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1 Bevezetés 

1.1 Jogi alapok 

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola pedagógiai programjának jogi alapjai az alábbi 
jogszabályokon nyugszanak (2020. áprilisi állapot) 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 
 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról, 
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról, 
 326/2013. (VIII.30.) korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, 
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

Tartalmi szabályozása 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, 
- SNI 5/A§: 

 Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához, a 110/2012.(VI.4.) kormányrendelet 5/A.§ 
alapján (2020-tól) 
 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/SNI_iranyelvek.docx  

 5/2020 (I.31.) Korm. rendelet A nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 
110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet módosításáról, 

 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet (A rendeletet az 5/2020. (I.31.) korm.rendelet  7. § (2) bekezdés a) 
pontja hatályon kívül helyezte 2020. február 8. napjával) (2020-ig), 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről (2020-

ig), 

 Kerettantervek 2020-tól a 110/2012. (VI.4.) kormányrendelet 5/A. § alapján 2020-as NAT-hoz 

illeszkedő tartalmi szabályozók, https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020 nat, 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 
és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (2020-ig). 

1.2 Az iskola legfontosabb jellemzői, bemutatása 

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola jogelődjét az 1940-es évek végén államosították. A 
rendszerváltozáskor az egyházi ingatlan-kárpótlások során katolikus általános iskolát alapított a helyi katolikus 
egyházközség és a Váci Római Katolikus Megyéspüspök. Így iskolánk 1994-ben kezdte meg működését, az 
1897-ben alapított ún. "Konstantin" Katolikus Általános Iskola "jogutódjaként", az eredeti épület helyett 
csereingatlanként egyházi tulajdonba átadott iskolaépületben. (Ez az épület 1904-1905-ben Nagykőrös város 
közoktatásának céljaira épült.) Főépületünk a város egyik patinás épülete, a hozzá kapcsolódó tornaterem, és a 
vele szemben elhelyezkedő földszintes kiszolgáló épület (mellékhelyiségekkel, ebédlővel, melegítőkonyhával, 
két osztályteremmel, stb.) betonozott, zárt udvart fog közre. Előny, hogy tantermeink tágasak, világosak. 
 

Összességében 8 osztályteremmel, 2 szertárral, 1 olvasóteremmel, 1 informatika szaktanteremmel, 1 
tornateremmel és kiegészítő szociális helyiségekkel, 1 étkezővel, tanári szobával, igazgatói irodával, gazdasági 
irodával rendelkezünk.  
Az iskola felszereltségét folyamatosan bővítjük, a nevelési-tanítási folyamatokhoz szükséges eszközökkel már 
rendelkezünk. Mindegyik tanteremben elérhető az internet, az alsó tagozatos és az egyéb foglalkozásoknak 
helyet adó termekben telepített számítógép, s további három projektor segíti az nevelő-oktatómunkát. 
 

A legfontosabb alapadataink (ezen dokumentum készítésének idején, az Alapító Okirat változása esetén a 
frissebb dokumentum az érvényes!) 
Az iskolát fenntartó szervezetekben, s az iskola elnevezésében is több változás történt. 
1994-2000: Váci egyházmegye    nevünk: Babits Mihály  
2000-2001: Családotthonon a gyermekekért Alapítvány  Babits Mihály 

2001-2007: Magyar Kolping Szövetség    nevünk: Kolping 

2007-        : Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020
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Az intézmény neve: Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola  

Oktatási azonosítója: OM 037722   

 

A hatályos alapító okirat kelte: 2018. 05. 22.  Határozat száma: 60/2018. (2018.05.22.) 

A működési engedély száma: PE-06/HAT/00144-7/2018   

Nyilvántartásba vételi száma: PE-06/HAT/00144-6/2018   

(Ezek a dokumentumokkal változhatnak módosítások esetén!) 
KSH azonosító: 18665288-8520-552-13 

Az intézmény adószáma: 18665288-1-13 

Címe: 2750 Nagykőrös, Mentovich u. 2. 
Az intézmény fenntartójának neve és székhelye: Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet, 

(KOSZISZ) székhelye: 1134 Budapest, Huba u. 6. 
Az intézmény működési területe, felvételi körzete: Nagykőrös város közigazgatási területe és vonzáskörzete. 
Integrálható SNI-s tanuló esetén a szakértői bizottság kijelölő határozata. 
Engedélyezett létszáma: 130 fő nappali munkarend, 30 fő felnőttoktatás, esti munkarend. 
Az általános iskola évfolyamainak száma: 8 évfolyam  

Az intézmény önálló egyházi jogi személy, gazdaságilag önálló tevékenységet folytat, képviseletét teljes 
hatáskörben a fenntartó által megbízott igazgató látja el.  
Az intézmény fontos jellemzője, hogy integrált nevelés-oktatást valósít meg. Osztálylétszámaink alacsonyak. 

2 Az iskola nevelési programja 

2.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, 
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

2.1.1 Alapelvek 

 
Iskolánk a pedagógiai igényesség, a szakmai felkészültség, a kimagasló hivatástudat szellemében neveli és 
oktatja tanulóit. 
Iskolai pedagógiai munkánkat a keresztény erkölcsi értékek, a nemzeti tudat, a demokratikus célok, a tanulók 
személyiségének fejlesztése, a korszerű technikai-technológiai szemlélet, s nem utolsó sorban a szeretet alapján 
határozzuk meg. Hisszük, hogy névadónk, Adolf Kolping tanításainak szellemében, tanítványainkat a hazát 
tisztelő és szolgáló, a családot becsülő és szerető, azt saját munkájukból eltartani képes, a nemzetért tenni akaró 
polgárokká kell nevelnünk. 
Társadalmi elvárások tekintetében az iskolát használók igényeinek kell megfelelnünk. Magas szintű nevelő és 
oktató munkánkon keresztül olyan erőfeszítésekre késztetjük tanulóinkat, amely sikeres és boldog emberré 
alakítja őket. 
Iskolánk gyermekbarát, ugyanakkor rendre törekvő, világos rendszert kínál, amelyben minden gyerek a 
legmagasabb szinten bontakoztathatja ki képességeit, megtanulhatja a testileg, szellemileg, érzelmileg és 
erkölcsileg egészséges életvitelt. 
Iskolánk a katolikus hagyományokra építve, korszerű ismeretekkel felruházott, nyitott, őszinte személyiségű, 
környezetével harmonikus kapcsolatban élő, hazáját szerető ifjúság felnevelését tartja elsődleges céljának. 
Az iskola Pedagógiai Programjában kiemelt helyet kap a hagyományok ápolása, az értékek megőrzése és 
teremtése. 

2.1.2 Értékek 

 
Nevelésünk meghatározó elemei azok az értékek, melyeket a tanulók, a nevelők, a szülők, a fenntartó és a 
társadalom elvár az iskolától.  
Ezen értékek közvetítői a pedagógusok, a szülők, akik személyes példájukkal, tapasztalataikkal, 
szakértelmükkel megfelelő hatásfokkal képesek befolyásolni a rájuk bízott fiatalok magatartását, viselkedését. 
Pedagógiai Programunk előtérbe helyezi az embernevelést. A gyermeki személyiségfejlesztésben a 
kötelességek és jogok egyensúlyát, az egyén és a közösség egymásra utaltságát hangsúlyozza. 
Törekszünk olyan egészséges lelkületű kellő önbizalommal rendelkező fiatalok nevelésére, akik egyéni 
életükben sikerorientáltak, a közösségben hasznos emberek lesznek. 
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Olyan teljesítményképes tudás megszerzését tűzzük ki célul, melyben az egyéni képességek, a kreativitás 
sokoldalúan kibontakoznak.  
A személyiségfejlesztésben az értelmi nevelés mellett az érzelmi nevelést is erősíteni kívánjuk. 
Az iskolai közösségek fejlesztésével a közösségi elkötelezettség, a demokratizmus kiszélesítése a célunk. 
Olyan feltételeket igyekszünk teremteni, és olyan munkát végezni, hogy tanulóink testileg – lelkileg 

egészséges, felelős közösségi emberként tudjanak élni a mindennapokban.  
Kiemelt feladatnak tekintjük a tanulókra való személyes odafigyelést, a személyre szabott foglalkozást mind a 
tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás terén.  
Arra törekszünk, hogy iskolánkban jó hangulatban, szép környezetben tanuljanak a gyerekek.  
Környezeti nevelésünk tanulóközpontú, az ismert életkori sajátosságokra épít, holisztikus szemléletet követ, 
univerzális, jövő-, probléma- és tevékenységközpontú, folyamatos, interdiszciplináris és kísérletezésre, 
közvetlen tapasztalatszerzésre épít. 
Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy az egészséges életmód megismert elemei épüljenek tanulóink személyiségébe. 
Célunk: a szilárd alapkészségek kialakítása mellett megtartani, keresni a szépet, a jót, az érdekeset, a hasznosat; 
kedvvel, örömmel szerezni az ismereteket; s kitartással eljutni a kitűzött célig. 
Azért dolgozunk, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában boldogulni tudó 
emberekké váljanak.  

A világra való nyitott szemléletet szeretnénk diákjainknál kialakítani, akik a szűkebb és tágabb környezetükkel 
szoros kapcsolatban élnek, ápolják és büszkék hagyományaikra. 
Arra törekszünk, hogy ápoljuk, továbbvigyük hagyományainkat, a családi tradíciókat, a felelősségtudatot, a 
felnőttek tiszteletét, a szülőföld, a szabadság, és a munka szeretetét, a dolgozók tiszteletét. 

2.1.3 Célok, feladatok 

 
Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elérését, és a célok 
megvalósítását elősegítse. Ezt szolgálják tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e 
tevékenységekhez kapcsolódó rendszeres és komplex értékelés valamint az iskola pedagógusai által 
alkalmazott személyiségfejlesztésre, közösségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Mivel 
iskolánk nevelő-oktató tevékenysége 1-8 évfolyamig terjed, ez fokozottan szükségessé teszi az egységes cél- 
és feladatrendszer mellett az életkorhoz, a nevelő-oktató munka négy szakaszához alkalmazkodó eszközök, 
eljárások kialakítását, alkalmazását. 
 

- Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok nevelése. 
- Fontos a tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés, és a 

hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén Az intézmény az esélyegyenlőség elve szerint 
saját keretein belül lehetőséget teremt a különleges bánásmódot igénylő tanulók számára is. 

- Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása. 
- Az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és 

esélyegyenlőség biztosítása. 
- A kompetencia alapú oktatás módszertanának, eszközeinek és eljárásainak széleskörű elterjesztése. 

- A kulcskompetenciák kialakítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségének megalapozása. Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a 
kommunikációs képességek fejlesztése.  

- A pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos korszerűsítése. 
- Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, tisztában 

legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásával, a testi-
lelki higiéné fontosságával.  

- Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv szerint. 

Tartalomalapú nyelvoktatás. 
- Az IKT-eszközök folyamatos, tervszerű alkalmazása - internet, e-tananyagok, projektmunkák, stb. 

során. 
- A digitális írástudás széles körű elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása. 
- A sikeres munkaerő piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását 

szolgáló képességek fejlesztése 
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2.1.4 Eszköz- és eljárásrendszer 
 
A nevelési-oktatási feladatok aktuális eljárásrendjét minden tanév elején a munkatervben határozzuk meg. 

A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei között az oktatás valamennyi módszerét alkalmazzuk, 
ezen belül különösen a példa, bírálat, önbírálat, beszélgetés, előadás, vita, beszámoló módszerét. 
A tevékenység megszervezésének módszerei között elsősorban a követelés, megbízás, ellenőrzés, értékelés, 
gyakorlás módszereit alkalmazzuk. 
A magatartásra ható módszerek körében ösztönző és fegyelmező módszereket alkalmazunk. A jutalmazásra és 
a büntetésre vonatkozó szabályokat az intézményi szabályzatok részletezik. 

Pedagógusaink és dolgozóink munkájuk során az egyenlő bánásmód követelményét kötelesek megtartani, nem 
alkalmaznak a gyermekkel szemben hátrányos megkülönböztetést, így különösen a gyermek vagy 
hozzátartozói, színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, nemzetiségi, 
etnikai vagy társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi helyzete, kora, cselekvőképességének hiánya vagy 
korlátozottsága, születési vagy egyéb helyzete miatt. 
A hátrányos helyzetű és a különleges bánásmódot igénylőtanulók esélyegyenlőségének javítása, a gyerekek 
integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának 
megvalósítása, a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása. 
Szakértői vélemények alapján, a központilag biztosított illetve a fenntartótól kapott órakeret felhasználásával 
fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások szervezése különösen a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 
számára. A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében az integrált nevelést segítő sérülés-

specifikusfejlesztést, egyéni továbbhaladást, értékelés biztosítunk.  
 

Céljaink és feladataink eredményes teljesítése érdekében fontos számunkra: 
- A NAT szabályozásának megfelelően a kulcskompetenciák fejlesztése. 
- A kompetenciamérések tapasztalataiból kiindulva a tanulói különbözőségek idejében történő 

felismerésével, a szervezeti keretek biztosította lehetőségek függvényében, egyénre szabott haladási 
ütem biztosítása. 

- A tanítási órákon differenciált tevékenységi formák szervezése, a rendelkezésre álló éves órakeret 
racionális felhasználásával korszerű taneszközök, hatékony, változatos tanítási módszerek 
alkalmazása, a tanulás tanítása, sikeres új pedagógiai eljárások, módszerek kipróbálása, „honosítása”, 
elterjesztése, a tanulói tevékenykedtetés előtérbe helyezése. A pedagógusok fokozottan alkalmazzák 
azokat a módszereket, amelyekre különböző tanfolyamokkal, képzésekkel fel vannak készítve. 

- A kompetencia alapú oktatás bevezetésével tartalmi fejlesztések megvalósítása (az iskola helyi 
tantervében és az éves munkatervekben részletesen szabályozott módon). 

- Az intézmények közötti szakmai együttműködések kialakítása. A pedagógusok horizontális 
együttműködési, tanulási lehetőségeinek megteremtése. 

- Az intézmény saját innovációinak megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, az egyéni 
fejlesztéseket, a nevelés-oktatás eredményességének fokozását, az esélyegyenlőség kiteljesítésére 
hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, 
tanulásszervezési módok kidolgozását, azok gyakorlati megvalósítását szolgálja.  

- Átfogó intézményfejlesztés megvalósítása, a fejlesztések eredményeinek az intézmény mindennapi 
gyakorlatába való beillesztését, a pedagógiai szemléletváltást segítő tevékenységek megvalósítása. 
Következetes, fokozatosan nehezedő követelménytámasztás, és a tanulói teljesítmények változatos 
formájú, személyre szóló folyamatos ellenőrzése, értékelése. 

- Tehetséges tanulók korai felismerése, differenciált foglalkoztatásuk, fejlesztésük biztosítása és 
„menedzselése”, a kimagasló teljesítmény elismerése, jutalmazása. 

