csupán az alsó tagozatosokra vonatkozóan). Beépítik-e óraterveikbe a 

tanórán belüli mozgáslehetőségeket? 

 

Iskolai programok 

 

 Tanórai foglalkozások 

Iskolánkban a helyi tanterv adta lehetőségeknek köszönhetően mód és lehetőség van az 

egészségnevelésre, az egészségfejlesztésre tanórai keretek között.  

Felső tagozatosaink az egyes tantárgyakba épülő területeken, illetve iskolánk helyi 

tantervében a 7. évfolyamon biológia-egészségtan órán sajátítják el a kellő ismereteket. 

 A mindennapi testedzés 

A mindennapi testedzés a testnevelési órák keretében valósul meg Iskolánkban heti 2 órában 

sportszakkört tartunk, a napközis foglalkozások minden nap tartalmaznak játékos 

egészségfejlesztő mozgást, valamint kapcsolódó tantárgyak keretein belül is van lehetőség a 

rövid mozgásos foglalkozások megtartására (énekóra). Így minden tanulónknak lehetősége 

van a napi testedzésre.  

Mindezek kiegészítik a néptánc, a mazsorett csoport és a falusi sportegyesület diák, ifjúsági 

csoportjainak edzései. 

 Tanórán kívüli foglalkozások 

- Napközis foglalkozások 

Ha jó a tervezés és az együttműködés a tanítók, szaktanárok és a napközis nevelő 

között, kitűnően egészítheti ki a tanórai programot, illetve a konkrét 

esetfeldolgozást. A napközi kiváló helye a játékoknak, játékos gyakorlatoknak is. 

- Délutáni szabadidős foglalkozások 

Sportprogramok, témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb 

játékos programok, csoportfoglalkozások. 
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- Egészségnap  

Az iskola egészét átfogó előre tervezett programok. Komoly szervezést, felkészülést 

igényelnek, több iskola is összefoghat az adott régión, megyén, településen belül. 

- Hétvégi iskolai programok  

Sportrendezvények, kulturális programok.  

- Kirándulások, erdei iskolák, túrák, sportprogramok 

 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának illetve minden dolgozójának feladata. 

 

 Az iskola egészségügyi szolgálat 

 

Iskolánkban iskolaorvos és védőnő segítségével valósítjuk meg az egészségügyi ellátást. 

 

Így:  

 évente egy-egy alkalommal osztályfőnöki órák, egészségnevelő témakörben való 

megtartásával,  

 a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatainak megszervezésével, 

lebonyolításával.  

 az iskolafogászat évente két alkalommal valósul meg, mely szűrésből és 

foggondozásból áll. 

 

A fenti feladatokat előre egyeztetett időpontban, az iskolában vagy az orvosi, védőnői 

rendelőben bonyolítjuk le. 

4.5. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV  

 

Iskolánkban az elsősegély-nyújtás alapjait a diákok a környezetismeret, az osztályfőnöki órák, 

a biológia órák keretében ismerik meg, majd a 8. osztályban elsősegély-nyújtó tanfolyamot 

szervezünk számukra, ahol az alapos ismeretek elsajátítása után minden diákunknak 

lehetősége van a központi vizsgán részt venni. A vizsga díja a szülőket terheli. 

 

4.6. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM  

 

A környezeti nevelés alapelvei 

 

A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős 

életvitel elősegítése. Távolabbról nézve a környezeti nevelés a természet – s benne az emberi 

társadalom – harmóniájának megőrzését, fenntartását célozza. Célja a természetet, az épített 

és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és 

erkölcsi megalapozása. 

A környezeti nevelés tartalma – világszerte, így Magyarországon is – kiszélesedett, a 

fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítására irányul. Gondot kell arra fordítanunk, 

hogy diákjaink a jövőben mindennapi életvitelükben képesek legyenek a bonyolultabb 

természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat kezelni, megoldani. Meg kell 

alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti felelősségét, 

formálnunk kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a közös 

felelősségtudat alapjait. 
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E nevelési célok hatékony személyiségformálást, az önszabályozás és egyben a társas 

együttműködés és konfliktuskezelés készségeinek erősítését igénylik. A fenntarthatóság 

pedagógiája a környezetért felelős, aktív kiscsoportok és tágabb közösségek kialakítására 

törekszik, előtérbe emelve azokat a tanulásszervezési módszereket, amelyekben felerősödhet a 

társas részvétel, felértékelődhet a felelős együttműködés. 

Ennek megvalósítása rendszerszemléletű megközelítést, új tanítási-tanulási stratégiát 

igényel, amely messzemenően figyelembe veszi az egyéni (személyes) különbségeket, esélyt 

teremt minden gyermek számára a környezeti kultúra és az ezzel összefüggő kompetenciák 

elsajátításában. E pedagógiai törekvés sajátos tartalmakat és módszereket igényel a testi vagy 

szociális hátrányokkal küzdő gyerekeknél, hiszen életük során halmozódhatnak környezeti 

konfliktusaik. 

A környezeti nevelés – a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata – kiterjed az emberi 

együttélés, illetve az ember-természet kapcsolat bemutatására és formálására, egyben elősegíti 

a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. A pedagógiai gyakorlatban kiterjed a testi-

lelki egészségnevelésre, a társas készségek (mindenekelőtt a konfliktuskezelés, döntés, 

együttműködés) fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is. S ezért szorosan kapcsolódik 

az egészségnevelési, egészségfejlesztési programhoz. 

A környezeti nevelés iskolai gyakorlatában harmonikusan ötvöződik a 

környezettudományi és a társadalomtudományi ismeretek köre, hiszen csak az ember 

biológiai és társas-társadalmi természetének sajátosságaira építve történhet az értékrend, az 

erkölcs és az életviteli szokások formálása. 

A környezeti nevelés legfontosabb értéktartalmai a fenntartható fejlődéssel, a jövő 

nemzedékek életminőséghez fűződő jogaival, a bioszféra iránti felelősségünkkel 

kapcsolatosak, ezért hangsúlyosan erkölcsi-etikai irányultságúak, attitűdöket és szokásokat 

formálóak. 

A környezeti nevelési kutatások eredményeinek elemzése azt mutatja, hogy a környezeti 

ismeretek önmagukban nem elegendőek.  

Környezettudatos életvitelt azok a személyek tanúsítanak, akik – azon túl, hogy pontos 

ismereteik és fogalmaik vannak a környezetről, az aktuális környezetvédelmi problémákról és 

tennivalókról – képesek e célok érdekében felelősen cselekedni, sőt hisznek is tevékenységük 

jelentőségében.  

A környezeti nevelés során felértékelődik a tantárgyak közötti integráció, a különböző 

tantárgyak ismeretkészletét összekapcsoló, harmonizáló pedagógiai törekvés. Ezzel 

párhuzamosan erősödik egy szintetizáló, összefoglaló tantárgy iránti igény is.  

Magyarországon a kilencvenes évek végén számos általános iskolában a helyi 

pedagógiai programok egyik meghatározó elemévé vált a környezeti nevelés. A helyi 

innovációk kiterjedtek a tananyag tartalmi modernizációjára, a hatékony módszerekre, a 

tanórán és az iskolán kívüli nevelés (pl. terepgyakorlatok, erdei iskola, táborok) szélesedő 

körére. 

A környezeti nevelés minden pedagógus, illetve valamennyi iskolatípus és tantárgy 

feladata (hiszen minden ugyanarról a világról szól!), ugyanakkor az egyes különálló 

tantárgyakba foglalt környezeti vonatkozású ismereteket, fejlesztési elemeket egésszé kell 

építeni. A jelenleg folyó korrekciós munka során erre lehetőség is kínálkozik. A 

kerettantervek részletesen tartalmazzák a tantárgyak e témakörhöz illeszkedő tananyagait, 

fejlesztési követelményeit. A tantestületünk fontos feladata a belső tartalmi és módszertani 
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összehangolás, az egyes elkülönült tantárgyak helyi tanterveiben lévő környezeti nevelési 

tartalmak belső összehangolása. 

A tantárgyak tartalmához illeszkedő, ám a hagyományos tanítási órákon kívüli iskolai 

nevelési helyzetekben a környezeti nevelésnek számos lehetősége van, mindenekelőtt az 

iskolai szabadidős helyzetekben, a tanulók művészeti, sport, játék és közéleti 

tevékenységeinek során. Ezek előkészítésekor, megvalósításakor szintén gondolnunk kell a 

környezeti vonatkozásokra, a környezeti nevelés lehetőségeire. 

A napközis foglalkozások környezeti nevelési tartalma kifejezett, hiszen a tanulók 

életviteli kultúrájának, szokásaik alakításának közvetlen nevelési lehetőségei tárulnak fel. A 

napközi programjaiban helyet kell, hogy kapjanak a környezetfeltáró, érzékenyítő, megőrző 

programok, ezzel kapcsolatos játékok és cselekvések. 

Az iskolai tehetséggondozás terén is helyet találhatunk a környezeti nevelésnek. A 

környezet iránt legfogékonyabb tanulók számára megrendezett versenyekre és vetélkedőkre 

való egyéni és csoportos felkészülés alkalmas erre. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, 

hogy a szokásos tanítási helyzetektől eltérő tanulás olyan képességek fejlesztésének is kedvez, 

amelyek nem kerülnek előtérbe a hagyományos tanórákon. 

Különös feladatot jelent a nemzeti, etnikai kisebbségek környezeti nevelése. Sajátos 

társadalmi helyzetükben, nemzeti identitásuk megőrzésével, kulturális és nyelvi örökségük 

ápolásával egyidejűleg a közös környezet törődésére is nevelnünk kell őket. Fontos, hogy 

saját nyelvükön és adott kulturális tradícióik elemeinek felhasználásával készüljenek azok a 

tananyagok és programok, amelyek a kisebbségek környezeti nevelését elősegítik. 