- Iskolai, esetleg városi szintű rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések, szervezése, változatos 
programkínálat biztosítása, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének változatos módon történő 
segítése. 

2.1.5 Egyházi jellegű célok, feladatok 

 
Az Egyházi Törvénykönyvben rögzítettek alapján az iskolában folyó nevelés célja, hogy 

 betöltse egyházi küldetését: elvezesse tanítványait Istenhez,  
 teremtsen szintézist az Istentől kapott hit és a műveltség, valamint a hit és az élet között, 
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 tanulóikat művelt, jellemes keresztény emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a 
magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az 

örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni, 
 katolikus tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, nem katolikus  tanulóit vallásuk szabad gyakor-

lásának biztosítása mellett saját felekezetük és a katolikus egyház értékeinek megbecsülésére nevelje, 
 a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének, oktatásának felvállalásával a tanulókat 

továbbtanulásra felkészítse, 
 az iskola tanulóinak szociális érzékenységét fejlessze, 

 felkészítse a tanulókat a középfokú oktatási intézményekben történő továbbtanulásra. 
 

A vallásos és erkölcsi nevelés formáiban: 
 tevékenységünk minden szintjén a szeretet és összetartozás légkörének kialakításán fáradozunk az 

iskolában, 
 a katolikus iskola sajátos küldetésének megfelelően biztosítjuk, hogy a tanulók szilárd és 

kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez jussanak a rendszeres és módszeres tanórai hitoktatásban, 
 segítjük a növendékek korának megfelelően a hit kibontakozását, a szentmisék és más hitéleti 

alkalmak megszerettetését, és ez által Istennel való mélyebb kapcsolat kialakulását, 
 fontosnak tartjuk a vallási ünnepeinken való részvételt és azok méltó megünneplését, 
 megteremtjük a tanítás előtti majd az utáni imádság, valamint a többi hitéleti alkalom lehetőségét, 
 kiemelten kezeljük a testi nevelést, az egészséges életmód kialakítását, a sportolás megszerettetését, 

valamint a szülőkkel együttműködve a tanulók képesség- és személyiségfejlesztését, rendszerben való 
gondolkodásuk kialakítását. 

2.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos célunk, hogy tanulóink a különböző szintű adottságaikkal, eltérő ütemű 
fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb, érdeklődési körüket érintő tevékenységükkel, a 
szervezett ismeretközvetítéssel és spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák 
ki személyiségüket. 
 

Tudatában kell lennünk annak, hogy a személyiségfejlesztést csak a szülőkkel együtt tudjuk megvalósítani. És 
annak is, hogy sajnálatos módon az iskolai nevelési-oktatási tevékenységnek egyre jobban gátat szab, hogy a 
gyerekre hatnak az iskolán kívüli közösségek is. 
 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainkat a köznevelési törvény által meghatározva, az általános 
iskolai szakaszához alkalmazkodva építjük be pedagógiai munkájukba.  
A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, 
egészséges és kulturált életmód iránti cselekvési motívumainak, képességeinek a kialakítására, fejlesztésére. 
A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása során megalapozzuk a tanulók műveltségét, 
hozzájárulunk világszemléletük, világképük formálódásához. Az iskola helyi tantervei a tanulók képességeinek 
fejlődéséhez szükséges olyan követelményeket határoznak meg, amelyek ösztönzik a személyiségfejlesztő 
oktatást. 
A személyiségfejlesztés érdekében iskolánk a tanulás mellett teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a 
játéknak, sportnak is. Fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, eddzük akaratukat. 
Nevelő-oktató munkánkkal hozzájárulunk életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő 
azonosulásuk fokozatos alakításához. 
 

A tanulók személyiségfejlesztésével kapcsolatosan pedagógusaink kiemelt feladata: 
 

a) az érdeklődés fejlesztése, különbségképzési és kapcsolási késztetés fejlesztése, tapasztalati és 
értelmező tanulás elsajátíttatása, a tanulási igényszint fejlesztése, kognitív képességek fejlesztése, 
b) a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése, egyéni szociális értékrend 
fejlesztése, olyan iskolai életrend, légkör kialakítása, amely az iskolai közösség mindennapi életében 
elősegíti, hogy a tanuló folyamatosan megtapasztalhassa az egyének és csoportok kölcsönös 
megértésének, együttérzésének, segítőkészségének előnyeit, 
c) az egészséges életmód ismérveinek megismertetése, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés 
iránti igény kialakítása, fejlesztése, rendszeres önértékelésre nevelés, 



A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola  
pedagógiai programja 

 

 

- 11 - 

d) a szociális kommunikáció, szociális érdekérvényesítés, segítőkészség fejlesztése egyrészt a 
tananyagból kiemelt mintákon keresztül, másrészt olyan segítő légkör kialakításával és fenntartásával, 
amelyben a segítés elvárt és elismert viselkedés, tevékenység, 
e) az együttműködési képesség fejlesztése közös tevékenységeken keresztül, egészséges és kulturált 
életmódra nevelés, személyes kompetencia fejlődésének segítése, 
f) segítő életmódra nevelés: A segítőképesség fejlesztéséhez az iskolának fel kell kínálni a segítés 
sokféle lehetőségét és módját. Az együttműködési képesség fejlesztéséhez a pedagógusnak 
rendszeresen kell élnie a segítő együttműködés formáival, (együtt cselekvés, közös kirándulás, közös 
feladatmegoldás). Az iskolának úgy kell szerveznie a tevékenységeit, hogy az osztályok legalább 
havonta egyszer részt vehessenek olyan tevékenységben, amely a segítő együttműködés által valósul 
meg. 

2.3 Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

2.3.1 Alapfogalmak 

 
 Mi az egészség?  

 Testi, lelki, szociális jól-lét állapota, nem a betegség hiánya, 

 Alkalmazkodóképesség a környezet változásaihoz, 

 Összhang a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségek közt,  
 Kiteljesedése az egyén társadalmi integrációjától is függ (család, iskola, más közösségek). 

Egészségnevelés: 
 A tanulók egészségkulturáltsági szintjének emelésével egyidejűleg olyan tevékenység kialakítása, 

amely az ismereteket aktív magatartássá formálja. 
Egészségfejlesztés:  

 Magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, mentálhigiéné, az önsegítés 
feladatait, módszereit. 

2.3.2 Az egészségnevelés célja 

 
Az egészség, mint elfogadott érték épüljön be az iskola mindennapjaiba. A nevelés során növekedjen a tanulók 
felelősségérzete önmaguk, mások és környezetük iránt. Célunk, hogy megtanítsuk diákjainkat az egészségügyi 
szolgáltatások helyes és célszerű igénybevételére, a szűrővizsgálatokon való rendszeres és önkéntes 
részvételre. 
Célunk továbbá az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, a sport egészségmegőrző 
szerepének népszerűsítése, tudatosítása. Programunk tartalmazza a mindennapi testedzés megvalósítására 
szolgáló programot is. 

2.3.3 Az egészségnevelés alapelvei 
 
A szellemi, a testi és a lelki nevelést egyformán fontosnak kell tekinteni: 

 tervszerű, szervezett, rendszeres tevékenység, 

 kiterjed minden tanulóra, 

 résztvevője az iskola minden dolgozója, 

 helyes cselekedésre serkentő, 

 segíti az „egészséges iskolai légkör” kialakulását,  
 személyiség megerősítése , 
 csoportfelelősség területét szélesíti, bővíti (iskolavezetés, tanár, diákcsoport). 
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2.3.4 Egészségnevelés, fejlesztés területei 
 
Testi nevelés 

- személyi higiéné 

- környezet higiéné 

- környezetvédelem 

- testnevelés- és sport – több mozgás 

- egészséges táplálkozás 

- balesetek megelőzése 

- elsősegélynyújtás 

- időben orvoshoz fordulni – szűrővizsgálatok 

- megelőzésre nevelés 

- biztonság igénye 

- szexuális nevelés (szerelem, házasság, nem kívánt terhesség) 
- életkorral járó biológiai sajátosságok 

 

Pszicho higiénés nevelés 

- egészséges életvezetés 

- napi és heti életritmus 

- alvás, tanulás, munka, játék  
- ellenállni a reklám nem kívánatos hatásainak 

- fogyasztói szokások 

- pozitív értékrend kialakítása 

- a jó közérzet, a boldogság és sikeresség szükségletének kontrollálása – belső harmónia 

 

Stressz elhárítás 

- apróbb sikertelenség elviselése 

- konfliktusok megoldása, problémamegoldás 

- önismeret, én tudat 
- dönteni tudás 

 

Deviancia megelőzése 

- szenvedélybetegségek megelőzése 

- dohányzás-, alkohol-, drogtagadás 

- társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdései 
 

Érzelmi nevelés 

- az életkorral járó pszicho higiénés életmódi tennivalók 

- érzelmeket felismerni, kifejezni saját erényeit, gyengéit felmérni, érzéseket kezelni 
- empátia-képesség fejlesztése, segítőkészség, felelősségérzet, akaraterő fejlesztése 

 

Szociális higiénés nevelés 

- kedvező társas kapcsolatok építése, fenntartása 

- barátságok kialakítása 

- kommunikáció fejlesztése 

- kreativitás, aktivitás, együttműködés, vitakultúra fejlesztése, megtartása 

- etika, érték szabályok kialakítása, korlátokat felállítani és elfogadni (házirend) 

- szerepfeszültségek feloldása, érintkezési zavarok megelőzése 

- társadalmi izoláció megelőzése (hátrányos helyzetűek) 
- társadalmi támaszok (család, barát, egyesület, kisközösség…) fontossága, előnyei 

2.3.5 Az egészségnevelés színterei 

2.3.5.1 Tanítási órákon 

 
Minden tanár, tanító képes arra, hogy szaktárgyában megtalálja az egészség propagálásának lehetőségeit és 
ezeket építse be a tananyagba. Ezt a kerettanterv sok helyen elő is írja a tantárgyak tartalmi részében. A 
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biológia, kémia, technika, természetismeret, rajz, irodalom tantárgyak pedig különösen alkalmasak 
célkitűzéseink megvalósítását segíteni. Az iskolában dolgozó minden pedagógus és alkalmazott személyes 
példamutatása is hirdesse az egészségnevelés fontosságát.  

2.3.5.2 Egészségnevelés a testnevelési órákon 

 
A választott kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerint a testnevelés tantárgy oktatásának: gimnasztika, 
atlétika, torna, két szabadon választott labdajáték, küzdősportok, úszás- lehetőség szerint, szabadidős sportok. 

Az életmód és a tartási rendellenességek gyakorisága miatt órák elején tartásjavító gerinctorna bevezetése. 
A tanulók általános fizikai teherbíró képességének mérése (évente kétszer).  
Minőség-ellenőrzés: a tanulók egységes mérése, értékelése, és minősítése. 

Az iskolaorvos és védőnő vizsgálati módszereinek, illetve adatainak kibővítése, hogy felvilágosítást kapjanak 
a tanulók funkcionális állapotáról. 

2.3.5.3 Egészségnevelés az osztályfőnöki órákon 

 
Az osztályfőnök összefogja, egységben láttatja a szaktárgyak idevágó, de szerteágazó ismereteit és az 
életvezetés tudatosságára nevel. Ilyenek pl. a táplálkozási szokások, a szükségtelen „túlcsomagolás”. 
Az osztályfőnöki órák egészségneveléssel foglalkozó témaköreibe minden évfolyamon beépítjük a stressz- és 
konfliktuskezelés technikáinak tanítását.  
Az olyan káros szenvedélyek megelőzésére, mint a drog, alkohol és a dohányzás, a 7-8. évfolyamon beépítjük 
a DADA- programot. Ezeket az osztályfőnöki órákat az iskolaorvos, illetve a védőnő szükség szerinti 
bevonásával, esetleg mentálhigiénés szakember felkérésével tartjuk meg. A DADA- programot a rendőrség 
szakembere tartja. 

2.3.5.4 Egészségnevelés tanórán kívül 
 
Szakmai szervezetekkel való együttműködés 

- Védőnői ügyelet biztosítása;  
- Egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, szemészet, hallás vizsgálat, stb.);  
- Egészségügyi felvilágosító előadások; 

 

Versenyekre való felkészítés 

Ajánlott versenyek: 
Sport: kézilabda, labdarúgás,  
Egészségvédelem: elsősegélynyújtó, drogprevenciós-nap 

A tanulók igényei szerint más sportágakban, egészség-és környezetvédelmi témákban is szervezünk, 
biztosítunk felkészülési lehetőséget. 
A foglalkozások az iskola tornatermében, udvarán, és szaktermeiben zajlanak délutánonként. 
 

Részvétel városi, megyei, vagy országos akciókban és programokon 

Részt veszünk a városi, megyei, illetve országos sport, egészség- témájú programokban, pályázatokon. Az 

esetlegesen nyert összegeket a tanórai és tanórákon kívüli programok színvonalas megvalósítására fordítjuk. 
 

Helyi kezdeményezések 

Témanapok 

Olyan témanapokat kívánunk meghonosítani, amikor a diákok érdeklődésüknek megfelelő szervezett 
programokon vehetnek részt. Meghívott előadókkal, szervezetekkel vesszük fel a kapcsolatot.  
Ilyen témanapok a következők: 

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

- Dohányzásmentes Világnap: filmvetítés, beszélgetés  
A továbbiakban újabb témákban hívjuk fel diákjaink figyelmét: 
2-3 jeles nap (Egészségügyi Világnap, Nemzetközi Vöröskereszt Napja, Lelki Egészség Napja) kapcsán az ügy 
fontosságára.  
Ennek lehetséges módjai: 

 helyi rajzverseny és kiállítás (diákok által szervezetten) 
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 faliújság 

 vers, illetve novella pályázat 
 felkért előadó  
 helyi vetélkedő 

 futóverseny stb. 

2.3.6 Iskolai étkeztetés 

 
Az egészségnevelés és fejlesztés fontos területe az egészséges táplálkozás. Az átlagos magyar étkezési 
szokások miatt sok a túlsúlyos, és – sajnos – egyre több az alultáplált fiatal. Az iskolai étkezés milyensége és 
mennyisége ezért kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon. A kulturált étkezés lehetőségének biztosítása pedig 
nevelőmunkánkat segíti. 
Az iskola megfelelően felszerelt ebédlővel és melegítő konyhával rendelkezik. Az étkeztetés szervezésével 
igyekszünk biztosítani a kellő időt az ebéd elfogyasztására. Az ételt szállító konyha javarészt 
gyermekétkeztetést lát el, ezért kiemelt szempont az egészséges táplálkozásra való törekvés (az 
alapanyagoknak és az adalékanyagoknak az egészséges táplálkozás követelményeit szem előtt tartó 
megválasztása).  