A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata színvonalát és hatékonyságát a helyi értékelési 

és önértékelési kultúra biztosíthatja. A környezeti nevelés is igényli azt a minőségfejlesztési 

gyakorlatot, amely az iskola pedagógiai eredményességét képes hosszabb távon biztosítani. 

Fontos, hogy az iskolai élet mindennapjaiban, a tanítási órákon kívül is érvényesüljön a 

nevelőintézmény egészének ökológiai kultúrája (pl. hulladék újrahasznosítás, 

energiatakarékosság, biokertészet, stb.) és társas harmóniájának rendje (pl. demokratikus 

fórumok, együttműködés helyi közösségekkel stb.). Az iskola legfontosabb célcsoportjai a 

környezeti nevelés terén a tanulók és a családok, a szülők, a helyi közösség tagjai. A 

családokat rendszeresen tájékoztatni szükséges az iskola környezeti nevelési éthoszáról, 

célkitűzéseiről és a szülőket mind jobban be kell vonni a helyi környezeti akciókba. 

Az iskolai környezeti nevelést erősítik a természet- és környezetvédő helyi közösségi 

akciók, közös környezetjavító programok, a környezetvédelem jeles napjainak családias 

megünneplése. 

A környezeti nevelésnek megvannak az iskolán (az intézményes nevelésen) kívüli 

formái is: teret nyújthatnak közművelődési intézmények, múzeumok, növény- és állatkertek, 

vadas parkok, nemzeti parkok, környezetvédelmi oktatóközpontok, népfőiskolák, gazdakörök, 

a természet- és környezetvédő mozgalom civil szervezetei, csoportjai stb. A velük való 

együttműködés igen fontos az iskolai környezeti nevelés társadalmasítása szempontjából. 

 

A környezeti nevelés célkitűzései 

 

A helyi környezeti nevelési célok megfogalmazásához segítségünkre lehetnek a 

Nemzeti alaptanterv „Környezeti nevelés” közös követelményében megfogalmazott 

elvárások. A nevelési célok azonban csak akkor képezheti igazán az iskola minőségfejlesztő 

munkájának alapját, ha konkrétak, azaz a helyi sajátosságokat is figyelembe veszik. 
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Rendszerszemléletre nevelés 

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. 

 

Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása 

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. 

 

A globális összefüggések megértése 

A létező környezeti problémák mögött gazdasági, társadalmi problémák állnak, amelyek 

globális problémákká szövődnek össze. Nagyon fontos, hogy ne csak egyenként lássák ezeket 

a gondokat a tanulók, hanem azok gazdasági, társadalmi okait is megértsék. Legyenek 

képesek ezeket, az okokat azonosítani saját környezetükben, életükben, és tanuljanak meg 

ezeket szem előtt tartva cselekedni. 

 

Iskolai akciók, projektek 

 

 Hulladékgyűjtés 

Iskolánkban a hulladékgyűjtés kukás rendszerű, mely igazodik a falu rendjéhez. Ezen kívül 

évi rendszerességgel gyűjtünk papírt.  

. 

 Az erdei iskola 

Az erdei iskola olyan többnapos, a3-6. osztályos tanulók számára szervezett, szorgalmi 

időben megvalósuló, különböző helyszínű, környezethez illeszkedő nevelési-

tanulásszervezési egység, melynek során a tanulás folyamatát – a tanulói képességek 

fejlesztését és a tananyag elsajátítását – a tanulók aktív, együttműködő, cselekvő (kooperatív-

interaktív) megismerő tevékenységére építjük. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt 

szorosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és 

szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, 

egészséges életvezetési képességek fejlesztése és a közösségi tevékenységekhez kötődő 

szocializáció. 

Az erdei iskola időkeretét annak megfelelően biztosítjuk, hogy programja milyen 

tantervi tartalmakat dolgoz fel. Megszervezésére a terepgyakorlatokhoz hasonlóan tervezzük 

az óraszámot.  

Az erdei iskola tananyagát összeállíthatjuk: 

- Valamely tantárgy vagy tantárgyak kerettantervi tartalmának megfelelően (pl.: a 

hazai lomberdő életközössége 6. évfolyamos természetismeret tananyaga szerint). 

- Valamely tantervi modulnak megfelelően (pl. Hon- és népismeret 6. évfolyamos 

modulja szerint). Ez esetben a program során akár a modul teljes előírt óraszámát 

felhasználhatjuk, egy intenzív tanulási szakasznak tekintve az erdei iskolai hetet. 
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- Valamely tantárgy nem kerettantervi tartalmának megfelelő, hanem helyben készített 

vagy alkalmazott, helyi ismeretekkel kiegészített tananyagát valósítja meg (pl.: a 

természetismeret tantárgy szabadon szervezhető időkerete terhére helyben 

összeállított természetvédelem téma szerint). 

- Az iskola döntésétől függően a szabadon tervezhető kötelező időkeretben önálló, 

helyi tartalmú tantárgyat, ismeretrendszert szervez. Ez a tananyag vonatkozhat az 

erdei iskola helyszínére, vagy azzal kapcsolatos ismeretre. 

- Valamely választott tantárgy tantervének megfelelően (pl.: a fentiekben vázolt 

választható tantárgy tanterve szerint).  

- Tantárgyakon átívelő, egyszerre több tantárgyat is szolgáló tartalommal (pl.: 

„Tájékozódás az időben” című, több tantárgyban is megjelenő, a középkori 

mindennapokat modellező projekt). 

- Tantárgyközi tartalommal, azaz olyan ismereteket közvetítve, melyek tételesen 

egyetlen tantárgy tananyagában sem szerepelnek, de többnek is kiegészítik a 

követelményeit (pl.: életmódvizsgálat egy településen). 

Leggyakrabban a természeti vagy emberi környezet vizsgálatát, problémáinak feltárását 

tervezik az erdei iskolában. Ám az erdei iskola nem kizárólag természetmegismerő 

programmal szerveződhet. Tanításának tárgya lehet az emberi környezet, az emberek 

tevékenységének hatása a környezetre, illetve annak időben és térben való változása, valamint 

a környezet hatása az emberek viselkedésére, érzelmeikre, értékválasztására, életvitelére. 

Mivel az erdei iskolának minden esetben alkotó eleme a környezettel való valamilyen 

találkozás, ezért az ott folyó nevelés mindig része az iskola környezeti nevelési 

kereszttantervének is. 

 

Az erdei iskola költségeit a szülők viselik, illetve anyagi kereteit figyelembe véve, 

támogathatja a diákönkormányzat, a fenntartó, valamely szervezet, alapítvány, illetve az 

iskola minden évben megfelelő pályázat benyújtásával támogatja a költségek csökkenését. 

 

 

 Környezetvédelmi programok / pl: rendőrség, iskolaorvos, védőnő, fogorvos/ 

 

Az egyéb szervezetekkel közösek szervezett programok (-falunap, Kihívás napja) is 

lehetőséget adnak a környezeti nevelésre. Igyekszünk mindezeket kihasználni diákjaink 

környezettudatos neveléséhez. 

 

 Természetben tartott órák 

 

A tanórán kívüli nevelés lehetőséget ad olyan programok, módszerek megvalósítására, 

melyekre a tanórai keretek között nem kerülhet sor. A tanórán behatárolt az időkeret, a tér, a 

gyerekcsoport létszáma, összetétele, a tantermi kötöttségek gátat jelentenek a 

témaválasztásnál, időzítésnél stb. A tanórán kívüli környezeti nevelés óriási szakmai és 

nevelési lehetőség az iskolavezetés és az egyes tanárok számára. 

 

 Táborok 

 

Lehetőségeinkhez mérten nyári tábort, sítúrát szervezünk, melyek kiváló alkalmak céljaink 

megvalósításához. 

 Igyekszünk a költség-takarékosabb megoldásokat kihasználni, és lehetőleg minden diákunkat 

egyszer eljuttatni e nagyszerű élményt nyújtó környezetbe. 
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 Tanulmányi kirándulások 

 

A tanulmányi kirándulások megszervezésében számottevő tapasztalatokkal rendelkezik az 

iskolánk. Ezért különösen fontos, hogy valamennyi diákunk részt vegyen az osztályában 

szervezett kirándulásokon, hiszen pedagógiai értékük jelentős. A tanulóközösség 

összekovácsolása, az élményszerzés, az együttlét öröme, a szocializáció ötvöződik a 

közelebbi, távolabbi tájakkal, nevezetességekkel, való megismerkedéssel, hazánk 

felfedezésével. Lehetőséget ad a jelentős, híres, érdekes tárgyakkal, esetleg személyekkel, 

jellegzetes helyekkel való találkozás, az „ottlét” élményének megélésére.  

Ez a nevelési forma elsősorban nem valamilyen tantervi feladat teljesítését szolgálja. Célja 

főképpen a közösség és azzal együtt a személyiség fejlesztése. E fejlesztési feladatokat 

azonban szolgálhatják különböző megismerő, tanulási helyzetek is. A tanulmányi kirándulás 

során a tanulók kaphatnak különböző ismeretszerző feladatokat. Készülhetnek kiselőadással, 

végezhetnek gyűjtőmunkát stb. A tanulmányi kirándulást a tanítás nélküli munkanapokon 

szokás megszervezni, hiszen az iskola tanórán kívüli tevékenységeinek része. 

A tanulmányi kirándulások önköltségesek, melyet a szülők fizetnek. Természetesen mindent 

elkövetünk a költségtakarékos megoldások felkutatásában, illetve pályázatok, diák-

önkormányzati, szponzori hozzájárulás is lehetséges. 