2.3.7 Mindennapos testmozgás 

 
Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a középiskolás gyermekek felénél diagnosztizálható valamilyen tartási 
rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség. Ezek az általános iskolában kezdődő és a középiskolában 
fokozódó elváltozások rendszeres testmozgással, célirányos gimnasztikával megelőzhetőek lennének. Az 
elváltozások gyakorisága nem igazolja a testnevelési órák hatékonyságát. Nem az a fontos, hogy minél 
nagyobb erőkifejtésre serkentsük a fiatalokat, hanem azzal tudunk segíteni, ha megadjuk a lehetőséget a 
mindennapi testmozgásra.  
 

Célok, alapelvek 

- Minden tanuló minden nap vegyen részt valamilyen testmozgásban, 

- Testnevelés órán megfelelő terhelést kapjon, 

- Minden testnevelés órán legyen gimnasztika a helyes testtartást, helyes légzést kialakító gyakorlatok, 

gyógytorna gyakorlatok, 

- Minden testnevelés óra – testmozgás örömöt és sikerélményt jelentsen még az eltérő adottságú 
tanulóknak is, 

- Érvényesüljön a testnevelés személyiségfejlesztő hatása, 

- Tanítsunk olyan sportokat is, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében 
(szabadidő sportok, játékok, aerobik),  

- A tanulók testi-biológiai fejlődése csak rendszeres, napi testneveléssel és sporttal (testmozgással és 
testedzéssel) biztosítható. Ez a feladat sem előbbre, sem későbbre nem hozható és semmiféle más 
tevékenységgel nem helyettesíthető. 

- A kisgyermekek a legmaradandóbb élményüket életük elő tíz évében gyűjtik. Ha a testi készség és 
képességfejlesztés ebben az életkorban elmarad, a későbbiekben nem, vagy csak alacsony szinten 

pótolható. 
- Fizikai képességek kialakítása és fejlesztése (is) csak az érzékeny szakaszokban gazdaságos (Pl. az 

úszástanulás érzékeny időszaka 3-10, az ügyességé 10-13 éves kor) 
 

A mindennapos testedzés formái  
A 2012/2013. tanévtől kezdődően - felmenő rendszerben - heti 5 testnevelés óra került bevezetésre. 
Sportköri, illetve tömegsport órák lehetősége mindkét tagozaton mindennap biztosított. 
Sportköreinket az adott tanév elei igényfelmérés alapján szervezzük. 
Lehetőségeink: labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, játékos testedzés. 

    

Szabadidő kibővítése 

 a tornaterem használatának további lehetősége időbeosztás szerint, 
 udvari sportpályák használata stb. 

 



A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola  
pedagógiai programja 

 

 

- 15 - 

A tanulószobát igénybe vevő diákok a délutáni programjuk részeként tornatermi vagy udvari testnevelési 
foglalkozáson vesznek részt minden nap. 
 

Segítő kapcsolatok, partnerek 

 ifjúságvédelmi felelősök, 

 szülők, család, 

 iskolai szülői munkaközösség, 
 iskolaorvos, háziorvos, védőnő, 

 gyermekjóléti szolgálatok, családsegítők, 

 rendvédelmi szervek ifjúságvédelmi munkatársai (DADA program), 
 Magyar Vöröskereszt helyi csoportja, 

 ÁNTSZ.  

2.4 Közösségfejlesztéssel, együttműködéssel kapcsolatos feladatok 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. 
Iskolánk egyik fontos feladata a tanulói közösség kialakítása, folyamatos fejlesztése. 
 

A közösségfejlesztést nem lehet beszűkíteni egy tanórára. Fontos a tanórán kívüli foglalkozásokon is 
(tanulószoba, kirándulás, tábor, szakkörök…) törekedni a közösség formálására. Aki ezt a folyamatot irányítja, 
az a pedagógus. Nem szabad elfelejtenie, hogy megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, példaként áll 
a diákok előtt; s csak akkor tud sikeresen közösséget formálni, ha ő is közösségi ember. Ezért fontos, hogy a 
tantestület is közösséggé váljon. 

2.4.1 Feladataink 

 
A tanuló ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus 
kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek. 

 A közösségben találja meg az igazi helyét. Tanuljon meg engedelmeskedni, alkalmazkodni, ha 
vezetésre termett, ezt szolgálatnak tekintse. 

 Tudjon és merjen a konfliktusokról beszélni - a felnőttekkel is -, tapasztalja meg, hogy ezek 

természetesek, s hogy van rájuk megoldás. Tanítsuk meg a konfliktusok kezelésére, megoldására. 
 Tanítsuk meg, hogy társát tisztelje, szeresse.  
 Tapasztalja meg, és tudatosítsa, hogy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen szerepe van a 

személyisége formálódásában. 
 Igazodjék el az emberi kapcsolatok, közösségek világában. Minél szűkebb egy közösség, annál 

nagyobb a felelősség, ugyanakkor maradjon nyitott a nagyobb közösségek irányában is (iskola, 
egyház). 

 Fejlesszük a beteg, sérült, és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. 
 Alapozzuk meg a nemzettudatot, mélyítsük el a lakóhely, a közvetlen és tágabb környezet 

megismerését; a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet. 
 Ösztönözzük a hagyományok (családi, iskolai, népi) feltárására, ápolására, késztessük az ezekért 

végzett egyéni és közösségi tevékenységre. 
 Alakítsuk ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló 

környezetkímélő magatartás legyen életvitelüket meghatározó erkölcsi alapelv. 

2.4.2 A közösségfejlesztés tanórán kívüli színterei 

2.4.2.1 Hagyományőrző tevékenységek 

 
Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor: iskolánk 
névadójára történő emlékezéskor (december, Kolping Napok eseményei, 1849. október 6-a, 1956. október 23-

a, karácsonykor, 1848. március 15-e évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Napján (június 4-e), illetve a 8. 

osztályosok ballagásakor. 
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2.4.2.2 Egyéb foglalkozások 

 
Napközi otthon, tanulószoba 

A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, – amennyiben a szülők igénylik – az iskolában tanítási 
napokon a délutáni időszakban az 1-8. évfolyamon napközi otthon, iskolai sportkör tartására kerül sor. 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. 
 

Szakkörök 

A különféle szakkörök működése a tanulók 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 figyelembe 
vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki 

nem az iskola dolgozója. 
 

Versenyek, vetélkedők, 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. 
 

Tanulmányi kirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az 
osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való 
részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A szülők által finanszírozott tanulmányi 
kirándulás nem kötelező a tanulók számára. Ezeket a programokat akkor lehet a tanítási napok terhére 
megszervezni, ha részei a Pedagógiai programnak, illetve az éves Munkatervnek. 

 

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

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

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

2.5 A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka 
tartalma, az osztályfőnök feladatai 

2.5.1 A pedagógusok feladatai 

 
A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját. A nevelő-oktató munka 
általános és az intézmény pedagógiai programja alapján módszereinek szabad megválasztásával 
tevékenykedik.  
Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a köznevelési törvény, pedagógiai és szaktárgyi útmutatók, 
az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a 
szaktanácsadó/szakértő ajánlásai és az igazgató útmutatásai alkotják.  
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Hivatásából eredő kötelessége, hogy végezze pedagógiai munkáját, fejlessze szaktárgyi és általános 
műveltségét. Ennek érdekében használja fel az önképzés és szervezett továbbképzés alkalmait. Tanártársaival, 
a szülőkkel és a tanulókkal való kapcsolattartása során érvényesüljenek a kulturált, pedagógiai hivatást tükröző 
érintkezési szabályok.  
Egész tanévi munkáját megtervezi, amelyet a munkatervben meghatározott időpontig a munkaközösség-

vezetőnek véleményezésre bemutat. Ezen tervezet kiegészítéssel, javítással több tanéven át is használható. 
Tanmenete alapján halad szaktárgyának tanításában. Kétheti óraszámnál nagyobb eltérését jelenti a 
munkaközösség-vezetőnek, azt a munkaközösség-vezetővel egyeztetve módosítja.  
Ellátja a nevelő-oktató munkával szoros kapcsolatban lévő feladatokat, különösen az alábbiakat: a tanítás 
előkészítése, írásbeli dolgozatok, feladatlapok, munkafüzetek javítása, ellenőrzése, szemléltető-, kísérleti- és 
munkaeszközök tanításra való előkészítése.  
Köteles tanítványai munkáját folyamatosan ellenőrizni. A félévi és év végi értékeléshez kellő számú, időben 
arányos eloszlású, különböző ellenőrzési módszereken alapuló érdemjeggyel értékelni, az érdemjegyeket 
legalább havonta az osztálynaplóba beírni. (Szöveges értékelés az érintett évfolyamokon.) 

A tanulók magatartásáról, neveltségi állapotáról folyamatosan tájékoztatja az osztályfőnököt.  
Ellátja a pedagógusi munkakörrel járó adminisztrációs munkát (haladási-, szakköri-, fejlesztési napló vezetése, 
stb.).  

A munkatervnek megfelelően végzi a felzárkóztató, fejlesztő feladatokat, valamint a tehetséggondozást.  
Részt vesz a szaktárgyának megfelelő munkaközösség(ek) és a nevelőtestület munkájában. E közösségek 
munkáját arányos, egyéni feladatok megoldásával segíti.  
Szaktárgyával kapcsolatban fogadó órákon és szülői értekezleteken információt ad a szülőknek. A tanulókkal 
kapcsolatos tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja az osztályfőnököket, rendkívüli esetben az igazgatót.  
Tevékenysége egészével elősegíti a nevelés-oktatás általános és helyi követelményeinek teljesítését.  
Szaktárgyától függetlenül kötelessége a hivatástudatra, a helyes magyar beszédre és írásra, és általában a 
kifejezőkészség javítására nevelés.  
Tartsa tiszteletben a tanulók emberi méltóságát.  
Követelje meg magától, munkatársaitól, tanulóitól a pontos, fegyelmezett munkát és magatartást.  
Kötelessége, hogy a tanulók kérdéseire, felvetéseire legjobb tudása, pedagógiai elhivatottsága alapján 
tárgyszerű, eligazító választ adjon.  
Köteles megjelenni az iskolai ünnepélyeken és a munkatervben rögzített, egész iskolát érintő rendezvényeken.  
Beosztás szerint ellátja az ügyeleti szolgálatot, helyettesítéseket és felügyeleteket.  
Munkája során köteles ügyelni szűkebb környezete (folyosó, tanterem, gyakorlóhely) rendjére, tisztaságára, a 
tulajdon védelmére.  
Óvja tanítványai testi épségét, tevékenyen segítse az egészséges életmódra nevelést. Lássa el a munkavédelmi 
és tűzvédelmi szabályzatban előirt kötelezettségeit! 

2.5.2 A pedagógiai munka ellenőrzése, és a minősítés 

 
A pedagógusnak kötelessége részt vennie a köznevelési törvényben, a kormányrendeletben és a miniszteri 
rendeletekben, valamint a Kézikönyvben és az Útmutatóban részletezetten kifejtett önellenőrzésben, 
tanfelügyeleti eljárásban, valamint a minősítési folyamatban. 
Az iskola és az erre felkészült kollégák ehhez a pedagógusoknak segítséget nyújtanak. 

2.5.3 Az osztályfőnöki munka tartalma 

 
Az osztályfőnöki munka feladatkörei:  

- Ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása  
- Szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása  
- Közvetlen nevelőmunka 

- Helyzetelemzés, célok megfogalmazása, feladatok megvalósítása 

- Családdal való kapcsolattartás, felmérések  
- A közművelődési intézményekkel való kapcsolattartás 

- Osztályprogramok tervezése 

- Feladatok, felelősi rendszer kialakítása és működtetése 
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2.5.4 Az osztályfőnök feladatai 
 

Az osztályfőnök feladata, hogy céltudatosan összehangolja a nevelési tényezőket, alaposan megismerje a 
tanítványai személyiségét.  
Tanév elején elkészíti osztályfőnöki éves nevelési tervét, és így biztosítja nevelőmunkája tervszerűségét.  
Az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében irányító szerepet tölt be, együttműködve az 
osztály-diákbizottsággal, a diákkörökkel.  
Lehetőség szerint látogatja osztálya tanítási óráit, szoros kapcsolatot tart az osztályban tanító tanárokkal. 
A havi fogadónapokat, szülői értekezleteket és lehetséges családlátogatásokat is kihasználva szoros kapcsolatot 
tart a tanulók szüleivel, eleget tesz a rendeletekben foglalt értesítési és ellenőrzési kötelezettségeinek 
/érdemjegyek, hiányzások, fegyelmik, meghívók, értesítő/.  
Kellő információval rendelkezik ahhoz, hogy a szükséges esetekben alapos értékelést tudjon készíteni a 
tanulókról.  
Mind a félévi, mind az év végi magatartás és szorgalom osztályzatok megállapításához elemzi feljegyzéseit, 
kikéri az osztályban tanító tanárok, tanulók véleményét és ezek alapján dönt az értékelésről.  
Segíti az osztály szülői munkaközösségének munkáját. Szülői értekezleten beszámol az osztály neveltségi és 
tanulmányi helyzetéről, pedagógiai tanácsokat ad, törekszik az iskola és a család nevelőmunkájának 
összehangolására.  
Határidőre elvégzi az osztályával kapcsolatos osztályfőnöki adminisztrációs teendőket /mulasztás, törzslap, 
stb./, havonta ellenőrzi, szükség szerint kiegészíti az ellenőrzőbe írt jegyeket.  
Figyelemmel kíséri, kezdeményezi és koordinálja osztálya tanulóinak a tanórán kívüli és - a meghatározott 
esetben - iskolán kívüli elfoglaltságait.  
A szülő kérésére egy-egy - de évente összesen három - napra távolmaradást engedélyezhet tanulóinak.  
Évente, tanévkezdéskor megismerteti tanulóival az iskolai élettel kapcsolatos baleset- és tűzvédelmi 
előírásokat és a Házirendet.  
A Házirendben meghatározott módon jutalmazhatja, elmarasztalhatja tanulóit.  

2.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenység helyi rendje 

2.6.1 A különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelése-oktatása 

2.6.1.1 A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása 

 
Az intézmény a sajátos nevelési igényű tanulók köréből az alábbiak ellátását biztosítja: 

 Mozgássérült tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs 
ellátása, preventív foglalkoztatása. 

 Érzékszervi fogyatékos (hallás- és látássérült) tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai 
célú habilitációs és rehabilitációs ellátása, preventív foglalkoztatása. 

 Beszédfogyatékos tanulók integrált nevelése-oktatása, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs 
és rehabilitációs ellátása. 

 Tanulásban akadályozott, (enyhe fokban értelmi sérült) gyermekek integrált nevelése-oktatása, 
pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs ellátása. 

 Pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
gyermekek, integrált nevelése-oktatása, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs 
ellátása. 
 

Tárgyi feltételek: 
Intézményünk épülete akadálymentesített. 
 

Személyi feltételek: 

A gyermeket fogyatékosságának megfelelő gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, valamint utazó 
szakemberek segítik az iskolai munkájában. 
 

Az iskola fejlesztő tevékenységének jellege:  
 órai differenciált foglalkozás,  
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 komplex képességfejlesztés,  
 logopédiai terápia, 
 gyógytestnevelés, 
 pedagógiai célú fejlesztő foglalkozások egyéni fejlesztési terv szerint a Pest Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat (2700 Cegléd, Malom tér 3.) szakértői véleménye alapján.  
 

Az együttnevelés szubjektív tényezői  
A törvényi háttér megléte elengedhetetlen, de önmagában kevés, ennél sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak a 
szubjektív tényezők.  
 

Biztosítani kell:  
 a különleges bánásmódot igénylő tanuló beilleszkedését és együtt haladását a többi tanulóval, ez segíti 

a nyitottabb személyiség formálását,  
 a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által adott javaslatok beépítését az egyéni fejlesztési 

tervekbe,  

 a pedagógusok, a szülők és a többi gyermek felkészítését,  
 a fejlesztő szemlélet érvényesítését, diszfunkció-specifikus módszerek alkalmazását, folyamatos 

értékelést, együttműködést a szakemberekkel.  
 

Elengedhetetlen, hogy a fejlesztésben résztvevő szakemberek team-munkában dolgozzanak, együtt kell 
meghatározni a tennivalókat. Alapvető tényező továbbá, hogy a pedagógusok jártasak legyenek differenciált 
tanulásszervezésben. A differenciálás az a folyamat, melynek során a pedagógus a tanulási folyamatot az egyes 
gyermekek egyéni szükségleteihez rendeli. Ezáltal tudja a tanulóhoz igazítani a tananyag tartalmát, szintjét, a 
tanulás ütemét, az alkalmazott módszereket, az ellenőrzés, értékelés, számonkérés típusát stb. Ez a fajta 
tanulásszervezés az osztály valamennyi tagjának számára kedvező. A pedagógus így kaphat képet arról, hogy 
ki milyen téren kiemelkedő, tehetséges, illetve ki és miben marad el társaitól. Az erősségekre építve és 
támaszkodva határozhatja meg azokat az eljárásokat, módszereket, amelyekkel az elmaradott területek 
fejleszthetők. A szülők szerepe, befolyásoló hatása is jelentős a fejlesztés hatékonysága szempontjából. 
Elsősorban az egyéni igényekhez szabott, optimális, támogató környezetet kell biztosítaniuk. Nagy szerepet 
játszanak abban, hogy a beilleszkedés sikeres legyen, kapcsolatot tartanak az osztálytanítóval és a fejlesztő 
pedagógussal.  
 

Az iskola és a szülők közti ideális kapcsolatnak a következő alapelvekre kell épülnie: 
 a szülő és a szakember kölcsönösen tiszteljék egymást,  
 az információáramlás kölcsönös legyen,  
 érezzék a szülők, hogy a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő pedagógusok elfogadják gyermekük 

egyediségét, 
 érezzék, hogy ők is részesei a nevelési - oktatási folyamatnak.  

 

A pedagógusoknak nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az ép (többsége, nem-különleges bánásmódot 
igénylő) gyermekek szüleit sem, empátiás készséget kell kialakítani bennük, mert fontos, hogy a szülők 
támogassák gyermeküket a sajátos nevelési igényű tanulók elfogadásában. A pedagógusok feladata, hogy 
ismertessék az osztálytársakkal a diszfunkció mibenlétét, a segítségnyújtás lehetőségeit, a különbözőség 
fogalmát, a miben vagyok erős, miben vagyok gyengébb nézőpontjából. Meg kell találni azt az egyensúlyt, 
hogy a különleges bánásmódot igénylőtanuló pont annyi segítséget kapjon, amennyire szüksége van: se többet, 
se kevesebbet.  

Együttműködés a szakemberekkel: az iskolánk a sajátos nevelési igénynek, létszámnak megfelelő 
szakembereket biztosít. 

2.6.1.2 A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei 
 

Intézményünkben összetett munka folyik annak érdekében, hogy a fejlődésben eltérő, iskolaérettségben a 
határon álló gyermekek integrált fejlesztését megoldjuk. 
Feladataink ebben a folyamatban, hogy a káros tényezők konkrét vizsgálatával, és ennek ismeretében a 
lehetséges és szükséges speciális módszerekkel a káros hatásokat kiküszöböljük, illetve csökkentsük.  
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A Nemzeti alaptanterv, a NAT, a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az 
abban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek, más 
jogszabályokkal, különösen a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet együtt.   
A testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, az autista, a halmozottan fogyatékos, a pszichés fejlődés 
rendellenességei miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott, sajátos nevelési 
igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. 
Ennek során a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő 
elvek szerint szervezzük munkánkat: 

 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre szükség van;  
 szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények kialakítása és 

teljesítése;  
 az iskolák segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítsék a tanulókat, elsősorban 

az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve. 
 

2.6.1.3 Célok 

 
Célunk, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok 
ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más gyermekeknél. Pedagógiai tevékenységeink során arra törekszünk, 
hogy: 

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

- az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 
- ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is terjedjen ki, 

(SuliNova-Educatio program, s együttműködés az óvodákkal) 
- a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak iskolánk pedagógiai 

programjának tartalmi elemeivé, 
- a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

2.6.1.4 Elvek, feladatok 

 
Mindezek érvényesítésére határoztuk meg az SNI-tanulókra érvényes kiegészítéseket.  
Ezek elvei a következők: 
A tananyagtartalmak kijelölésekor megvizsgáljuk  

- egyes területek módosításának, elhagyásának vagy egyszerűsítésének, 

- új területek bevonásának lehetőségeit, 
- a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 
- a nevelés, oktatás és fejlesztés, a szokásosnál nagyobb mértékű, időbeli kiterjesztésére vonatkozó 
javaslatokat. 

A sajátos nevelési igényű tanulókat a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt (integráltan) neveljük, 
oktatjuk. 

2.6.1.5 Az SNI-tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és szociális 
tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének az átlagtól eltérő 
jellegzetes különbségeit fejezi ki. A tanulók között fennálló - egyéni adottságokból és igényekből adódó - 

különbségeket iskolánk figyelembe veszi. 
 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 
a) a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű módosulását, 
b) az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és 
az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. 
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű 
differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 
rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 
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2.6.1.6 A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 
 
a) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását iskolánk egész nevelési-oktatási tevékenységét átfogó, 
hosszú távú habilitációs, rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg.  
b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az 
egyes tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeretek, eszközök, módszerek, terápiák 
alkalmazását teszi szükségessé. 
 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 
a) A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és egyéb fogyatékosságból, az autizmusból fakadó hiányzó vagy sérült 
funkciók helyreállítása, újak kialakítása. 
b) A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. 
c) A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása. 
d) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 
e) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni tulajdonságok, funkciók 
fejlesztése. 

2.6.1.7 A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó 
tényezők 

 
a) A fogyatékosság típusa, súlyossága. 
b) A fogyatékosság kialakulásának ideje. 
c) A sajátos nevelési igényű tanuló 

- életkora, pszichés és egészségi állapota, esetleges rehabilitációs műtétei, 
- képességei, kialakult készségei, 
- kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

d) A társadalmi integráció kívánalmai: lehetséges egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás, életvitel. 
 

Az SNI-tanulók ellátásában, nevelésében és oktatásában nagy szerepe van a szakirányú végzettséggel 
rendelkező gyógypedagógiai tanár/terapeutának. 
Kompetenciája kiterjed: 
1. a programok, programcsomagok összeállítására, 
2. a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztésre, 
3. közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő habilitációs, 
rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, ezt követően a konzultációban. 
 

Tekintettel arra, hogy az SNI-tanulók száma osztályonként és fogyatékosság szerint is különböző, nevelésükre, 
oktatásukra a Helyi Tantervet módosítva kell alkalmazni. Bizonyos esetekben, jogszabályok által szabályozott 
módon, speciális tankönyvek, tanulási segédletek, speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő 
technikai eszközök állnak rendelkezésükre. 

2.6.1.8 Integrált nevelés, oktatás 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegíti a nem sajátos 
nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk. Az együttnevelést megvalósítva, iskolánk 
többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, 
a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők 
biztosítják: 

2.6.1.9 A pedagógusok 

 
- Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, a szülők közösségének felkészítése a sajátos 

nevelési igényű tanulók fogadására. 
- Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, rehabilitációs 

szemlélet érvényesülése és a sérülés specifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, 
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módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos 
nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

- A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység. 
- A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, magas 

szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az 
együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki 

a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési 
igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait; 
b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet 
biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 
alkalmaz, a tanórai tevékenységek során a tanulóra vonatkozó diagnózisban szereplő 
javaslatokat beépíti, eljárásait ezekhez igazítja, s egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma 
megoldásához alternatívákat keres; 
c) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 
d) együttműködik különböző szakemberekkel. 
 

2.6.1.10 A gyógypedagógusok 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő - a tanuló 
fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - gyógypedagógiai tanár/terapeuta ezen 
együttműködés során 

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 
b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a 
tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, 
eszközök alkalmazása stb.); 
c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, tájékoztat 
a beszerzési lehetőségekről; 
d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására; 
e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot tesz az egyéni 
fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 
f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus 
tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 
g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon - egyéni fejlesztési terv 

alapján, a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő 
képességeire, az ép funkciókra. A gyógypedagógus kompetenciája a speciális nevelési szükségletek, 
életvezetési problémák átfogó felméréséből adódó gyógypedagógiai feladatok meghatározása és ezek ellátása. 
A gyógypedagógus feladata az évfolyam/képességszint szerint működő tanulócsoportok vezetése a sérülés 
jellegéhez és súlyosságához igazodó műveltségtartalom feldolgozása speciális eljárásokkal, a tanulók 

differenciált képességfejlesztése, egyéni segítségnyújtás, a teljesítmények értékelése. A gyógypedagógus részt 
vesz az integráltan nevelt tanulók oktatásában, közreműködik az integrált nevelés pedagógiai feltételeinek, 
módszereinek kidolgozásában. 

2.6.1.11 A fejlesztő/differenciáló pedagógusok 

 
A fejlesztő pedagógia olyan pedagógiai tevékenység, amely a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók 
fejlesztését, illetve a sérült funkciók javítását, az esetlegesen hiányzó funkciók pótlását szolgálja. Megelőzi 
vagy csökkenti azokat a tanulási nehézségeket, amelyek a lassúbb érés, vagy egyéb okok miatt keletkeztek a 
gyermekeknél, megváltoztatja a kialakult negatív motivációkat, csökkenti a viselkedési zavarokat, megelőzi a 
neurotikus tüneteket, melyek az esetenként az elszenvedett sorozatos konfliktusok és frusztrációk miatt 
kialakulhatnak. A fejlesztő pedagógus korrekciós munkát végez, felzárkóztat, figyelembe véve a gyermek 
egyéni képességeit, adottságait, környezeti viszonyait. 
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2.6.1.12 Szakmai szolgáltatások 

 
Intézményünk - érvényes Együttműködési Megállapodások alapján - igénybe veheti bizonyos 

gyógypedagógiai intézmények szak- és pedagógiai szakmai szolgáltatását, utazó gyógypedagógiai hálózatukat. 
(pl. látássérültek) 
 

A katolikus iskola a talentumok Isten dicsőségére való kamatoztatására irányuló belső indíttatásra, valamint az 
igazságosság és szeretet parancsa által ösztönözve feladatának tekinti, hogy hozzásegítse diákjait ahhoz, hogy 
képességeiket az akadályozó tényezők felszámolása után teljes mértékben kibontakoztathassák. Iskolánk ezért 
nagy erőfeszítéseket tesz a különböző okokból gyengébb előképzettségű tanulók felzárkóztatása érdekében. 
Ezzel emberi értékeket mentünk meg, és hozzájárulunk ahhoz, hogy hazánk katolikussága a társadalmi 
mobilitás révén is erősödjön, gazdagodjon, társadalmi kapcsolatainak szélesedésével még inkább értékes tagja 
legyen társadalmunknak. 

2.6.1.13 A mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztése 

 
A mozgás minden kisgyermek tapasztalatszerzési lehetőségére hatással van, befolyásolja 
személyiségfejlődését is. A sérült gyermek esetében a mozgásos tanulás lehetősége módosul. Mások a 
környezetéről, a saját testéről szerzett tapasztalatai, mint az ép mozgású társainak. A mozgásállapot 
tartóssága, visszafordíthatatlansága is befolyásolja a fejlődésmenetet. Ez nem ritkán az átlagostól eltérő 
pszichés, szociális és fizikai szükségleteket teremt. 
A jelentősen eltérő kóreredet és károsodás miatt a mozgáskorlátozottság egyénileg is sok eltérést mutat. 
Ebből eredően a tanulók más-más személyiségfejlődési utat járnak be. Nevelhetőségüket meghatározza, hogy 
tapasztalatszerzési lehetőségeik beszűkültek, a környezethez való alkalmazkodásukban gátoltak. A hely- és 
helyzetváltoztatás, az önkiszolgálás, a kézfunkció, a manipuláció, a tárgy- és eszközhasználat, a 
grafomotoros teljesítmény, illetve a verbális és nonverbális kommunikáció eltérő mértékű akadályozottsága 
az iskolai képzés egész időtartama alatt megkívánja az egyénre szabott módszerek, eljárások, technikák és 
eszközök, valamint a pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitáció és a fizikai korlátozottságot csökkentő 
környezeti adaptáció alkalmazását. 
 

A mozgáskorlátozott tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt 
feladatai 
 
Alapelvek 
A mozgáskorlátozott tanuló nevelésének, oktatásának, mozgásfejlesztésének alapelve, hogy a sérülésből adódó 
hátrányos következményeket segítsen csökkenteni vagy ellensúlyozni. A képességek tervszerű fejlesztése az 
egyéni fejlődési sajátosságokhoz szabottan történjen meg annak érdekében, hogy a gyermekek 
mozgáskorlátozottként is meg tudják állni a helyüket a környezetükben, a társadalomban. Szem előtt tartva az 
önállóságra nevelés elvét, az iskolában - a tanuló állapotának megfelelően - biztosítani kell az akadálymentes 
közlekedést, a megfelelő mozgás- és életteret, illetve az ehhez szükséges eszközöket (pl. lejtő, kapaszkodó). 
Célok 
Megteremteni az esélyegyenlőség alapjait, hogy a mozgáskorlátozott gyermekek az iskolai tanulmányok adott 
pontján felkészültek legyenek az önálló életvitelre. 
Ennek érdekében: 
- ki kell alakítani a tanulókban az egészséges énképet és önbizalmat, 
- növelni a kudarctűrő képességüket, 
- önállóságra nevelni őket. 
Kiemelt feladatok 
A mozgáskorlátozott tanuló iskolai tanulásának nehézségeit leginkább a mozgásszervi károsodás 
következtében kialakult kommunikációs zavarok és a mozgásteljesítményt igénylő feladatok kivitelezése 
jelentik. Mindkettő befolyásolja az olvasás, írás, beszéd elsajátítását is, ezért kiemelt fejlesztési feladatként kell 
kezelni. 