 

 

 Hagyományos tanórai foglalkozások 

 

A nemzeti alaptanterv és a kerettanterv lehetőségeit kihasználva – a tantárgyi programokból 

kiindulva – meg kell határozni a környezeti nevelési tananyagot. Minden tantárgyba próbáljuk 

beépíteni a környezeti nevelés célkitűzéseit. Jelenjenek meg a környezeti nevelési programban 

itt az egyes tantárgyak elvárásai, céljai környezeti nevelési szempontból. A helyi tanterv 

megírásakor is törekedjünk rá, hogy az egyes tantárgyak célkitűzéseinél jelenjenek meg a 

környezeti nevelési célok is. 

Meg lehet állapodni abban, hogy a tanárok a tanmenetben jelöljék valamilyen módon azokat 

az órákat, amelyek tananyaga szorosan kapcsolódik a környezeti nevelési célkitűzésekhez. 

A tanórán a tananyagon kívül még sok apróság is nevel a környezet megóvására, 

környezetbarát életmódra. 

 

 A tanulók személyiség-fejlődése 

 

A tanulók személyiségének formálódását már nem ilyen egyszerű mérni: használhatunk 

kérdőíveket, szociometriai vizsgálatokat, különböző megfigyeléseket, egyéni vagy csoportos 

beszélgetéseket. 

Környezeti nevelési programunk megvalósításában azon fáradozunk, hogy diákjaink 

megbecsüljék a körülöttük lévő értéket, környezettudatos magatartásukkal megőrizzék azt, az 

utókor számára. 
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4.7. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK  

 

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

    A Nemzeti alaptanterv „A műveltségi területek oktatásának közös követelményei” című 

részében találjuk meg az iskola közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatrendszerét. 

    Így a közös követelmények: 

 A hon- és népismeret segítse elő harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és 

társadalmi környezettel. 

 A tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

vallások, a másság iránt, becsüljék meg ezeket. 

 Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vegyenek a 

nemzetközi kapcsolatok ápolásában. 

 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. 

 A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti 

konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

 A kommunikációs kultúra középpontjában az önálló ismeretszerzés, 

véleményformálás és –kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, 

megvédésének a képességei állnak. 

 Az iskolának az új információs környezetben eligazodó, és azt kritikai módon 

használó fiatalokat kell nevelnie. 

 A pedagógusok fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és 

segítőkész magatartást. 

 

Kiemelt feladatok: 

 

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

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében. 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása. 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

6. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. 

 

A közösségi nevelés területei az iskola keretein belül:  

 

- Tanórák (szaktárgyi, osztályfőnöki).  

- Tanórán kívüli, felnőttek által szervezett iskolai foglalkozások (napközi,  

   kirándulás, szakkör, egyéb rendezvények).  

- Diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (diák-önkormányzati  
  munka).  
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4.8. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS feladatainak 

megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák  

 

1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra. 

 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak 

tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

 

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

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

 

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

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

állandó aktivitását biztosítják. 

 

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

hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb 

mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes 

tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin 

előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így – elsősorban a 

gyakorlásnál, ismétlésnél – a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

 

d) Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hozhat létre, 

ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök 

funkcionális használatának terén 

 

2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli 

tevékenységek segítik: 

 

a) Hagyományaink 

    Iskolánkban a kialakult hagyományok ápolása: 

 Egyházi/ Karácsony, Húsvét/ és állami ünnepeinkről /Október 6, 23, Március 15, 

Június 4/ való megemlékezések,  

 kulturális programjaink: Márton nap, Mikulás, Farsangoló, Ki-Mit-Tud?,  

 Kihívás napja, Gyermek nap, sportversenyek 

 Házi versenyeink: Matematika, rajz, szépírás, versmondó, könyvtár ismereti. 

 

b) Diákönkormányzat 

    A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat munkáját a 4-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-

önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója 

által megbízott nevelő segíti. 

 

c)  Napköziotthon, tanulószoba. A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - 

amennyiben a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-8. 

évfolyamon napköziotthon működik. 
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A napközi keretében évente 4 alkalommal az évszakoknak megfelelően kézműves 

foglalkozást működtetünk. Minden tanév előtt megrendezésre kerül a Hívogató napközis 

tábor.  

 

d) Diákétkeztetés. A napköziotthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, 

ebéd, uzsonna) részesülnek. 

A települések önkormányzatai által megállapított étkezési térítési díjakat az iskola által 

meghatározott módon kell befizetni. 

 

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

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az 

egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozások segítik. 

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

képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk évfolyamonként. 

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

eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. 

- A felső tagozaton a tehetséggondozás és felzárkóztatás a tanórákhoz kapcsolódó 

korrepetálás, illetve szakkör keretében működik. 

 

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

tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a 

tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

 

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

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is.  A szakkörök indításáról 

– a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanév elején 

az iskola nevelőtestülete dönt.  

 

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

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

évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken 

való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók 

felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok 

végzik. Iskolánk az alábbi versenyeken vesz részt:  

Háziversenyeink: matematika, rajz, magyar nyelv és irodalom (szavaló és helyesírás), 

környezetismeret, sport.  

Területi versenyek: Mesevetélkedő, Zrínyi matematika verseny, Természetismeret 

verseny, Ászári prózamondó verseny, Kisbéri anyanyelvi verseny, Bakonysárkányi 

szavalóverseny, Bendegúz nyelvész verseny. Levelezős tantárgyi versenyek.???????   

 

i.)Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal 

egy napos tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvételhez 

szülői hozzájárulás szükséges. Anyagi fedezetét az intézmény biztosítja.(IPR program) 

 

j) Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű 

módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai 

foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Célunk, hogy 
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minden tanuló a 8 év alatt legalább egyszer erdei iskolai táborozáson részt vehessen. Ezt 

elsősorban az Erzsébet tábor pályázat keretében valósítjuk meg. 

 

k) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-

egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. 

Iskolánkban alsó tagozaton tanévenként két alkalommal, felső-tagozaton bérletes előadásokon 

illetve a filmharmónia által szervezett hangversenyeken, valamint rendhagyó szaktárgyi 

órákon való részvételt preferálunk. 

 

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

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy különféle szabadidős programokat szervez 

(pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények, osztályfoglalkozások, stb.).  

 

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

iskolai könyvtár segíti. 

 

n) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. 

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

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

felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

4.9. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI  

 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Közoktatási és Köznevelési Törvény, 

az iskola Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, az intézmény, az 

iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, továbbá az igazgató, illetőleg a felettes 

szerveknek az igazgató útján adott útmutatásai alkotják. 

A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja 

magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő, oktató munkából az egyes 

munkaköröknek megfelelően minden nevelőre kötelezően vonatkoznak. 

Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 

 A tanítási órákra való készülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és helyettesített órák 

vezetése, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 szülői értekezletek, fogadóóra megtartása, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeltetéskor, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 tanulmányi versenyekre való felkészítés, tanulmányi versenyek összeállítása, 

lebonyolítása, 

 javítóvizsgák lebonyolítása, 

 iskolai méréseken való felügyelet, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, munkaközösségi megbeszéléseken, 

 iskolai dokumentumok készítésében való közreműködés, 
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 szakmai továbbképzéseken való részvétel, 

 tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

 szertárrendezés, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása, 

 az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében való közreműködés, 

 az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének a 

megszervezésében és lebonyolításában való részvétel. 

 

Továbbá alkotó módon részt vállal: 

 

 a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, a közös vállalások teljesítéséből, 

 az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, az iskola hagyományainak 

ápolásából, 

 a tanulók folyamatos felzárkóztatásából, a tehetséggondozást szolgáló 

feladatokból, 

 pályaválasztási feladatokból, a gyermekvédelmi tevékenységből, 

 a diákönkormányzat kialakításából, az iskolai élet demokratizmusának 

fejlesztésében. 

 Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó 

visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében 

 Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.   

 

Feladatai közé tartoznak még az alábbiak: 

 

 Egyes adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, melyeket az intézmény 

nevelő-oktató munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok 

előírnak. 

 Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A tematikus, 

éves tanmenetet az igazgató által meghatározott időpontra elkészíti, az illetékesnek 

jóváhagyásra bemutatja. 

 Személyi adataiban történt változást (név, lakcím, szabadság idején a tartózkodás 

helyét) az igazgatónak azonnal jelenti. 

 Távolmaradása, feladata elvégzésében fellépő akadályoztatása esetén időben, előre 

értesíti az igazgatót és gondoskodik helyettesítése esetén arról, hogy a tanmenet, a 

tankönyv a helyettesítő nevelő rendelkezésére álljon. 

 Részt vesz a diákmozgalom segítésével, a tanuló-és gyermekbalesetek megelőzésével, 

a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában. 

 Betartja az iskola tűzvédelmi, balesetvédelmi és egyéb szabályzatait. 

 A fentieken kívül elvégzi azokat a munkakörével összefüggő feladatokat, amelyekkel 

az igazgató, az igazgatóhelyettes, az illetékes munkaközösség-vezető megbízzák. 

 

4.10. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ 

OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI 

  

Az osztályfőnököket az igazgató bízza meg meghatározott időre a felmenő rendszer elvét 

figyelembe véve. 

Az osztályfőnök olyan pedagógiai kompetenciával rendelkező szakember, akinek erkölcsi 

és jogi felelősséget kell vállalnia valamennyi rábízott tanulóért. 
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 Nyomon követi a tanulók fejlődését, tevékenységét és konfliktusait a szülői házban és 

a kortárs csoportban. 

 Az osztályfőnöknek rendszeresen figyelemmel kell kísérnie osztályának tanulóit a 

tantárgyi és nem tantárgyi tanulási folyamat során, a tanulók tanulmányi előmenetelét, 

az osztály fegyelmi helyzetét. Bukásra álló tanuló szüleivel felveszi a kapcsolatot, és a 

szaktárgyat tanító kollégával együtt, megpróbál megoldást találni a bukás elkerülése 

érdekében. 

 Hiányzásokat figyeli. Az igazolatlan hiányzás esetében köteles a szülőt írásban 

értesíteni. Több igazolatlan hiányzás esetén szól az igazgatónak, és az ifjúságvédelmi 

felelősnek. 

 Segíti a tanulóközösség kialakítását. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti. 

 Szülői értekezletet, fogadóórát tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos adminisztratív teendőket: napló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok 

megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások 

igazolása. 

 Segíti az osztálya kötelező orvosi vizsgálaton való részvételét. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 

 Rendkívüli esetben órát látogat az osztályában. 

 Tanulmányi kirándulást szervez, bonyolít le. 

 Az osztályfőnöknek, mint pedagógusnak, törekednie kell arra, hogy osztályában: 

 kultúraközvetítőként, 

 fejlesztőként 

 a csoport vezetőjeként, 

 a csoport életének szervezőjeként, 

 értékelő pedagógusként irányítsa a rábízott tanulók életét, munkáját. 

 Kötelessége, hogy a szülőket tájékoztassa a házirendről, gyermekük iskolai 

teljesítményéről. 

 Gondoskodik arról, hogy a szülők szavazás útján megválasszák az osztály szülői 

munkaközösségének tagjait (2-3 fő). 

 Pontos információkkal kell rendelkeznie osztálya szociometriai képéről, az osztályon 

belüli konfliktusokról, rivalizációról, az uralkodó értékekről. 

 Továbbá tisztában kell lennie az iskola által preferált alapértékek, normákkal 

elsősorban: 

 rend és tisztaság 

 udvarias, illemtudó viselkedés 

 munkafegyelem, tanulói fegyelem 

 a teljesítmény tisztelete 

 a műveltségre, informáltságra való törekvés 

 a testi, lelki egészség,  

 demokratizmus fejlesztésével osztálya tanulóinál. 

 Felelősséget kell vállalnia tanítványai viselkedéskultúrájáért, személyi biztonságukért 

a környezettisztaság megőrzése érdekében tanúsított magatartásukért. 
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4.11. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL 

KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE  

 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő 

tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, 

ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő 

módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 

Munkánk során kiemelten kezeljük   

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

- a sajátos nevelési igényű 

- a kiemelten tehetséges 

- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók fejlesztését. 

 

 E tanulók nevelése és oktatása iskolánkban integrált formában történik. 

 

 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók négy nagy csoportba tartoznak, melyek a következőek: 

 

6.1 Beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók 

6.2 Sajátos nevelési igényű tanulók 

6.3 A kiemelten tehetséges tanulók 

6.4 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése 

 

 

Beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók 

 

E tanulók nehézségeinek enyhítését szolgálják a következő osztályfőnöki, szaktanári 

tevékenységek: 

 

- szoros kapcsolata a helyi óvodával, a nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti 

szolgálattal, 

- egyéni elbeszélgetés a gyermekkel és szüleivel, az adott probléma megoldását szolgáló 

irányított tevékenység, 

- differenciált foglalkoztatás, 

- szabadon választható és szabadidős tevékenységek során különösen egyéni bánásmód 

az érintettekkel, 

- napköziotthon, 

- felzárkóztató órák,  

- családlátogatások, 

- a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése. 

 

Ugyancsak ezen pozitív és negatív kérdések megoldását segíthetik elő a jól előkészített 

tanulmányi és más jellegű osztálykirándulások és rendezvények, erdei iskolák, 

táborozások stb. – A tanulók egy „más” helyzetben, környezeten általában új oldalukról is 

megmutatkoznak. Kiemelt feladatunk ezen tapasztalatok, váratlan „helyzetek” megfelelő, 

tapintatos kezelése. 
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Sajátos nevelési igényű tanulók 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei a Magyar Közlöny 

Online 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet és a 2. sz. Melléklet 5. pontja (Enyhe értelmi 

fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei) szerint történik. 

 

A kiemelten tehetséges tanulók 

 

A tehetség, a képesség kibontakoztatását elősegítő pedagógiai tevékenységek: 

 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,  

- a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása,  

- a tehetséggondozó foglalkozások, 

- az iskolai sportkör, 

- a szakkörök, 

- versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.) 

- a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások), 

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

csoportos használata – kiemelten az  interaktív tábla használata, 

- a továbbtanulás elősegítése. 

 

A tehetség kibontakoztatásának területén kiemelt szerepe van a szakköri és egyéb 

foglalkozásoknak. Ezek megszervezésére az SZMSZ vonatkozó rendelkezése szerint kerül 

sor. Elsődlegesen személyi feltételeink következtében általában a következő szakköröket 

szervezzük és működtetjük: 

      Matematika, számítástechnika, könyvtári olvasókör, irodalmi szakkör, német nyelv, 

énekkar, tömegsport, kézilabda, labdarúgás, „ügyes kezek” szakkör. 

 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése, (IPR program) 

integrációját segítő pedagógiai tevékenységek 

 

 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval és gyermekjóléti 

szolgálattal 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások 

- egyéni foglalkozások 

- az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése 

- iskolai sportkör, szakkörök 

- tanulmányi kirándulások 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok) 

- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások) 

- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás) 

- a szülőkkel való együttműködés 

- családlátogatások 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról 
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A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek, továbbá a 

kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok 

 

 Iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

összhangban vannak tanulóink összetételével. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását az 

igazgató koordinálja, míg alkalmas személyt nem tudunk biztosítani rá. 

 Ebben a vonatkozásban védelemre szoruló tanulóink közül a legtöbb meghatározóan a 

cigány etnikumhoz tartozik. Iskolánkban nem folyik külön nemzeti- és kisebbségi nevelés és 

oktatás; cigány tanulóink felzárkóztatása az oktatás egészére vonatkozik (tanórák, 

korrepetálások, fejlesztések, napközi stb.). 

 A leginkább szociális hátrányhelyzettel induló gyermekek esetén ennek érzékelhető 

szimptómái a következők: fáradékonyság, fejletlen gondolkodás, önfegyelem hiánya, 

alapvetően negatív viszonya tanuláshoz, rossz tanulási technika, nem megfelelő szülői háttér. 

  

 Jelen gondjaink leküzdésére és a fentiek elősegítésére a nevelés terén legfontosabb a 

velük való egyéni bánásmód. Ennek során kiemelkedő szerepe van a pedagógiai türelemnek 

és a dicséret alkalmazásának. Tudjuk, hogy tartós eredményességről így is csak hosszú távon 

beszélhetünk. 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulóknál még fontosabb pedagógiai feladat, hogy 

szoros kapcsolatban legyünk a családokkal. A rendszeres és alkalmi családlátogatás mellett 

különösen célszerű a szülők gyakoribb írásbeli tájékoztatása. Érzékeljék a szülők, a gyerekek, 

hogy bátran, bizalommal fordulhatnak az osztályfőnökökhöz, szaktanárokhoz, vezetőséghez 

egyaránt.  

 Célunk, hogy változatos pedagógiai eszközökkel segítsük ezen tanulók beilleszkedését 

a közösségbe. Örömteli, hogy ezen tanulók közül egyre többen vesznek részt a tanulmányi 

osztálykirándulásokon. Ezzel együtt, ha lehetőségeink megengedik, illetve pályázatok 

eredményeként a továbbiakban is szervezünk számukra egynapos osztálykirándulásokat, erdei 

iskolát esetleg nyári táboroztatást. Iskolán pedagógusai szívesen vesznek részt ezen 

pályázatok megírásában, hogy minél jobban tudjuk e pedagógiai tevékenységünkkel 

elősegíteni ezeknek a tanulóknak a beilleszkedését, felzárkóztatását. 

 A különböző jellegű hátrányok a nevelés és a szocializáció mellett leginkább ennyire 

érzékelhetők e gyermekek mindennapi tanulásában. Az e téren jelentkező kudarcaik 

megszüntetését illetve gyengítését szolgálják meghatározóan a napközik, felzárkóztató 

csoportfoglalkozások, különösen az alsóbb évfolyamokon. 

 

A felzárkóztató programok legfontosabb fejlesztő feladatai a következők:  

- tantárgyi fejlesztés 

- önismeret, önbizalom fejlesztése 

- általános szocializációs, kommunikációs fejlesztés 

- egyéni tehetséggondozás  

- az érintettek iskolai és társadalmi sikerességét elősegítő készségfejlesztés. 

 

Mindezek megvalósítására leginkább a felzárkóztató, fejlesztő jellegű foglalkozások a 

legalkalmasabbak. Ezeken a tanórákon különös odafigyeléssel kell lennünk e tanulók 

irányába. Nagyon fontos a velük való egyéni foglalkozás, foglalkoztatás, munkáik 

rendszeres javítása, az állandó ellenőrzés, ugyanakkor a minél több sikerélményhez való 

juttatás is. Találjuk meg mindig, minden órán azt az aprócska jót, és emeljük ki, dicsérjük 

meg, bíztassuk, hiszen ez által is fontos pedagógiai tevékenységet folytatunk. 

Megerősítjük, így egyre több pozitív dolog éri, bízni kezd önmagában. 



 35 

 Mindezek megvalósítására a legalkalmasabb az egyéni fejlesztés, vagy a kis létszámú 

csoportokban történő felzárkóztatás. 