A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítést igényel. Ennek során figyelembe kell venni 
kommunikációjának formáját, szintjét, a gyermek érzelmi állapotát, értelmi képességeit és fizikai adottságait. 
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A speciális módszerek, terápiák és technikák alkalmazása és a technikai jellegű segédeszközök igénybevétele 
segíti: 
- a mozgásbiztonságot, 
- a mozgásreflexek célszerűségét és gyorsaságát, 
- az író, rajzoló és eszközhasználó mozgást, a hallásra, beszédészlelésre támaszkodó tevékenységeket. 
 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 
Az iskolai fejlesztés szakaszai megegyeznek a NAT pedagógiai szakaszolásával. 
A mozgáskorlátozott gyermek iskolakészültsége általában indokolja, hogy az első évfolyam teljesítésére a helyi 
pedagógiai program olykor egy tanévnél hosszabb időt biztosítson, de szükség esetén a további pedagógiai 
szakaszok is szerveződhetnek hosszabb idősávban. Ezt a gyermek szüleivel a megfelelő szakvélemények 
beszerzése után meg kell beszélni. 
Az iskolai fejlesztés teljes időtartama alatt kiemelt feladat a mozgásnevelés, ami egy komplex rehabilitációs 
hatásrendszer. Ötvözi a sérült tartási és mozgási funkció helyreállítását célzó, a gyógyító és a motoros 
képességek fejlesztését szolgáló pedagógiai eljárásokat, s e feladatokat integrálja a tanítás-tanulás folyamatába. 
Mivel a mozgáskorlátozott tanulóknál minden esetben a mozgató és tartó szervrendszer irreverzíbilis 
károsodása áll fenn, a mozgásnevelés feladatait nem az életkor, hanem a betegség - annak végleges, javuló 
vagy romló volta -, továbbá a mozgásállapot súlyossága határozza meg. 
 

Az integráló iskolában történő együttnevelés 
Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni a következőkre. 

a) A sérült tanuló fogadása az iskola nevelőtestületének egyetértésével találkozzon. Ez a garancia arra, 
hogy a befogadás eredményes lesz. 
b) A mozgáskorlátozott tanulók optimális fejlődése érdekében jelentős az osztályfőnök szerepe az 
osztályban tanító pedagógusok tájékoztatásában a tanuló sajátos nevelési igényeiről.  

2.6.1.14 A látássérült tanulók iskolai fejlesztése  
 
A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykérgi látóközpont sérülése következtében kialakult állapot, mely 
megváltoztatja a tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodó képességét, személyiségét. 
 

Azok a tanulók látássérültek, akiknek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két 
szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0-0,33 (látásteljesítmény 0-33%) közötti. Ezen belül iskolánk a 
gyengénlátók oktatását-nevelését vállalja. Gyengénlátók azok a tanulók, akiknek az életvitelét nagymértékben 
korlátozza a csökkent látásteljesítmény (vízus: 0,1-0,33). A gyengénlátókat többnyire a látó-halló (tapintó) 
életmód jellemzi. 
A pedagógiai fejlesztés szempontjából elsődlegesen a látásélesség és a látási funkciók ismerete fontos, de a 
pedagógusnak tájékozottnak kell lennie: 

- a látássérülés kórokáról,  
- a látássérültség kialakulásának időpontjáról, 
- a szemészeti állapot - prognózis javuló vagy romló tendenciájáról,  
- a pedagógiai látásvizsgálat eredményéről,  
- a gyermek intelligenciájáról, személyiségvonásairól. 

A nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert 
minden esetben a tanulók állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. Az intézmény amennyiben 

ilyen tanulója van, igénybe veszi a gyógypedagógiai utazó-tanári szolgáltatást. 
 

A látássérült tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 
 
Alapelvek 
A látássérült tanulók nevelését, oktatását ellátva iskolánk az iskoláztatás során két fő feladat megoldását 
vállalja: az általános, korszerű alapműveltség nyújtását, valamint azon túl a speciálisan jelentkező, a 
gyengénlátásból adódó hátrány leküzdését.  
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Célok 
A fejlesztési feladatok megtervezésekor, a módszerek kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a látás 
csökkent volta miatt a látássérült gyermek ismeretszerzését a külvilág iránti látó beállítódás helyett más - a 

haptikus (bőr- és mozgásérzékelés együttese) és a hallási - beállítódás is jellemzi.  
 

Kiemelt feladatok 
Fontos az ép érzékszervek - hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés - fejlesztése, valamint a meglévő látás 
használatának tanítása. A látás hiánya, az aliglátás és a gyengénlátás nem csak a tanulás terén okoz eltéréseket, 
hanem nehezítettek a mindennapi élet tevékenységei (a tájékozódás, a közlekedés, az önkiszolgálás) is. Mindez 
pszichésen megterhelő, emiatt gyakran személyiség- és szocializációs zavar is kialakulhat (önállótlanság, lassú 
reakciókészség, passzivitás, önbizalomhiány, elkülönülésre való hajlam vagy túlzott önérvényesítő magatartás, 
indulatosság, téves eszmék). 
 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 
A látássérült tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a NAT-ban alkalmazott 

szakaszolással. A képzési szakaszok tervezésekor - az ép tanulókhoz hasonlóan - a látássérült tanulók nevelése 
során is figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat. Az eltérő életkori jellemzők miatt a 
személyiségfejlesztésnek speciális feladatai vannak. 
Az iskolakezdéstől a pubertásig 

- Az önállóság iránti igény fejlesztése elsősorban az önkiszolgálás, a mozgás és tájékozódás terén. 
- Az érdeklődés felkeltése a környezet, a látható, hallható, tapintható világ megismerése iránt a speciális 
segédeszközök használatával. 
- A működő érzékszervek fokozott kihasználása. 
- Az akarati tulajdonságok erősítése a látássérülés hátrányainak leküzdéséhez. 
- Az önbizalom, a pozitív énkép alapozása. 
- Felkészítés az ép látásúakkal való kapcsolatépítésre, a közösségbe való beilleszkedésre. 
- Az egészségvédő viselkedés szokásainak kialakítása, a higiénés tevékenységek elsajátítása, a szem védelme. 
Serdülő- és ifjúkor 

- Az önállóság további fejlesztése, illetve - a különböző fokú látásteljesítménnyel rendelkező tanulók esetében 
különösen - a látás kihasználását maximálisan segítő speciális optikai segédeszközök használata iránti igény 
kialakítása. 
- Az érdeklődés irányítása a látóképesség szempontjából reális pályaválasztási területek felé. 
- Az akarati tulajdonságok (céltudatosság, kitartás) kialakítása az önálló tanulás és a későbbi munkavégzés 
céljából. 
- Az önfejlesztés igényének kialakítása különösen az ismeretszerzés terén és az egyéni tehetség 
kibontakoztatásában. 
- Az önbizalom és az önkritika egyensúlyának megteremtése, reális énkép kialakítása. 
- Az egészségvédő magatartás szokásainak továbbfejlesztése, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 
- Az egyéni igényeknek megfelelő közvetlen környezet tudatos át-, illetve kialakításának ismerete. 
 

Az integráló iskolában történő együttnevelés 
Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni a következőkre. 

a) A sérült tanuló fogadása az iskola nevelőtestületének egyetértésével találkozzon. Ez a garancia arra, 
hogy a befogadás eredményes lesz. 
b) A látássérült tanulók optimális fejlődése érdekében jelentős az osztályfőnök szerepe az osztályban 
tanító pedagógusok tájékoztatásában a tanuló sajátos nevelési igényeiről.  

Igénybe vehető a látássérültek iskoláiban létrejött egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények által 
biztosított szak- és szakmai szolgáltatás. 

2.6.1.15 A hallássérült tanulók iskolai fejlesztése 

 
A hallássérült tanulónál - a hallás csökkenése miatt - a szokásostól eltér a nyelvi kommunikáció fejlettsége 
(szövegértés, szókincs, nyelvi szerkezetek értése és használata, hangzó beszéd stb.), és ennek következtében 
a megismerő tevékenység és egyes személyiségjegyek fejlődése. A tanuló nyelvi kommunikációs szintje az 
esetek jelentős részében nem korrelál életkorával, hallásállapotával - attól pozitív és negatív irányban is 
eltérhet.  
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A hallássérült tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 
 
Alapelvek 
A hallássérült tanuló egyéni fejlesztési lehetőségeit személyiségjegyei, intellektusa mellett döntően 
befolyásolja a hallássérülés bekövetkeztének, felismerésének időpontja, kóroka, mértéke, a fejlesztés 
megkezdésének ideje. A hallássérült gyermekek fejlesztése az általános pedagógiai tevékenységen kívül 
pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs eljárások folyamatában valósul meg. A komplex ellátás a 
korai és óvodai nevelésre építkezve, döntően a szurdopedagógiában használatos módszerek alkalmazásával, 
megfelelő audiológiai ellátással, a nagy teljesítményű hallókészülékek használatával történik. A felsoroltak 
együttesen határozzák meg a hallássérült tanuló eredményes nevelhetőségét, oktathatóságát. 
 

Célok 
A nyelvi kommunikáció biztonságos megalapozásával, folyamatos fejlesztésével a megfelelő 
kultúrtechnikák (olvasás, írás, nyelvi rendszer) az ismeretszerzés eszközeivé váljanak. 
 

Kiemelt feladatok 
Az alapozó szakasz végéig átfogó, kiemelt feladat a nyelvi rendszer kiépítése. Megvalósítása elsődlegesen a 
Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési feladata. Általános cél, hogy ez a szakasz 
megalapozza egy olyan direkt kommunikációs szint elérését, amely alkalmas valamennyi műveltségi terület 
ismeretanyagának teljesebb körű elsajátítására (szókincs, nyelvalaki struktúrák stb. vonatkozásában). 
Alkalmazása, gyakorlása minden területen megvalósítandó fejlesztési feladat, beépíthető a szabadon 
választott és a rehabilitációs célú tanórák programjaiba. 
A nyelvi kommunikáció építésének feladatai az általános iskolai oktatás egész időtartama alatt döntően 
befolyásolják a műveltségi területek tartalmainak feldolgozását. 

- A szociális kapcsolatrendszer, az érintkezési formák pontos értelmezése, nyelvi formáinak elsajátítása a 
személyiség harmonikus fejlesztése érdekében. 
- Az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszerek pontos kiépítése, a tudáselemek értő, értelmező 
összekapcsolása a kognitív funkciók (a felfogás, a feldolgozás, a lényegkiemelés és összefüggések 
meglátása alkalmazás) szintjeinek fejlesztésével. 
- A vizuális percepció, az önkifejezés, az önmegvalósítás, a valóság képi feldolgozásának, 
megjelenítésének, értelmezésének folyamatos bekapcsolása a tanulás-tanítás folyamatába a személyiség 
kibontakoztatása, gazdagítása céljából. 
- A magyar nyelvnek megfelelő beszédmód komplex, folyamatos fejlesztése. 
- A beszédhallás, az érthető artikuláció intenzív fejlesztése az oktatás valamennyi szakaszában. 
- Az információszerzés, az interperszonális kapcsolatok új technikai formáira való felkészítés (számítógép, 
internet stb.), az írásos kommunikáció, idegen nyelv ismerete írásos formájának hangsúlyos megalapozása 
és fejlesztése. 
- A tehetségre utaló személyiségjegyek feltárása és gondozása. 
- Valamennyi kommunikációs csatornán a szövegértés és mondanivaló kifejezésének fejlesztése. 
- A továbbtanulás, a szakmaszerzés ismereteinek, lehetőségének alapozása, kitekintés a munka világára. 

A rendszeresen végzett mérési, speciális pedagógiai vizsgálati, megfigyelési, tapasztalati eredmények 
figyelembevétele, valamint az audiológus szakorvossal történő folyamatos kapcsolat elengedhetetlen 
feltétele az eredményes pedagógiai és egészségügyi habilitációs és rehabilitációs tevékenységnek. A 
szakszerű pedagógiai munka végzéséhez mindezen ismeretek, valamint elemi technikai tudnivalók 
(hallókészülék stb. kezelésében tájékozottság) szükségesek a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő-

oktató pedagógus számára. 
 

A hallássérült tanulók többségi iskolában történő együttnevelése, integrált 
oktatása 
A nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert 
minden esetben a gyermek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. 
Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni a következőkre. 

a) A sérült tanuló fogadása az iskola nevelőtestületének egyetértésével találkozzon. Ez a garancia arra, hogy 
a befogadás eredményes lesz. 
b) A hallássérült tanulók optimális fejlődése érdekében jelentős az osztályfőnök szerepe az osztályban tanító 
pedagógusok tájékoztatásában a tanuló sajátos nevelési igényeiről.  
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Igénybe vehető a hallássérültek iskoláiban létrejött egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények által 
biztosított szak- és szakmai szolgáltatás. 

2.6.1.16 Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése 

 
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók akadályozottsága, személyiségfejlődési zavara, az idegrendszer 
különféle eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy funkciózavarával függ össze. Az 
enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása elsősorban orvosi, gyógypedagógiai és 
pszichológiai feladat. 
Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal állapítható meg a kognitív funkciók lassúbb fejlődése, valamint más, nem 
intellektuális területeken jelentkező eltérések. 
 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési, oktatási szempontú jellemzői 
A mentálisan sérültek egyik alcsoportját képezik. Az enyhe értelmi fogyatékosság, az egyén fejlődési zavara, 
akadályozottsága az idegrendszer enyhe, különféle eredetű örökölt, vagy korai életkorban szerzett sérülésével 
és/vagy funkciózavarával függ össze. Diagnosztizálása elsősorban orvosi, gyógypedagógusi, pszichológusi 
feladat. A BNO szerint az intelligencia-tesztekkel mért értelmességük az 50-69 IQ tartományba esik.  
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb érzékszervi, 
motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak, amelyek vagy oksági 
összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy következményesen egyéb hatásokra alakulnak ki. 
Tanulási helyzetekben megfigyelhető jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, 
a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének 
eltérései. Ezek változó mértékben és mindig egyedi kombinációban jelennek meg, a tanulási képesség 
különböző mértékű fejlődési zavarát is mutatják és akadályozzák az iskolai tanulás eredményességét. 
 