 Az egyéni és a szociális hátrányokból fakadó hátrányok leküzdését elősegítő 

felzárkóztató jellegű programjaink megvalósítása során törekedjünk arra, hogy a tanulók 

kölcsönösen megismerjék egymást, ezáltal pedig megtanulják egymást elfogadni és 

megbecsülni. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységek 

  

 Iskolánk mindig is sokat tett a szociális hátrányok enyhítéséért. A napközis 

foglalkozások megszervezésével nemcsak a közoktatás feladatinak megvalósításában 

vettünk részt, hanem szociális funkciót is teljesítettünk. Fontos pedagógiai feladatnak 

tartjuk a szociális hátrányokkal küzdő fiatalok feltérképezését, problémáik megismerését. 

 

Kiemelt feladataink: 

 

 A napközis, illetve tanulószobai foglalkozások megszervezése, 

 Felzárkóztató illetve tehetséggondozó programok szervezése,  

 Drog- és bűnmegelőzési programok, 

 Pályaorientációs tevékenység,  

 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, 

fogadóórákon, családlátogatásokon, 

 Helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése,  

 Motiválás arra, hogy a gyermek kollégiumi, tanulószobai, vagy napközis 

ellátásban részesüljön, 

 Kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézménnyel, az áthelyező bizottsággal, 

 A tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása, 

 Táborozási hozzájárulások,  

 Ösztöndíjak, egyéb támogatások, 

 Pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon. 

 

4.12. Napköziotthon 

 

A napköziotthonban a jó terv kialakítása összetettebb feladatot jelent, mint egy tantárgy 

tanmenetének, tematikus tervének, vagy egy osztályfőnöki foglalkozási tervének elkészítése. 

Több iskolai és iskolán kívüli tényezővel való koordinációra van szükség, hiszen a csoportok 

nem egy esetben több osztály tanulóiból tevődnek össze, s ezt igényli az osztályban folyó 

tanítói, tanári munkánál lényegesen szerteágazóbb gyermeki tevékenység megtervezése is. 

Mindezen túl az egész napos foglalkozás keretében magasabb fokon van szükség speciális, 

individualizált személyiségfejlesztő munkára.  

 

A tervező munka a központi és helyi dokumentumokban megjelölt céloknak és 

feladatoknak az adott csoportra konkretizálását és annak alapján olyan alkotó munkát jelent, 

amelyben az adott gyerekcsoport - az egyes gyerekek - továbbfejlesztésének, pedagógiailag 

magasabb szintre emelésének útját járja végéig gondolatban a terv készítője. Tehát azt, hogy 

milyen módon jut el a közösség - és egyes tagjai - a különböző szintű követelmények 

teljesítéséhez. Mindezt a valóságos helyzetből kiindulva, a realitásokkal számolva, egyedi 

körülményeire alkalmazott módon. 
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1. Helyzetelemzés 

 

Iskolánkban l978 óta segíti a tanulók napi felkészülését napközi otthon.  

Kezdetben l, majd három, l978 óta négy csoport alakult ki a mindenkori igényeknek 

megfelelően. Jelenleg az igényeknek megfelelően 2 napközis csoport és egy tanulószoba 

működik. 

A csoportok az osztálytermekben dolgoznak, valamint a szabadidős foglalkozásokhoz 

használják az iskola egyéb helyiségeit és tereit / könyvtár, ebédlő, udvar, sportpálya /. 

A napközis tanulók többsége hátrányos helyzetű családból érkezik, így nagy hangsúlyt 

kell fektetnünk az induló hátrányok leküzdésére, majd felzárkóztatásra. 

 

2. Napköziotthon célja 

 

     - segítse a napi felkészülést 

             - kulturált szabadidős tevékenységekkel, fejlesztő játékokkal egészítse  

ki az iskola oktató-nevelő munkáját 

     - segítse elő az alapkészségek kialakulását 

     - csökkentse az indulási hátrányokat 

     - legyen értékközvetítő 

     - személyiségfejlesztés 

     - problémamegoldó gondolkodásmód kialakítása 

     - környezeti nevelés 

     - családi nevelés 

     - egészséges életmód kialakítása, higiénés szabályok 

     - pályaorientáció 

 

Általános fejlesztési követelmények 

 

   - a gyerek ismerje és alkalmazza az életkorának megfelelő tanulási  

technikákat 

     - a tanulás higiénés szokásait 

     - igényes munkavégzés 

     - együttműködés 

     - önértékelés - társak értékelése 

     - legyen igénye önművelésre, önálló ismeretszerzésre 

 

Fejlesztési terv 

- ismerjék és alkalmazzák a tantárgyak tanulásának számára célszerű tanulási 

sorrendjét 

- tanulás tervezése, időbeosztás 

- munkaeszközök kiválasztása és használata 

- tankönyvek tárgy- és névmutatójának, kislexikon önálló használata 

- önellenőrzés 

- írásbeli munkák alaki, tartalmi, helyesírási javítása 

Feladatok tanulásirányítás területéről 

 

     - tanulás rendje 

     - eszközök 

     - egyéni tanulási, foglalkozási terv 
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3.A napköziotthon szervezeti felépítése 

 

l./ a napközi otthon napi tevékenységei: 

    - ebédeltetés 

    - önálló játék - levegőzés 

    - tanulásirányítás 

    - szabadidős tevékenység 

 

2./ szabadidős tevékenységek heti beosztása: 

    - kulturális tevékenység 

    - játéktanulás 

    - sportfoglalkozás 

    - séta, kirándulás 

    - heti értékelés 

    - technikai foglalkozás 

    - klub napközis tevékenység 

 

A tanulás irányítása 

A napköziotthon egyik legfontosabb feladata, hogy a gyermekek tanulását 

megszervezze. 

Arra kell törekedni, hogy valamennyi iskolai feladatukat elkészíthessék, 

megtanulhassák. 

A tanulásra fordított idő alsó tagozatosoknak legfeljebb l órás, felsősöknek 2 órás. 

Meghatározásában - felhasználásában a következő tényezők játszanak szerepet: 

- a csoport összetétele 

- a házi feladatok nehézségi foka, mennyisége 

- a csoport többségének, illetve az egyes gyermekek tanulási szokásai 

- az önállóság foka 

- az egyéni segítségnyújtás / korrepetálás / szükséglete 

- aktualitások. 

Célszerű a leckefüzetek vezetése, tanulmányi felelősök kijelölése. A tanulók tervezzék 

meg az egyes tantárgyi anyagok megtanulására, elvégzésére szükséges időt és a sorrendet. 

A tanulókat önálló tanulásra kell nevelni. El kell sajátítani a helyes tanulástechnikákat. 

A tanulók rendelkezésére álljanak a kellő segédeszközök /: lexikonok, szótárak, 

szemelvények, térképek, stb./ 

Fejleszteni kell a tanulók problémalátását, problémamegoldó gondolkodását, 

kifejezőképességét. 

 

Kulturális tevékenység célja 

Életkori sajátosságokat, érdeklődést figyelembe vevő irodalmi, helytörténeti, zenei 

témakörök feldolgozása, aktuális évfordulókról, ünnepekről megemlékezés. Kapcsolódva a 

NAT követelményeihez. 

 

Játéktanulás célja 

Új játékok tanulása, a szabadidő hasznos eltöltéséhez kínálat nyújtása. Népi játékok, 

helyi sajátosságok, népi szokások megismerése, ismeretek bővítése. 

Sportfoglalkozás célja 

- a mindennapos testnevelés kiegészítője 

- a sportjátékok megismertetése 

- az együttjátszás örömének, a sportszerűség elsajátítása 
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Technikai foglalkozás 

Nem új munkafogásokat tanítunk, hanem az iskolában tanultakat gyakoroljuk. Célunk, 

hogy a tanulók megismerjék a munkát, megbecsüljék mások és maguk által készített dolgokat. 

A legkönnyebben hozzáférhető anyagokat használjuk fel: papír, textil, fonal, termések stb. 

 

Klub-napközis tevékenység 

A foglalkozásokat havonta egy alkalommal tartjuk. 3-4 csoportban különböző 

tevékenységet szervezünk. Biztosítjuk a teljes önkéntességet, a választási lehetőséget, hogy a 

foglalkozások valóban örömet jelentő tevékenységek legyenek. A foglalkozásokra olyan 

darabokat tervezünk, melyet minden tanuló el tud készíteni, biztosítva ezzel minden tanuló 

számára az alkotás örömét. 

A klub napközis foglalkozások célja a kedvtelésből végzett munka alkalmainak 

megteremtése, a gyermekek ügyességének, képességeinek fejlesztése, sikerélmények 

kiváltása. Teret ad kiugró teljesítményekre olyan gyermekeknek, akik az elméleti tárgyak 

anyagával nehezebben birkóznak meg. A foglalkozásokon játékok, díszek, ajándéktárgyak 

készülnek az évszakoknak és sorra kerülő ünnepeknek megfelelően. 

 

Séták, kirándulások 

A programokban a gyermekek legyenek aktív résztvevők. Közösen tervezzék, 

szervezzék meg az útirányt. Aktivizálásukat szolgálja az is, ha a program után 

élménybeszámolót, rajzokat stb. készítenek. 

E foglalkozások célja lehet: levegőzés, tájékozódás, gyűjtés, megfigyelés, pl. évszakok 

megfigyelése, természeti jelenségek, a természet hangjai, állatok, növények, tárgyak, 

munkavégzés folyamatának megfigyelése, stb.  

 

Heti értékelés 

A napközi otthonban rendkívül jelentős a heti értékelés jó megszervezése. Helyes, ha 

erre péntekenként kerül sor, mert így a gyermekközösség még a friss élmények hatása alatt 

teheti mérlegre a hetet, és az eredmények felülvizsgálatával tervezhetik meg a következő hét 

programját. 

A heti értékelés alkalmat ad, hogy konkrét élethelyzetekben gyakorolják a közéleti 

aktivitást, a közösség gondjaival való foglalkozást és a felelősség vállalását. Hozzászoknak az 

önértékelés és mások munkájának reális értékeléséhez.  

 

Témák, célok: életrend, helyes napirend kialakítása, egészséges életmódra nevelés, 

világnézeti és esztétikai nevelés, az akarat erősítése, kötelességtudat elősegítése, hazafias 

nevelés. 

A tehetség, a képesség kibontakoztatását elősegítő tevékenységek a napköziben: 

 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

- a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása, 

- a tehetséggondozó foglalkozások, 

- az iskolai sportkör, 

- a szakkörök, 

- versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.), 

- a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások), 

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

egyéni vagy csoportos használata,        

- a továbbtanulás segítése  
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A tehetség kibontakoztatásának területén kiemelt szerepe van a szakköri és egyéb 

foglalkozásoknak. Ezek megszervezésére az SZMSZ vonatkozó rendelkezése szerint kerül 

sor. Elsődlegesen személyi feltételeink következtében általában a következő szakköröket 

szervezzük és működtetjük: 

matematika, számítástechnika, vizuális nevelés, könyvtári olvasókör, irodalmi, vöröskeresztes 

német, és énekkar. 

 

4.13. AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS FELADATOK  

 

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje a DÖK Sz.M.SZ.-nek 

megfelelően 

 
Döntési jogkör: 

1. A tanulóközösségek döntenek saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, 

ellenőrzésében, értékelésében, valamint diák-tisztségviselőik megválasztásában és 

visszahívásában. 

2. Saját működésével kapcsolatban a nevelőtestület véleményének kikérésével. 

3. A Diákönkormányzat anyagi kérdéseiben. 

4. A Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának elfogadásában. 

5. Egy tanítás nélküli munkanap programjának megállapításában. 

 

Véleményezési jogkör: 

1. A munkaterv készítésekor a tanév rendjére vonatkozó, tanulókat érintő programok 

meghatározásában. 

2. A tanulók jutalmazásában, kitüntetésében, fegyelmi ügyében. 

3. Kulturális és iskolán kívüli programok szervezésében. 

 

Javaslattevő jogkör: 

Az iskolai élet minden diákokat érintő kérdésében. 

 

Egyetértési jogkör: 

1. Az ünnepélyek, megemlékezések rendjével, hagyományok ápolásával kapcsolatban. 

2. A diákképviselők és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formájának és rendjének 

meghatározásában. 

3. Jogszabályban meghatározott ügyekben, az iskola szervezeti és működési szabályzatának 

elfogadásakor és módosításakor. 

4. A házirend elfogadásakor, módosításakor. 

5. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és a tanulók rendszeres tájékoztatásának 

rendjével és formáival kapcsolatban. 

6. A tanulók jutalmazásának elveivel és formájával, illetve a fegyelmező intézkedések 

formáival és alkalmazásának elveivel kapcsolatban. 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Aláírási jog 

Minden Diákönkormányzatot érintő iratot az elnök jogosult aláírni.  Távollétében az általa 

jelölt vezetőségi tag látja el a teendőket, ha ilyen jelölés nem történt, akkor a vezetőség 

ideiglenesen új elnököt választ. 

 

 

A tanulói közösségekkel való kapcsolattartás 

 Osztályközösségek és tanulócsoportok 

Az iskolai életet érintő információk áramlásának biztosítása az osztályfőnök, ill. a 

szaktanárok segítségével. 

 Diákönkormányzat 

A tanulók érdekeit képviseli, véleményt alkot a diákokat érintő kérdésekben. 

 Diákközgyűlés 

Nyilvános tájékoztató fórum, amely tanévenként legalább egy alkalommal hívható 

össze. Az igazgató és a diákönkormányzat vezetői beszámolnak az előző 

diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról. 

 

Az iskola és a szülők együttműködéséről: 

 

Nevelési tevékenységünkben meghatározó szerepe van a szülők és az iskola  

kapcsolatának. Tudatában vagyunk annak, hogy kölcsönösen egymásra utaltak vagyunk! Ezt 

hivatott elősegíteni a Szülői Munkaközösség, mely 1959-óta működik iskolánkban 

Közös nevelőmunkánk csak akkor lehet igazán eredményes, ha a szülői ház által vallott 

és vállalt erkölcsi és szellemi értékrendszer azonos vagy legalábbis nagyon hasonló a 

miénkkel. - A helyzetelemzésben érintett kérdések következtében ez különösen nem könnyű 

feladat. De a vállalt nemes és közös cél érdekében mindent el kell követnünk. Munkánkat 

hiteles eszmények, közös példaadás segítségével könnyebb végeznünk. 

A szülők és pedagógusok együttműködésének formái eddigi gyakorlatunknak 

megfelelően a következők:  

 

- szülői értekezletek / évente 2 osztályszülői, és össz- szülői illetve   

-         mindkettő további igény szerint / 

- családlátogatások / osztályfőnök-váltás esetén évente egyszer és szükség szerint /  

- fogadónapok / félévente 2-2 alkalommal / 

- nyílt tanítási napok / évente l alkalommal / 

- alkalmi vagy szükség szerinti személyes találkozások 

- szülők farsangi rendezvénye 

- kapcsolat az iskolaszéki képviseleten 

- írásos kapcsolattartás / tájékoztatók az SZMSZ szerint, tájékoztató füzet kölcsönös 

használata, IPR negyedéves értékelései / 

 

A nevelő-oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők, a tanulók és az 

iskolafenntartók együttműködésének előmozdítása érdekében iskolánkban l997. február 2l-e 

óta Iskolaszék működik. A szülők közvetlen és közvetett érdekképviseletét jól tükrözi az a 

tény, hogy az Iskolaszék jelenlegi l0 tagból áll. 
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4.14. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI  

 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 osztályozó vizsga 

 pótló vizsga 

 javítóvizsga 

 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónk a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha  

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,  

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírnál rövidebb idő alatt tehet eleget,  

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely 

vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról 

engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – 

elégtelen osztályzatot kapott, kivéve, ha a nevelőtestület másképp nem dönt. 

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

szabályok szerint kell megszervezni. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

 javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor 

közölni kell a tényt, az időpontot, a vizsgát megelőzően egy hónappal  

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) 

szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik 

tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg. 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a mindenkori tantervek tartalmazzák, melyek a 

pedagógiai program mellékletét képezik. 

 

4.15. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI  

 

A tanuló a 2-8. évfolyamon az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az iskola 

tantervében meghatározott a „a továbbhaladás feltételei” című fejezetekben meghatározott 

követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesített. 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók évközben i tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. A 2-8. évfolyamon minden tantárgyból legalább az 

„elégséges” év végi osztályzatot kell megszerveznie a továbbhaladáshoz.  

Ha a tanuló a 2-8. tanév végén „elégtelen” osztályzatot szerez, a nevelőtestület döntésétől 

függően a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgára, vagy osztály 

ismétlésre kötelezi. 

Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez „elégtelen” 

osztályzatot, a tantestület osztályozó vizsgára kötelezheti. 
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A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie ha: 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 az iskola igazgatója engedélyezte , hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott 

 magántanuló volt. 

Az 1 évfolyamon – a Köznevelési törvény előírásainak megfelelően a tanuló csak abban az 

esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250 óránál többet 

mulasztott. A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az 

osztályozóvizsga tantárgyai a következők: 

 1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

 Környezetismeret 

 5-6. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, 

természetismeret 

 7-8. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika, 

biológia, kémia, földrajz 

 

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

követelményeket az adott évfolyamon valamennyi tantárgyból teljesítette. 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanuló tanulmányi munkája, érdemjegyei, 

illetve valamint az osztályozó vizsgákon nyújtott teljesítménye alapján bírálják el. 

Az l. évfolyamon legalább a "gyengén megfelelt" minősítést, a 2-8. évfolyamon 

valamennyi tantárgyból legalább az "elégséges" osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a 

továbbhaladáshoz.  

Ha a tanuló az l. évfolyamon nem tesz eleget az előírt követelményeknek, munkája 

előkészítő jellegű volt az évfolyamot megismétli. 

Ha a tanuló a 2.-8. évfolyam végén egy vagy két tantárgyból szerez "elégtelen" 

minősítést, a nevelő testület határozatával a következő tanévet megelőző augusztus hónapban 

javító vizsgát tehet. 

Ha a tanuló a 2-8. évfolyam végén három vagy több tantárgyból "elégtelen" osztályzatot 

kapott, az évfolyamot ismételni köteles. 

A 4.-8- évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 

megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha  

      - az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

      - az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

      - egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület ezt engedélyezi, 

      - magántanuló volt, 

      - az igazgató az átvételnél előírja. 

 

Mulasztás következtében és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai a 

következők: 

 

      1. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika 

      2. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret 

      3-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret 

      5-6. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, történelem 

     7-8. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, biológia, fizika, kémia, 
történelem, földrajz 
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4.16. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, ÉS 

ÁTVÉTELÉNEK ELVEI  

 

Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – 

minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

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

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 

 a szülő személyi igazolványát 

 a gyermek lakcímkártyáját, 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást, 

 a gyermek egészségügyi könyvét – a gyermekorvos felvételi javaslatával 

 szükség esetén a szakértői bizottság szakvéleményét. 