A nevelésükhöz szükséges feltételek 
a) a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta 
foglalkoztatása, 
b) speciális tankönyvek, más segédletek (különösen pedagógusoknak), 
c) a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési igényeinek megfelelő gyógypedagógiai nevelés és terápia 
hatására fejlődésük a mentális képességek területén is számottevő lehet. 
 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 
Alapfokú nevelés 

a) Bevezető szakasz: 1-2. évfolyam. 

b) Kezdő szakasz: 3-4. évfolyam. 
Ebben a két szakaszban a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a hangsúly. 
A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások, tartalmak és oktatásszervezési megoldások, terápiák 

alkalmazását teszik szükségessé. A képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki 
tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanuló 
fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia a pedagógiai 
folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének. 
A bevezető szakaszban javasolt az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítására, amennyiben megfelelő 
motiváltság mellett, ismétlődő tanulási folyamatban, állandó aktivitásban egyre önállóbb tanulási 
tevékenységre készteti a tanulókat. A gyógypedagógiai nevelésnek az egész személyiség fejlesztésére kell 
törekednie. 
E két szakaszban nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési szokások következetes 
kialakítása és megerősítése. 
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2.6.1.17  Integráltan nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók 
fejlesztése 

 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció célja 
 
A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az értelmi fogyatékos 
fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését 
segítő programok az iskola helyi tantervének részeként működnek. Megjelenhetnek tréning formájában, 
tantárgyi témaként, egy-egy terület önálló fejlesztési programjaként, beépülhetnek a tanítási órán kívüli (vagy 
diákotthoni) programokba. 
 
A fejlesztés, a fejlesztő program 
 
A gyógypedagógus, a terapeuta - esetenként más szakember véleményének figyelembevételével - készíti el a 
fejlesztő programot, amely a tanuló különleges gondozási igényére épül, és egyedi tulajdonságainak fokozatos 
kibontakozását szolgálja. 
A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók korrigálására, 
kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási technikák elsajátítására, a szociális 
képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, és a programokon, tréningeken keresztül valósul meg. 
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos pedagógiai 
diagnosztizálás. Szolgálja a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás eszközök tervezését, 
megelőzheti a további - másodlagos - tünetek megjelenését. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység során a 
fejlesztő programok készítésekor és elemzésekor elsődlegesen azt kell figyelembe venni, hogy a 
gyógypedagógiai nevelés, a terápiás eljárás és eszközrendszer miként tud vagy tudott hozzájárulni a pszichikai, 
a fiziológiai funkciók zavarának korrigálásához, kompenzálásához, a funkcionális képességek csökkenéséből, 
a funkciók fejletlenségéből eredő zavarok kezeléséhez, a szociális szféra akadályozottságából származó 
hátrányok csökkentéséhez.  
Az iskolatípus módosításának esetenkénti szükségessége folyamatos gyógypedagógiai diagnosztizálás nyomán 
a tanítás-tanulás folyamatában állapítható és állapítandó meg. 

2.6.1.18 A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási 
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók 
iskolai fejlesztésének elvei 

 
A súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképességzavarok, kóros hyperkinetikus 
vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar, az iskolai teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus 
funkciók kialakulatlansága, fejletlensége vagy a felsoroltak halmozott előfordulása áll fenn. Nem határozhatók 
meg egységesen jellemző jegyek; az egyes állapotok a tünetek/tünetegyüttesek komplexitásától függően a 
funkciógyengeségtől a komplex személyiség-, illetve általános tanulási zavarig terjedhetnek. Tanulási zavar 
tág értelemben minden olyan zavar, lemaradás, amely az iskolai tanulást hátrányosan befolyásolja. Bármely 
intelligenciaszint, mentális, emocionális és szociális hátrány mellett is megjelenhet, kialakulásában 
multifaktorális etiológiájú, organikus okok mellett a környezeti hatások szerepe jelentős. A tanulás teljesítmény 
szintje nem felel meg a gyermek pszichikus intellektuális fejlődésének és képességeinek. A tanulónál egyéni 
fejlesztő programok összeállítása differenciált tanítási módszerek alkalmazása javasolt, integrált oktatás 
keretében. A percepciós bázis többdimenziós érintettsége miatt az olvasás, írás, számolás elsajátításában 
különböző súlyosságú akadályt jelent, az enyhe zavartól egészen a funkcióképtelenségig. 
 

A részképességzavarok 
 
A részképességzavarok körébe az iskolai teljesítmények - elsősorban az alapvető eszköztudás (olvasás, írás, 
számolás) - elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje, valamint az általuk kiváltott, következményes 
magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex tünetegyüttese tartozik. Jellemző, hogy az adott 
részképességben az intelligencia szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás mutatkozik, 
valamint teljesítményszóródás mutatható ki az intelligenciafaktorok, a mozgáskoordináció és a beszéd szintje 
között. A részképességzavarok tüneteit mutató tanulók általános jellemzője a számukra nehéz iskolai feladatok 
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iránti feltűnő közömbösség, érdektelenség, amely a nehézségek következtében fokozatosan elmélyül, és a 
tanulással kapcsolatos tevékenységek (olvasás, írás, számolás) elutasításában fejeződhet ki. 
A kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar megléte esetén az érintett tanuló rövidebb 
ideig tud a feladathelyzetben megmaradni, az általánosnál sokkal több cselekvéses tanulási helyzetet igényel. 
Azok a tanulók, akik súlyos figyelemzavaruk (helyzetidegenség, hibás-hiányos helyzetfelismerés) vagy 
fejletlen önirányítás, gyenge önértékelési képesség miatt nem tudnak a tanulási szituációba beilleszkedni, 
állandó személyes kontrollra, megerősítésre szorulnak. 
Míg a részképességzavarok gyakran ép érzékszervek esetén is az érzékszervi fogyatékosság (gyengénlátás, 
enyhe nagyothallás) látszatát kelthetik, addig a hiperaktivitás, a nyugtalanság, a túlmozgások, a figyelemzavar 

előfordulásakor a tanulók általánosan gyenge képességűnek, értelmi fogyatékosnak tűnhetnek. 
Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, érési lelassulásának jelei a tanulási, magatartási zavar tüneteit 
mutató tanulóknál az alábbiak: 

- általában érzékenyebbek a meteorológiai változásokra, 
- fáradékonyabbak az átlagnál, nehezen tűrik a zajokat, nehezen viselik el a várakozási feszültséget, 
- gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre, 
- fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követhető 
szabályokat. 

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

 

A fejlesztés alapelvei 
 
A részképességzavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése gyógypedagógiai tanár, 
terapeuta és/vagy pszichológus közreműködését igényli. A rehabilitációs célú órakeretben a tanulók fejlesztése 
egyéni terápiás terv alapján történik. 
A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a számonkérési, 
értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 
javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés 
lehetőségét. 
A részképességzavar tüneteit mutató tanuló egyéni fejlesztése, külön oktatása intenzív terápiás céllal szervezett 
átmeneti formának tekinthető, melyet csak súlyos állapotok esetén célszerű alkalmazni, és amelynek célja, 

hogy a tanuló minél előbb visszakerüljön az őt integrálni képes környezetbe. 
Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat: 

a) az egészséges énkép és önbizalom kialakítása, 
b) a kudarctűrő-képesség növelése, 
c) az önállóságra nevelés. 
 

A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai 
Diszlexia, diszgráfia 
 
A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független olvasási és helyesírási 
gyengeség. Hátterében a központi idegrendszer sérülései, organikus eltérései, érési késése, működési zavara, 
örökletesség, lelki és környezeti okok különböző összefonódásai találhatók meg, valamelyik dominanciájával. 
Általában differenciálatlan az aktív szókincs, és gyenge a verbális emlékezet. A tanuló az új szavakat nehezen 
jegyzi meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót alkot helyette, vagy körülírja a fogalmat. 
Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat, gyakori és makacs betűtévesztések 
fordulnak elő, a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb szavak áttekintése rendkívül nehéz. Hibás 
kombinációk, felületes akusztikus képzetek előhívása észlelhető. Nehéz a figyelem megosztása az olvasási 
technika és a szöveg tartalma között, pontatlan a toldalékok olvasása, lassú az olvasási tempó, gyenge a 
szövegértés. 
A súlyos olvasás-írászavar irreverzibilis, maradványtünetei a közép- és felsőfokú oktatásban, illetve a 
felnőttkorban is feltűnnek és fennmaradnak. 
Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, az íróeszköz helytelen 

fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való előrehaladáshoz viszonyítva nagyon lassú az írás 
megtanulásának folyamata. 
Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz, az optimális mozgássor csak nagyon lassan 
valósul meg, ezért fáradékonyabbak a diszgráfiás tanulók. 
 



A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola  
pedagógiai programja 

 

 

- 30 - 

A fejlesztés célja 
Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanulóban az intellektusának 
és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az 
olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. 
 

A fejlesztés feladatai 
a) a testséma biztonságának kialakítása, 
b) a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 
c) a vizuomotoros koordináció gyakorlása, 
d) a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 
e) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, hangoztató-

elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a vizuális és auditív észlelésre 
alapozó módszerrel, 
f) az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai pályafutása 
alatt, 

g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 
h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 
i) az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi írással, 
szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával. 
 

Diszkalkulia 
A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a 
számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, 
számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége más iskolai teljesítmények (pl. olvasás, 
írás, idegen nyelv tanulás) jó színvonala mellett. Hátterében általában valamilyen idegrendszeri sérülés húzódik 
meg, amelynek következtében zavart az érzékelés-észlelés folyamata, sérült a gondolkodás. Nehezítetté válik 
a szimbólumok felismerése és tartalmi azonosítása, akadályozott a fogalmak kialakulása, sérülnek a 
fogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a sor- és szabályalkotás, a téri és síkbeli viszonyok érzékelése, 
illetve zavart szenved az emlékezet és a figyelem. 
A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a mechanikus számlálás 
képessége, a mennyiség-állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a 
matematikai relációk verbális kifejezésében. 
 

A fejlesztés feladatai 
a) az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív 
fejlesztése, 
b) a testséma kialakítása, 
c) a téri relációk biztonsága, 
d) a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 
e) a szerialitás erősítése, 
f) segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 
g) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a 
megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális megerősítés, 
h) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő 
technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása. 
 

A kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar 
 
Hiperkinetikus zavarok 
Már az első öt évben kialakuló tünetegyüttes, melyet jellemez a tevékenységek csapongása, a figyelmetlenség, 
a nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori megszegése, megfontolatlanság, többszöri konfrontálódás a 
társakkal. Gyakori a kognitív működések zavara, illetve a nyelvi és motoros képességek fejlődésének késése. 
Másodlagos szövődménye az aszociális viselkedés és csökkent önértéktudat. 
Magatartási zavarok 
Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. A viselkedés erősen eltér 
az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván áthágja. Sokkal súlyosabb lehet, mint egy 
gyermekcsíny vagy egy serdülőkori lázadás és hosszan tart (hat hónap vagy annál hosszabb ideig). Jellemzi 
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még: nagyfokú harcosság, társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyegető erőfitogtatás, 
indulatkitörések, iskolakerülés, hazudozás. 
 

A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai 
a) A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs jelzéseinek megfelelő 
érzékelésére. 
b) Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, érdeklődésének, 
terhelhetőségének ismeretében. 
c) A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának, 
önérvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális megnyilvánulásainak) megismerése siker vagy 
kudarc esetén. Ennek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének 
segítése. 
d) Együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 
e) A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 

2.6.1.19 Autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók iskolai 
fejlesztésének elvei 

 
Az autizmusspektrum zavarok az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett ártalmának, 
illetve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának következményei. A zavarok 
lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely 
jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az ezzel küzdő tanulókra legjellemzőbb a kölcsönösséget 
igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a 
beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedés szervezés és kivitelezés 
képességének minőségi sérülése és az egyenetlen képességprofil.  
Hiányozhat annak megértése, hogy mások érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet. 
Típusos erősségek, amelyekre építeni lehet 

– A megfelelő szintű vizuális információ általában jól értelmezhető. 
– Tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás. 
– Jó mechanikus memória. 
– Megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témáknál kiemelkedő koncentráció, kitartás. 
– Egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken – pl. szó szerinti tanulás, nem szöveges számtan, 
földrajz, zene – viszonylag jó képességek. 
 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók speciális fejlesztésének elvei, 
céljai, feladatai és módszerei 
Elvek, célok 
 
A tanítás lehetséges módszertanát illetően a tanuló autizmusa az elsődlegesen meghatározó tényező. Általában 
a szükségletek egyéni kombinációjához kell a járulékos zavar speciális szempontjait és az autizmus-specifikus 

pedagógiai módszereket összehangolni. 
A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb felnőttkori szociális 
adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a szociális, kommunikációs és gondolkodási 
készségek hiányának speciális módszerekkel történő kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése. 
A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelése a fejlődési elmaradás, a 
másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése érdekében. A fogyatékos készségek kompenzálása különös 
jelentőségű a tanulási, szociális és munkahelyzetekbe való beilleszkedés és viselkedés elsajátításához. 
Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek segítségével történő 
elsajátítása. 
A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt – a továbblépés előtt – külön kiemelt fejlesztési 
feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, általánosításának tanítása, az ismeretek folyamatos használata 
a fenntartás biztosítására, valamint a változatos, probléma-megoldási módszerek tanítása. 

A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség egész életen át megfelelő 
alkalmazhatósága. A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében a felesleges információkat szűrni kell, mert 
a tipikusan fejlődő gyermek által spontán, ösztönösen elsajátított nagy mennyiségű információ és készség az 
autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek számára nehéz tananyagot jelent. 
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Feladatok, módszerek 
- az ön-(esetleg köz-) veszélyes viselkedések kezelése, 
- a családi életet akadályozó viselkedések kezelése, 
- a taníthatóság és a csoportba való beilleszkedés kialakítása, 
- az iskolán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása. 

 

A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás, fejlettségi kor, illetve a mért intelligencia szintje 

és a kommunikációs színvonal alapján történik, az egyenetlen képességprofil, valamint tanulási képességek 
miatt egyénhez igazodó módon, a fejlődés erre alkalmas eszközzel (pl. fejlődési kérdőív) való folyamatos 
követésével. 

– strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás segítéséhez, 

– speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 
Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek között: beleértve a 
gyermek felé irányuló minden kommunikációt. 
A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az információ átadására a 
gyermek megértési szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább független módszereket és 
médiumokat (pl. írott utasítás, folyamatábra, számítógépes oktatás stb.). Ugyanakkor a tanítási helyzetek 
szociális vonatkozásainak elfogadása, illetve megértése fontos tanítási cél (pl. a csoportos, illetve „frontális” 
tanítási helyzetben való tanulás). 
A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető a kognitív-viselkedésterápia 
módszereinek alkalmazása. 
 

Szervezési feltételek 
Többségi iskolában integráltan, az integráció különböző szintjeinek, formáinak alkalmazásával. 
 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének pedagógiai 
szakaszai 
A tanulók iskolai fejlesztését a szociális-kommunikációs készségek fejlesztése és a rugalmasabb 
viselkedésrepertoár kialakítása határozza meg. Iskoláskorban is folytatni kell a korai fejlesztésben és óvodai 
nevelés során alkalmazott fejlesztő eljárásokat, illetve szükség lehet az iskoláskor előtti képességfejlődés 
területeinek fejlesztésére. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai általában módosításokkal egyeznek meg 
a NAT-ban és a kerettantervekben rögzített pedagógiai szakaszokkal és tartalmakkal. A módosításokat a helyi 
tantervekben és egyéni fejlesztési tervekben kell meghatározni a gyermekek egyéni szükségleteinek, 
fejleszthetőségének megfelelően. Az alsó szakasz (1–4. évfolyam) elvégzéséhez általában hosszabb időkeretre 
van szükség. 
A jó értelmi és nyelvi képességekkel rendelkező tanulók esetében előfordulhat, hogy az egyes műveltségi 
területeken meghatározott tartalmak jelentős részét a NAT-ban és a kerettantervekben meghatározott 
életkorban képesek elsajátítani. Ezekben az esetekben egyéni fejlesztési terv alapján a szociális-

kommunikációs és speciális kognitív készségek párhuzamos fejlesztése szükséges. 
A NAT és a kerettantervek alkalmazása 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók csoportja rendkívül változatos, de a központi sérülés azonos 
jellege miatt meghatározhatók közös szükségletek és egységes módszertani javaslatok. 
Esetükben számolni kell azzal, hogy a NAT kulcskompetenciáihoz rendelt tudások elsajátításához hosszabb 
időtartamot szükséges biztosítani, a szociális megértést kívánó attitűdök, képességek fejlődését pedig kognitív 
stratégiákkal kell támogatni. 
A NAT fejlesztési területei, nevelési céljai„ műveltségi területei esetükben is alkalmazhatóak a sérülés 
típusának megfelelő adaptációval. A NAT szakaszaihoz rendelt célok elérésére szükség esetén hosszabb 
időtartamot kell biztosítani, egyes, az alábbiakban részletezett tartalmak hangsúlyosabban jelennek meg 

Az egyes műveltségi területekre vonatkozó sajátos eltéréseket az egyéni fejlesztési tervekben kell rögzíteni. A 
tananyag elsajátításához speciális módszerek és eszközök használata szükséges. 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 
Céljai és feladatai az iskolai nevelés minden szakaszában folyamatosan jelen vannak, és elsősorban egyéni, 
kisebb részben kiscsoportos formában valósíthatóak meg. 
Módszertanilag az autizmus-specifikus módszerek és eszközök alkalmazása mellett kognitív és 
viselkedésterápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, gyógytestnevelés alkalmazása szükséges. 
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Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a másodlagos viselkedésproblémák és 
tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és rehabilitációs célú kezelését soroljuk ide, a következő 
területeken: 
– elemi szociális-kommunikációs készségek, 
– viselkedésproblémák (dührohamok, auto- és heteroagresszió, sztereotip viselkedések stb.), 
– figyelem, utánzás, gondolkodási készségek, énkép, önismeret stb., 
– érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások, testtartás, izomhypotonia korrigálása, 
– elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók, 
– önkiszolgálás, önellátás, 
– saját speciális segédeszközeinek mindennapi helyzetekben való rutinszerű használata, 
– lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása, 
– szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása, 
– iskolában, munkahelyen munkavállalóként, illetve hivatalos helyen való viselkedés szabályainak elsajátítása, 
– a halmozottan fogyatékos tanulók speciális ellátása. 
 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek integrációja 
A tudatosan tervezett, és nem kényszermegoldásként alkalmazott integráció csak akkor indokolt, ha 
egyértelműen a gyermek javát szolgálja. Az integráció valamennyi formája (pl. lokális, szociális, fordított) 
alkalmazható egyénre szabottan. Az integráció szükségességének és lehetőségének megítéléséhez az alábbi 
tényezők alapos mérlegelése szükséges, úgy, hogy a feltételek együttesen és perspektivikusan legyenek 
adottak. 

Teljes, funkcionális integráció a következő feltételek megléte esetén javasolható: a tanuló részéről átlagos vagy 
átlag feletti intelligencia, enyhe fokú autisztikus fogyatékosság, jól kompenzált, minimális 
viselkedésproblémák. 
A családtagok részéről egyértelmű szándék szükséges a szakemberekkel való szoros együttműködésre és a 
gyermek intenzív támogatására. 
Az iskola részéről 
a) a speciális módszertanban jártas pedagógus és asszisztens, 
b) jól előkészített, ütemezett egyéni fejlesztési terv, 
c) speciális eszközök, módszerek és környezet, 
d) együttműködés a családdal és/vagy a diákotthonnal, 
e) a befogadó gyermekcsoport felkészítése a pozitív hozzáállásra, folyamatos támogatása, 
f) szakértői csoporttal való intenzív kapcsolattartás. 
Szakértői csoport, amely rendelkezésre áll a szülők felvilágosításában, a pedagógusoknak nyújtandó szakmai 
tanácsadásban, problémakezelésben, a fejlesztés irányának kijelölésében, követésében. 
Az integrált gyermek legyen elégedett az iskolai élettel, fontos, hogy jól érezze magát. 
A fenti feltételek mellett is szükséges az integráció fokozatos megkezdése, a szociális, kommunikációs és 
kognitív deficitek figyelembevétele, az egyénre szabott mérés, tervezés, fejlesztés, a tananyag szűrése (egyes 
tantárgyakból, tananyagrészekből felmentés), továbbá a fogyatékosságot kompenzálandó alternatív eszközök, 
módszerek igénybevétele egyéni szükségletek szerint (pl. kézírás helyett gép használata, szóbeli felelet helyett 
írásbeli beszámoló vagy fordítva). 

2.6.1.20 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók nevelése, oktatása 

 
A beilleszkedési zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő viselkedés. Pontos meghatározása nehéz, 
mert a társadalomban sokféle párhuzamos normatíva és elvárás-rendszer létezik. Szoros összefüggés van az 
adott társadalom helyzete, életszínvonala és a normaszegés mértéke, jellege között. 
Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdő 
tanulókat. Ez a tevékenység csak akkor eredményes, ha ismerjük a magatartási zavarok megnyilvánulásának 
leggyakoribb formáit. 
Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanuló beilleszkedési problémái, zavarai a tanuló eltérő magatartásában 
figyelhetők meg. A viselkedészavarok megnyilvánulása változatos: az enyhe szorongástól a súlyos neurotikus 
tünetekig, a csavargástól az erőszakos tettekig, az enyhébb kényszerektől a súlyos pszichotikus 
megnyilvánulásokig terjedhetnek ki.  
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Fel kell figyelnünk: 
 az agresszív megnyilvánulásokra, 
 a közönyre és a passzivitásra, 
 az érzelem-szegény, apatikus magatartásra,  
 a túlzott félelemre és szorongásra,   

 a kifejezett féltékenységre, irigységre,  
 a beszédzavarra,  
 a hirtelen romló tanulmányi eredményre stb. 

A problémák, a nem elfogadható viselkedés számbavétele után következik a viselkedési zavart kiváltó 
pszichológiai, szociális, esetleg biológiai okok feltárása. 

 a családi környezet hatásaiból ered-e (pl. nevelési hibák, a szülők deviáns magatartása), 
 a család és az iskola ellentétéből fakad-e,  

 iskolai ártalmakra vezethető- e vissza (pl. túl magas követelmények, túl szigorú, autokratikus 
magatartás, gúny, megszégyenítés, túlzottan engedékeny, irányítás nélküli nevelés stb.) 

 esetleg a kedvezőtlen társas pozíciók (pl. peremhelyzet) következménye. 

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

legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a megfelelő szakemberhez való irányítás, speciális csoportba való 
javasolás. Nagyon fontos az együttműködés az egészségügy, a pedagógiai szakszolgálat szakembereivel. 
A beilleszkedési, magatartási zavarok megoldását, illetve enyhítését az alábbi pedagógiai tevékenységekkel 
kívánjuk elérni: 

 békéltető, konfliktusmegoldó stratégia alkalmazásával; 
 a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé teszi, hogy a tanuló 

problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzeteiben bizalommal fordulhat tanítójához, 
tanáraihoz; 

 személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával; 
 teljesíthető, reális követelmények támasztásával; 
 a pozitív énkép kialakulásának támogatásával (dicsérettel, biztatással); 
 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással; 
 az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek alkalmazásával; 
 az osztályközösség segítő erejének mozgósításával; 
 a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevonásával; 
 következetes - a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer kialakításával (lásd „a tanulók 

jutalmazásának és elmarasztalásának rendszerét”); 
 az ifjúságvédelmi felelőssel való együttműködéssel; 
 szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével. 

 

Tevékenységek a tanulók felzárkóztatásához 
 egyénre szabott, differenciált tanulásszervezés 

 kooperatív technikák alkalmazása 

 projekt-módszer  
 tevékenységközpontú pedagógiák 

 individuális tanulás előtérbe helyezése 

 az alapozó időszak elnyújtása 

 fejlesztő értékelés alkalmazása 

 napközi otthon, szakkorrepetálás biztosítása 

 a pedagógiai munkát segítő szakemberekből álló team létrehozása – gyógypedagógusok, fejlesztő 
pedagógusok, gyermek-és ifjúságvédelmi szakember, családgondozó 

 tanulásmódszertan tanítása 

 mozgás- és játékterápiás csoportok 

 viselkedés-, játékterápia  
 családterápia 

 kreatív tevékenységek 

 sport tevékenységek 

 kommunikáció fejlesztése 

 önismereti foglalkozások 

 drámajáték 
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 egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások 

 a tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT eszközhasználattal.  

2.6.1.21 A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók nevelése 

 
A tehetséggondozás feladatainak megvalósítása iskolánkban differenciálással és egyéni tehetséggondozással 
történik. A differenciálás áthatja az iskola egész nevelési folyamatának feladatait, tartalmát, követelményeit, 
módszereit, eszközeit, szervezeti formáit, értékelési rendszerét. 
 

Alapfeladataink: 
A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulás-szervezési eljárások alkalmazása  

 differenciált tanulásszervezés 

 kooperatív technikák 

 projektmódszer 
 tevékenységközpontú pedagógiák 

Bizonyos területeken tehetséges SNI tanulók célirányos fejlesztése. 
Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás módszerével teljes 
mértékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő képességeket, fejlesszék kreativitásukat, szociális 
kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat. 
Ennek érdekében: 

 A tanítási órákon alkalmazzuk a differenciált foglalkozást, 
 A közösségi nevelés mellett nagy figyelmet fordítunk az egyéni bánásmódra, 
 Egyéni feladatok adásával igyekszünk kibontakoztatni a gyermek képességeit, tehetségét, 
 A tanulók érdeklődésének, adottságainak megfelelően szakköröket szervezünk a tanítási órákba be 

nem illeszthető ismeretek és készségek elsajátítása érdekében. A szakkörök szervezésénél a 
sokoldalúságra, a változatosságra törekszünk. 

 Folyamatosan részt veszünk az iskolák számára kiírt pályázatokon, tanulmányi versenyeken, 
vetélkedőkön. 

 Hagyományainkhoz híven minden évben megrendezzük a vers- és prózamondó versenyeket. 
 A központilag meghirdetett versenyeken túl iskolai keretek között folyamatosan megrendezzük a 

helyesírási, nyelvhelyességi versenyeket. 
 Lehetővé tesszük tanítványainknak, hogy bekapcsolódjanak az iskolán kívül megszervezett 

tanfolyamokba, tevékenységekbe, ha azok összeegyeztethetőek iskolai kötelezettségeikkel. 
A közművelődési intézmények által biztosított lehetőségek kihasználása (múzeum-, hangverseny-, és 
színházlátogatások; könyvtárakban, levéltárakban végzett kutatómunka stb.).  
Diák tevékenység, önképző köri tagság, iskolai rendezvények szervezése.  
A tananyag lehetőségeinek függvényében projektmódszer alkalmazása. 

2.7 Felnőttoktatás 

2.7.1 Helyzetelemzés 

 
Intézményünk több korosztály és elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok általános iskolai 
oktatását vállalta fel. A nevelés-oktatás eszközrendszerét felhasználva járul hozzá a reintegrációhoz, a 
társadalmi beilleszkedés elősegítéséhez, a személyiségfejlesztéshez. 
Ez a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű réteget érinti, azokat, akik fokozott nehézséggel küzdenek, ha 
a képzésbe újból be akarnak lépni. Ebben az oktatási formában is lehetőséget kell teremteni a kirekesztés 
veszélyeinek kitett fiatalok és felnőttek számára, hogy esélyt kapjanak az újrakezdésre, vagy folytatni tudják 
tanulmányaikat. Azon fiataloknak biztosít tanulási lehetőséget, akik más oktatási intézményben tartósan 
beilleszkedni nem tudó, szocializációs nehézségekkel, beilleszkedési- és magatartási zavarokkal küszködő, 
tanulási eredménytelenségük miatt évfolyamot ismétlő vagy többször ismétlő tanulók. Ellátjuk a már nem 
tanköteles ifjak, illetve fiatal felnőttek beiskolázását. Számukra második esélyként biztosítjuk az általános 
iskolai tanulmányok befejezésének lehetőségét. Ez a képzési forma lehetőség a felzárkózásra, a 
továbbtanulásra. Ezáltal esélyt kapnak a munkaerő-piaci kirekesztődés elkerülésére. Az általános iskolai 
tanulmányaikat nem befejező fiataloknak sérült a pszichikumuk, önbizalmuk, önértékelésük, kritikai érzékük 
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nem megfelelő. Magatartásuk, viselkedésük a legkülönbözőbb szélsőségeket mutatják. Különleges 
bánásmódot igényelnek. Lemaradásuk behozható, szakszerű, differenciált és egyéni foglalkozásokkal. Mivel a 
deviáns magatartásformák kialakulásában döntő szerepe van a környezeti hatásoknak, a szubkulturális 
életmódnak és a hibás szocializációnak, el kell érnünk, hogy: rendszeresen és szívesen járjanak a tanórákra, 
foglalkozásokra. Olyan ismereteket és képességeket nyújtunk, amelyek átfogják az általános alapműveltség 
általános iskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi (megszakított) iskolai 
tanulmányait, eredményeit, rendezve és kiegészítve ezeket. Hangsúlyt helyezünk arra, hogy a tananyag 
nemcsak ismeretek rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek 
elsajátítási eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek 

kifejlesztője. 
 

A felnőttoktatás az iskolai rendszerben zajló alap-, közép- vagy felsőfokú oktatás, mely lehet nappali, esti 

vagy levelező munkarend szerinti. Az a személy, aki nappali rendszerű iskolai oktatásban nem tud, vagy nem 

akar részt venni, attól a tanévtől kezdve, amelyben 16. életévét betölti, kizárólag felnőttoktatás keretében 
folytathatja tanulmányait. A felnőttoktatás feladatai közé tartozik, hogy megkönnyítse a munka világába való 
beilleszkedést, elősegítse a részvételt a közösségi életben, ezáltal csökkentse a társadalmi hátrányok 
újratermelését. Az iskola feladata, hogy olyan nevelési, oktatási programot alakítson ki, amellyel képes a 
személyiségfejlesztésre, ismeretátadásra, a gondolkodó, egészséges életvitelt folytató tanulók nevelésére. 