 

A 2-8. évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát 

 a szülő személyi igazolványát 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a 

tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás- szorgalom érdemjegyeinek, 

valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével az iskola 

igazgatója dönt. 

Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 

alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, a 

igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett 

évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 

Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló rendeletben meghatározott sorrendben teljesítjük. 

Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi 

kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között 

sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályai a házirend 

tartalmazza. Elsajátításhoz, alkalmazkodáshoz több időt, egyéni differenciálást nyújtanak 

pedagógusaink. 

Iskolánkba tanév közben érkező új tanulók számára – szükség esetén-, az 

ismeretelsajátításhoz, alkalmazkodáshoz több időt, egyéni differenciálást nyújtanak 

pedagógusaink. 

 

Iskolánk a beiskolázási körzetéből – Tárkány község közigazgatási területe – minden 

jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

Első osztályba történő beiratkozás feltétele: a közoktatási törvényeknek megfelelően. 

 

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

tantervében meghatározott szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből és azokból a 

tárgyakból, amelyeket nem tanult előző iskolájában. Ha a vizsgán nem felelt meg, azt 2 
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hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az 

évfolyamot köteles megismételni illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

5. HELYI TANTERV 

5.1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT 

KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK ÉS 

ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV)  

 
Iskolánkban a kerettantervek kiadásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. 

mellékletében szereplő, Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára, és 2. mellékletében 

szereplő, Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára megnevezésű kerettantervét 

alkalmazza az alábbiak szerint. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelésére, oktatására a fenti rendelet 11. 

mellékletében foglalt, Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. 

évfolyam) elnevezésű kerettantervet alkalmazzuk. A pirossal jelzett órák az iskola által 

választott lehetőségek. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

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

Idegen nyelvek    2 + 0,5 

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

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 + 0,5 1 + 0,5 

Ének-zene               (A változat) 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika    +1  +1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Óraterv a kerettantervekhez  –  5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom            (A változat) 4 4 + 1 3 + 1 4 + 0,5 

Idegen nyelvek 3 3 + 0,5 3 3 

Matematika                                   (B változat) 4 3 + 1 3 + 1 3 + 1 

Történelem 2 2 2 2 + 0,5 

Etika/ Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 + 0,5 2 + 0,5   

Biológia-egészségtan                    (A változat)   2 + 0,5 1 + 0,5 

Fizika                                            (B változat)   2  (1,5) 1 (1,5) 

Kémia                                           (B változat)   1 (1,5) 2 (1,5) 

Földrajz   1 + 0,5 2 

Ének-zene                                     (A változat) 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 + 0,5 1 1 1 

Hon- és népismeret 1    

Informatika + 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat   (A változat) 1 1 1 + 0,5 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

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

követelményeket. A tananyagokat évfolyamonként bontottuk és az egyes tematikai egységekhez 

tartozó órakeretet meghatároztuk. A választott kerettantervben szereplő tananyagok évfolyamonkénti 

bontása, illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a pedagógiai program függelékét 

képezik. 

 

Az Új Nemzeti alaptanterv bevezetésének üteme: 

 

  TANÉV 

ÉVFOLYAM 

  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

1 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 

2 NAT2012 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 
3 NAT2012 NAT2012 NAT2020 NAT2020 NAT2020 

4 NAT2012 NAT2012 NAT2012 NAT2020 NAT2020 
5 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 

6 NAT2012 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 
7 NAT2012 NAT2012 NAT2020 NAT2020 NAT2020 

8 NAT2012 NAT2012 NAT2012 NAT2020 NAT2020 
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Új Nemzeti Alaptanterv 2020 bevezetését követően: 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

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

Első élő idegen nyelv    2 + 0,5 

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

Etika/ hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret   1 + 0,5 1  

Ének-zene               (A változat) 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Testnevelés  5 5 5 5 

Digitális kultúra   1  1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 

 

Óraterv a kerettantervekhez  –  5–8. évfolyam 

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

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

Első élő idegen nyelv 3 3 + 0,5 3 3 

Matematika                                4 4 3 + 1 3 + 0,5 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Etika/ Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természettudomány 2 + 0,5 2 + 0,5   

Biológia    2  1 +0,5 

Fizika                                               1 2 

Kémia                                              1  2  

Földrajz   2 1+0,5 

Ének-zene                                      2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1+ 05 1 1 1 

Hon- és népismeret  1   

Dráma és színház   1  

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1  

Testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 1 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 30 30 
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5.2. ETIKA/ HIT- ÉS ERKÖLCSTAN  OKTATÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSE  

 

Intézményünkben a Nemzeti Köznevelési Törvénynek megfelelően szervezzük az etika/ hit és 

erkölcstan oktatását. A településen működő egyházakkal együttműködve alakítjuk ki az 

órarendet a párhuzamos oktatás megvalósításával. 

5.3. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI  

 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során olyan nyomtatott taneszközöket 

/tankönyveket, munkafüzeteket, térképeket, feladatgyűjteményeket és egyéb segédleteket/ 

alkalmazunk, amelyek szerepelnek az OH által kiadott listán. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei illetve az egyes szaktanárok 

határozzák meg.  

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt - az ezt megelőző II. 

félévi, februári-márciusi osztályszülői értekezleten - tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzését 

az iskola vállalja. 

A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük fegyelembe: 

    - A taneszköz feleljen meg az Iskola helyi tantervében szereplő tananyagnak és 

követelményeknek. 

    - A tartalmi használhatóság mellett figyelembe vesszük az egyes taneszközök árát és 

kivitelét.. 

    - A taneszközök használatában is az állandóságra törekszünk, tartós tankönyveket 

választunk. Új taneszköz használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen 

jobbító esetben vezetjük be az Oktatási Hivatal ajánlásait betartva. 

    - Az iskola - pénzügyi lehetőségeihez mérten - törekszik arra, hogy egyre több 

nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Az elmúlt években, s 

reméljük a következőkben is az állami és az önkormányzati kiegészítéssel a tankönyveink 

ingyenesek  tanulóink számára. 

- Tankönyvek minősége alkalmas legyen a diákok esztétikai érzékének fejlesztésére, 

neveljen igényességre, precizitásra. 

- Figyelembe vesszük, hogy a tankönyvek gondolkodásra, elemzésre késztessék 

diákjainkat. 

- Fontos, hogy a tankönyv segítse a pedagógus munkáját. Legyen alkalmas a tanulók 

önálló tevékenységére, segítse a differenciált osztálymunka megvalósítását. 

- A tanulók számára érthető legyen a tankönyv szövege, feleljen meg az életkori 

sajátosságoknak. 

A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgy esetén / testnevelés, rajz / egyéb 

eszközökre is szükség van. Ezek kiválasztása a szaktanárok javaslata és az iskola 

hagyományai szerint történik, melyek beszerzéséről a szülők gondoskodnak. 

 

 

5.4. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS 

SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE  

 

Iskolánk a nevelő-oktató munka kiemelt feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

Az előírt követelmények teljesítését az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanuló szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 
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ellenőrzik. A számonkérés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

A magyar nyelv és irodalom / 2-4. évfolyam /, matematika / 2-8. évfolyam /, 

természetismeret 3-6. évfolyam /, magyar nyelv, irodalom, német nyelv, történelem / 

5-8. évfolyam /, fizika, kémia, biológia és földrajz / 7-8. évfolyam / tantárgyi 

ismereteinek számonkérése során: 

      - a tanuló munkáját egy-egy témakörön belül szóban vagy írásban ellenőrzik,  

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

követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak, 

      - az I. félév végén vagy a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről 

átfogó írásbeli felmérésben számolnak be. - E feltételnek eleget lehet tenni a szaktanár, a 

munkaközösség vagy az iskolavezetés által íratott felmérésekkel, az éves munkatervben 

meghatározottak szerint.  

 

A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket, 

tudásszintmérő teszteket) készít. 

Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző 

értékelési módszereket, eszközöket. 

A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre 

Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, 

illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani. 

Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. 

Elősegíti a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. 

A tanuló szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször 

ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Egy-egy témakörön belül 

írásbeli számonkérésre is sor kerülhet. Szóbeli felelést az alábbi tantárgyakból kell 

eszközölni: 

ének-zene, rajz, informatika, technika tantárgyból legalább félévente valamilyen 

gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva. 

Testnevelés követelményeit csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük. 

 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének, előmenetelének értékelését, 

minősítését elsősorban a helyi tantervben előírt követelményekhez, valamint a tanulói egyéni 

teljesítmény alapján veszik figyelembe. 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

 1., 2.,. évfolyamon félévkor és az 1. évfolyamon év végén, a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges 

minősítés a következő lehet: 

o kiválóan teljesített 

o jól teljesített 

o megfelelően teljesített 

o felzárkóztatásra szorul. 

 

  A 2. évfolyam végén, valamint az 3 - 8. évfolyamon félévkor és év végén a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

 

Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, valamint a 2. évfolyamon félévkor a tanulók 

munkáját az osztálynapló és tájékoztató füzet segítségével értékeljük.  
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Az IPR –ben meghatározott HHH-s tanulókat negyedévente, a tanévben háromszor, 

szövegesen is értékeljük. 

A 3 - 8. évfolyamon a félévi és év végi osztályzat az adott félévben szerzett 

érdemjegyek és a tanuló évközi munkája alapján kerül meghatározásra. 

Az iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év 

végén bizonyítvány útján értesíti. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei, osztályzatai a következők: 

 

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

 

 

Az új, korszerű pedagógiai módszerek elsajátításának, használatának értékelése is előre 

megfogalmazott fejlesztési célok, a gyermekcsoport, illetve az egyéni képességek figyelembe 

vételével, kvalitatív, fejlesztő módon történik. 

Értékelés célja: A tanulók tudásának használhatósága, adaptivitása 

Projekt munka 

Értékelés fajtái: 

- Tanulói értékelés: 

 Önértékelés 

 Társ/csoportértékelés 

 Projektfolyamat értékelése 

- Tanári értékelés: 

 Projektfolyamat értékelése 

lehetséges szempontok:  

 Projektben nyújtott teljesítmény értékelése  

(csoportos/egyéni) 

 Projekt tervezése során meghatározott, fejleszteni kívánt 

kompetenciák értékelése. 

 Együttműködési képesség 

 Társas kapcsolatok alakulása 

 Produktivítás 

 Dominancia 

 Vitakészség 

Projekttermék értékelése lehetséges szempontok:   

 Produktum értékelése az előre megadott követelményekhez 

képest 

 Kreativitás 

 Szakmai, tartalmi értékelés 

Teamtanítás  

Tanári értékelés szempontjai: 

 a tanuló teamtanítás során nyújtott teljesítményének értékelése 

 kritikus gondolkodás képessége 

 együttműködési képesség 

 alkalmazkodóképesség  

 a tanulók tantárgyak közötti koncentrációja 

 integrációs képesség 
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Tanulói értékelés: 

 Önértékelés 

 Társ/csoportértékelés 

 

 

Multidiszciplináris foglalkozás értékelése:  

Tanári értékelés szempontjai: 

 kritikus gondolkodás képessége 

 együttműködési képesség 

 alkalmazkodóképesség  

 a tanulók tantárgyak közötti koncentrációja 

 integrációs képesség 

Tanulói értékelés: 

 Önértékelés 

 Társ/csoportértékelés 

A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és formái. 

 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelésénél és minősítésénél valamennyi 

évfolyamon a példás /5/, jó /4/, változó /3/, rossz illetve hanyag /2/ érdemjegyeket és 

osztályzatokat alkalmazzuk. 

A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályban tanulók véleményének 

meghallgatásával az osztályfőnökök rendszeresen, két havonta értékelik és erről tájékoztató 

füzetben értesítik a gyermek szüleit. 

A magatartás és szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az 

érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályozó 

értekezleten a nevelőtestület többségi véleményes dönt az egyes osztályzatokról. 

Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök szavazata dönt. - Ezen osztályzatokat a 

tájékoztató füzetbe illetve a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

Példás /5/ az a tanuló, aki: 

          - a házirendet betartja, 

          - tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik, 

           - kötelességtudó, feladatait pontosan teljesíti, 

          - az önként vállalt feladatokat is teljesíti, 

                  - tisztelettudó, nevelőivel, a felnőttekkel és társaival szemben  

                    udvariasan, előzékenyen és segítőkészen viselkedik, 

          - az osztály és az iskolai közösség életében adottságainak 

             megfelelően részt vesz, 

          - semmilyen fegyelmező intézkedésben nem részesült. 

 

Jó /4/ az a tanuló, aki: 

          - a házirendet betartja,  

          - tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik, 

          - a rábízott feladatokat a tőle elvárható módon teljesíti, 

          - írásbeli fegyelmező intézkedésben nem részesült. 
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Változó /3/ az a tanuló, aki: 

          - az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be, 

          - a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik, 

          - feladatait nem teljesíti minden esetben, 

          - előfordul, hogy a felnőttekkel és társaival szemben udvariatlan  

            illetve durva, 

          - az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, 

          - igazolatlanul mulasztott, 

          - írásbeli fegyelmező intézkedésben részesült. 

 

Rossz /2/ az a tanuló, aki: 

          - a házirend előírásait sorozatosan megsérti, 

          - feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti, 

          - magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, 

          - a felnőttekkel és társaival szemben rendszeresen udvariatlan illetve  

           durva, 

          - viselkedése romboló hatású az osztály- és az iskolaközösségre, 

          - több alkalommal igazolatlanul mulaszt, 

          - több írásbeli fegyelmező intézkedésben részesült. 

 

Iskolánkban a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

Példás /5/ az a tanuló, aki: 

          - képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt  

                    nyújt, 

          - tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi, 

          - a tanórákon önmagához képest aktív, többlet feladatokat is vállal, 

            és ezeket elvégzi, 

          - munkavégzése pontos, megbízható, 

          - a tanórákon kívüli foglalkozásokon és versenyeken részt vesz, 

          - taneszközei tiszták, rendesek és nem hiányoznak az adott óráról,  

            foglalkozásról. 

 

Jó /4/ az a tanuló, aki: 

          - képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi   

            teljesítményt nyújt, 

          - rendszeresen és megbízhatóan végzi feladatait, 

          - többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken  

           való részvételt csak nagyon ritkán vállal, de az ilyen jellegű  

            megbízatást teljesíti, 

          - taneszközei tiszták, rendezettek. 

          

Változó /3/ az a tanuló, aki:  

          - tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől,  

          - tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait  

             nem mindig teljesíti, 

          - házi feladata, felszerelése gyakran hiányzik, 

          - érdemjegyeit, osztályzatait több tantárgyból lerontja,  

          - önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak  

            figyelmeztetésre vesz részt a munkában. 
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Hanyag /2/ az a tanuló, aki:  

          - képességeihez mérten nagyon keveset tesz tanulmányi fejlődése  

            érdekében, 

          - tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, 

          - feladatait folyamatosan 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 magatartás és szorgalom egyes értékelései és minősítései során az életkori és egyéni 

sajátosságokat figyelembe kell venni. 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása 

 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 

 házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás – készség és képességfejlesztés -, valamint a tananyaghoz 

kapcsolódó ismeretek megszilárdítása, 

 az 1-4. évfolyamon a tanulók hét végére (szombat-vasárnapra), valamint a 

tanítási szünetek idejére nem kapnak a szokásos – egyik óráról a másikra 

esedékes - feladatokon túl sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot 

 5-8. évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére nem kapnak a szokásos – 

egyik óráról a másikra esedékes - feladatokon túl sem szóbeli, sem írásbeli házi 

feladatot. 

a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy 
osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet 
íratni. 
 

5.5. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA  

 

A mindennapos testnevelést az iskola tanulói számára az alábbi foglalkozások biztosítják: 

 1-8. évfolyamon:  

o heti 5 kötelező testnevelés óra, melyből 2 tanóra egyéb sportos 

tevékenységgel kiváltható, a tevékenységet igazoló dokumentummal  

 heti 1 órában játékos testmozgás, néptáncos, táncos foglalkozás 

zajlik a testnevelés órák terhére, néptánc oktatás felmenő 

rendszerben került bevezetésre. 

 heti 1 órában a mindenkori harmadik évfolyamon a kötelező 

testnevelés órák terhére iskolai vívósport fejlesztés zajlik az 

AvEnGarde VSE által. A képzés költségét Tárkány Község 

Önkormányzata finanszírozza.  

o vagy az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai 

o a hét minden napján szervezett tömegsport foglalkozások, melyek 

tevékenységébe a tanulók egy-egy alkalommal is bekapcsolódhatnak. 
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o Egyéb sportegyesületi tagság esetén a 2011.évi CXC. Nemzeti 

Köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően 2 óra kiváltható a 

mindenkori órarend függvényében. 

 

 

A tanulók fizikai állapotának mérése 

 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik a 

testnevelési órákon, tanévenként a tanév rendjében meghatározottak szerinta NetFit teszt” 

alapján. 

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

képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, a szülők tudomására 

hozzák, valamint az országos jelentést is elkészítik. 

o A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló játékos egészségfejlesztő 

mozgás a mindennapi programban 
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6. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK  

 

 

A pedagógiai program hatályba lépése  

 

Iskolánk nevelői közössége a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások 

alapján módosította. A módosítások bevezetése 2020. szeptember 1-jétől történik.  A 

pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: a dokumentumot a fenntartó székhelyén, a 

könyvtárban, az intézményvezetői irodában lehet elolvasni, valamint megtekinthető az iskola 

honlapján és a Köznevelés Információs Rendszerének elektronikus felületén.  

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai   

A pedagógiai program módosítását az intézmény diákönkormányzata …... év 

……napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta, melyet aláírásommal 

tanúsítok.    

 

Kelt: Tárkány, 2020.. 

                                      ........................................... diákönkormányzat képviselője       

 

 

A pedagógiai program módosítását a szülői munkaközösség 2020. év……... napján 

tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői munkaközösség  

véleményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően gyakorolta.    

 

Kelt: Tárkány, 2020. 

                                     ....................................          szülői munkaközösség képviselője       

 

 

A pedagógiai program módosítását az intézményi tanács 2020. év………. napján 

tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács 

véleményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően gyakorolta.    

 

Kelt: Tárkány, 2020.         

 

 

 

 

                                  

  .............................................       intézményi tanács képviselője     

A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék  

A pedagógiai program módosítását az intézmény nevelőtestülete 2020. év                    hó              

            napján tartott értekezletén elfogadta.   

 

Kelt:Tárkány, 2020.  

 

 

 

 

hitelesítő nevelőtestületi tag                                                 hitelesítő nevelőtestületi tag   



 56 

 

 

 

 

A pedagógiai programot jóváhagyom: 

 

 

 

Kelt: Tárkány, 2020.                                                           …………………… 

                                                                           igazgató 

ph 

 

 

 

Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat Jelen pedagógiai programot aláírásommal tanúsítom, 

hogy a fenntartó döntésre jogosult vezetője a pedagógiai program fenti rendelkezéseivel 

egyetért, azokat jóváhagyja. 

 

Kelt: ……………………………….. 

…………………………. 

                                                                                                                  fenntartó képviselője 

ph 