  Az értelmi szinten történő felzárkóztatás fontos része a tanulni tanulás. Ez kiterjed a tudásbeli hátrányok 
csökkentésére, az olvasási nehézségek enyhítésére. Ebben az iskolatípusban a tanárhoz való kötődés sokkal 

inkább húzóerő, mint a „normál” iskolában. Az itt tanuló fiataloknak jogukban áll tovább tanulni a 8. osztály 
elvégzése után. Ahhoz, hogy fel tudjanak zárkózni, sok esetben külön kell velük foglalkozni. 

  A tanítás közvetítésével el kell dönteni, milyen magatartást kíván az iskola kialakítani, megerősíteni a 
tanítványaiban, vagyis milyen embert akar nevelni. Minden pedagógusnak el kell gondolkodnia azon, hogy 
mivel járulhat hozzá tanítványai személyiségfejlesztéséhez, függetlenül attól, hogy mit tanít. Az itt tanítók 
szociális érzékenysége, toleranciája átlag feletti. Csakis türelmes és kellő empátiával rendelkező pedagógusok 
alkalmasak erre az iskolában tapasztaltak alapján, olyanok, akik tisztában vannak tanítványaik tanulási, 
neveltségi, szociális gondjaival. 

2.7.2 A felnőttoktatás munkarendjei 
 
Az Európai Unióban az oktatással kapcsolatos egyik legfontosabb prioritás az élethosszig tartó tanulás (LLL) 
modellje. Az iskolarendszerű felnőttoktatás úgy jelenik meg, mint az egész életen át tartó tanulásba, ezzel a 

tudatosabb életvezetésbe és a boldogabb életbe való belépés „utolsó esélye”. Ezért tehát társadalmi, szociális 
és pszichológiai szempontból is nagy jelenősége és felelőssége van. 

Iskolánkban a tanköteles koron túli tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságaihoz igazodó 
oktatáson belül esti, levelező sajátos munkarend szerinti oktatás folyik. A felnőttoktatás követelményei nem 
térnek el a nappali rendszerű iskolai oktatás követelményeitől. 
A Felnőttoktatási Tagozaton – az oktatás az esti és levelező oktatás esetében – a felnőttoktatásra vonatkozó 
kerettanterv alapján összeállított helyi tanterv szerint végezzük, különbséget csak az előírt tananyag 
szakaszolása, az otthon elsajátítandó tananyag mennyisége jelent. 
 

Iskolánk esti munkarendjébe történő jelentkezés a tanév során folyamatos, jelentkezéshez be kell mutatni az 
általános iskola elvégzett évfolyamairól szóló bizonyítványt. A bizonyítványok megvizsgálása után az 
intézmény vezetője a következő döntéseket hozhatja: 

a.) A tanulót bizonyítványa alapján besorolja a megfelelő évfolyamba. 
b.) A tanuló korábbi tanulmányait beszámítja, de a bizonyítványából hiányzó tantárgyakból a tanulót 
különbözeti vizsga letételére kötelezi. 

Külön felvételi eljárás nincs, a felvételt a jelentkezés sorrendje dönti el.  
Követelmény: 

- betöltött 16. életév,  

- általános iskolai bizonyítvány. 

Jelentkezés az iskola titkárságán, illetve a letölthető jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével történik. 
A jelentkezés a „Jelentkezési lap” kitöltésével, aláírásával zárul. A beíró pedagógus szóbeli és írásbeli 
tájékoztatást ad tanév menetéről, szabályairól, amelynek tudomásul- és átvételéről a tanuló írásban nyilatkozik. 
Jelentkezés a tanévben folyamatos, felvételről viszont az iskola igazgatója dönt – felvétel adategyeztetés után, 
a beírási naplóba történt beírással válik véglegessé. 
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A felnőttoktatásban tanuló ugyanolyan tartalmú, ugyanolyan értékű, ugyanolyan jogokat adó bizonyítványt 
kap, mint a nappali rendszerű iskolába járó társa, ezért a kimenet követelményeiben eltérés nem lehet. 

2.8 Tanulói részvételi jogok rendje az intézményi döntési folyamatban 

2.8.1 A diákkörök 
 

A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában működő 
diákkörök fajtáit a házirend tartalmazza. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választhatnak – 

amennyiben ilyen szervezet működik - az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 

2.8.2 Az iskolai diákönkormányzat  
 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 
tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működhet.  Az iskolai diákönkormányzat 
jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve annak választott tisztségviselői érvényesíthetik. 

Az iskolai diákönkormányzat a magasabb rendű jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. 
Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint 
alakítja. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, a 
nevelőtestületnek egyetértési joga van. 
 

A diákönkormányzatnak – amennyiben működik - egyetértési joga van a következő kérdésekben: 
 az SZMSZ tanulókat érintő rendelkezéseinek elfogadása és módosítása, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elvei eldöntésekor, 
 a házirend kialakításakor, 
 minden tanulókat érintő kérdésben. 

 

 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 
 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 
 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 
 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 
 a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 
 a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához. 

 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját, segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján – 

a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg. Az iskolai diákönkormányzat működését az intézmény 
saját költségvetéséből teljes körűen finanszírozza. A diákönkormányzat saját, egyéb bevételeinek 
felhasználásáról (pl. hulladékgyűjtés stb.) maga dönt. 
 

A dokumentum készítésekor az intézményben nem működik diákönkormányzat. 

2.9 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 
kapcsolattartásának formái 

Az eredményes nevelő-oktató munka, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen 
feltétele a szülői ház, a tanulói és a pedagógus közösség koordinált, aktív együttműködése. A tanuló, a szülő 
és a pedagógus az iskolai nevelés – tanítás - tanulás folyamatának három egymásra utalt, azonos érdekű 
szereplője. Az érdekazonosság ellenére az együttműködés alkalmazkodási képességet, empátiát, bizalmat, 
fegyelmet és sok türelmet kíván mindhárom féltől. 
Az együttműködés fontos feltétele, hogy a partnerek ismerjék alaposan az iskola nevelési programját, 
különösen annak első szakaszát, amely az itt folyó nevelő-oktató munka alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit 
és eljárásait határozza meg. Ez adhatja meg a tartalmát az együttműködésnek. 
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(A szülők megnyerése, szemléletformálása az együttműködés növelése érdekében a kooperatív technikák 
alkalmazása - szülői értekezlet. Az SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás. 
Nyilvánosság biztosítása a kompetencia alapú oktatásról.) 

2.9.1 A szülő és az iskola együttműködésének formái 
 
Az együttműködés során először azokat a kérdéseket kell rendezni, hogy milyen módon működhet közre, 
segítheti a szülő az iskolában folyó nevelőmunkát, illetve az iskola milyen módon és formában nyújthat 
segítséget a szülőnek gyermeke helyes neveléséhez. 
 

A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat várjuk el: 
 aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 
 őszinte véleménynyilvánítást, 
 együttműködő magatartást, 
 aktív közreműködést a partneri igények, elégedettség- és elégedetlenség mérésében, 

 nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását, 
 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését, 
 érdeklődő-segítő hozzáállást, 
 szponzori segítségnyújtást. 

 

Iskolánk a gyermekek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási formákat kínálja: 

 osztály szülői értekezletek,  

 fogadóórák, 

 családlátogatások, 

 rendkívüli megbeszélések, 

 nyílt napok, nyílt órák szervezése, 
 rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról, 
 pályaválasztási tanácsadás. 

 

Jól segíthetik az együttműködést az iskolánkban kialakult hagyományok közös ápolása, fejlesztése, az iskolai 
ünnepségek egyéb rendezvények is.  
Ezek a következők: 

 tanévnyitó, 

 iskolai vers- és prózamondó versenyek, 

 karácsonyi műsor, 
 szüreti és farsangi rendezvények, 
 anyák napi műsorok, 
 pedagógus napi műsorok, 
 szülői bál, 
 ballagási és tanévzáró ünnepség. 

 

A felsorolt események alkalmat teremtenek az iskola számára, hogy bemutathassa a nevelő-oktató munka 
folyamatát, annak eredményeit és nehézségeit a szülők számára. A szülők közvetlen tapasztalatokat 
szerezhetnek gyermekeik fejlődésével, haladásával kapcsolatosan. A programok lehetőséget adnak a szülők 
aktív részvételére, az együttműködésre is. 

2.9.2 Tanulók és pedagógus együttműködésének formái, alkalmai, 
lehetőségei 

 

Ezek lehetnek: 
- kötelező tanítási órák, 
- nem kötelező iskolai órák, egyéb foglalkozások, 

- szakköri foglalkozások, 
- önképző körön való részvétel, 
- közös kirándulások, 
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- klubdélutánok, 
- közösen végzett hasznos munkák, 
- sportversenyek, vetélkedők, 
- diák fórumok, 
- személyes megbeszélések, 

A szülők közösségének képviseleti szervei: osztály és iskolai SZK választmányok. 
A tanulókat az iskolai diákönkormányzat választott vezetői képviselik.  

2.10 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
Az iskolával jogviszonyban álló tanuló a különböző, magasabb jogszabályokban meghatározott vizsgákon 
vehet részt. 
A vizsgák formái: 

 Különbözeti 
 Osztályozó 

 Pótló 

 Javító 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 7. § (1) ai) – a tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, 
évfolyamonkénti követelményeit és az alkalmassági vizsga szabályai az iskola Helyi Tantervében van 
részletesen előírva. 

2.10.1 Különbözeti vizsga 

 
Az iskola az ide beiratkozó, más iskolából érkező tanuló számára különbözeti vizsgát tarthat. A különbözeti 
vizsga arra a tantárgyra vonatkozhat, amelyet intézményünk tanít, de amelyet az érkező tanuló nem tanult. A 

különbözeti vizsgára való felkészüléshez a tanuló – kérelmére – türelmi időt kaphat. A türelmi idő nem lehet 
hosszabb, mint az adott félév vége. A tanuló – kérelmére – a türelmi idő alatt szaktanári korrepetálási segítséget 
kap. A különbözeti vizsga sikertelensége esetén az osztályozó vizsga szabályai érvényesek. 

2.10.2 Osztályozó vizsga 

 
Az egy adott évfolyam alatt a jogszabályokban meghatározott mértéknél többet hiányzó, vagy azon tanulók 
számára, akiknek engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 
az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, osztályozó vizsgát tart. Az osztályozó vizsga a félév (időszak) 
lezárása előtt két héttel történik. 
Erről az iskola a tanuló illetve szülője részére tájékoztatást ad.  
 

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai a 
következők: 
1. évfolyam:   magyar nyelv és irodalom, matematika, 

2-4. évfolyam:  magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, 
5-6. évfolyam:   magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, természetismeret,  

7-8. évfolyam:  magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia, 
földrajz. 

  
A 250 óránál többet mulasztott tanulóknak 5-8. osztályokig idegen nyelvből is osztályozó vizsgát kell tenni.  
A tanulók – különösen a magántanulók - írásban kérhetik, hogy tanulmányaikat a tanulmányi idő 
megrövidítésével teljesíthessék. Ekkor a kért időszak alatt kell a teljes tanév tananyagát osztályozó vizsgán 
teljesíteni.  

2.10.3 Pótló vizsga 

 
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad. A pótló vizsgát 
az elmulasztott vizsga után, de lehetőleg az adott félév lezárása előtt kell megtartani.   
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2.10.4 Javítóvizsga 

 
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad. 

2.10.5 A vizsgák ideje 

 
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 
31-éig terjedő időszakban tehet. 

2.10.6 A vizsgák módja 

 
A vizsgák írásban történnek. Kivételt képeznek azok az SNI-s tanulók, akik szakértői véleményük alapján 
tudásokról csak szóban tudnak számot adni.   

2.10.7 A vizsgák követelményei 
 
A vizsgák követelményei megegyeznek az iskola érvényes Pedagógiai Programjában, a Helyi 
Tantervében az adott osztályfokra és az adott tantárgyra megállapítottakkal.  
A vizsgákra a tanuló írásban jelentkezik, legkésőbb az iskolai Házirendben megállapított tervezett idők előtt 
10 nappal, hogy a vizsgabizottság kijelölése szabályosan megtörténhessen. 

2.10.8 A felnőttoktatás vizsgarendje 

 
 A felnőttoktatásban esti munkarendben tanulók számára minden esetben kötelező az év végi osztályozó vizsga, 
melynek eredményes letétele (vagy max. három  tantárgyból történő eredményes javítóvizsga) a magasabb 
évfolyamba lépés feltétele. 
 

Az egyes tantárgyainak követelményeit helyi tantervünk tantárgyi fejezetei tartalmazzák. 
 

Az esti munkarendű oktatásban tanórai feleletek és dolgozatok, valamint önálló otthoni munkák, házi 
dolgozatok és projekt-munkák útján szerzett érdemjegyek valamint a negyedévente szervezett beszámolókon 
való részvétel, osztályozó vizsga alapján történik az évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása. 
 

A tantervi követelmények teljesítésének módja a beszámolón illetve a vizsgákon való eredményes részvétel. A 
sikertelen beszámoló illetve vizsga a tanév rendjében meghatározott időpontban megismételhető. Azok a 
tanulók, akik önhibájukon kívül, igazoltan nem tudnak részt venni a beszámolón, illetve vizsgán, pótvizsgát 
tehetnek. A tanév végén, a tanrendben nem szabályozott esetben osztályozó vizsga a tanulónak a 
tagozatvezetőhöz címzett, írásbeli kérelemére, a nevelőtestület döntése alapján engedélyezhető. 
A beszámolók, vizsgák, javító- és pótvizsgák időpontját a mindenkori tanév munkaterve határozza meg. A 
beszámolókon és a vizsgákon a hagyományos ötfokú, számszerű értékelés alkalmazzuk. 

 

Az esti/levelező munkarendű oktatásban a számonkérés írásbeli és/vagy szóbeli beszámolók és osztályozó 
vizsga formájában történik. A kötelező bejárás mellett a tanulók negyedévente, előre meghatározott 
időpontokban beszámolókon adnak számot tudásukról. A tanév végén, a tanév rendjében meghatározott 
vizsgaidőszakban osztályozó vizsgákat szervezünk. A beszámoló és az osztályozóvizsga kötelező, az esetleges 
akadályoztatást előre jelezni kell. Az indokoltan elhalasztott beszámolót 3 héten belül pótolni kell. Minden 
tanév megkezdésekor, a tanuló/hallgatónak a hallgatói tájékoztatóban ismertetésre kerülnek a tantárgyi 
rendszerek, éves és heti óraszámok, hiányzásra vonatkozó szabályok, vizsgák időpontjai, beszámoló vizsgák 
írásbeli és szóbeli követelményei. Amennyiben a tanuló valahány vagy egyetlen tantárgyból sem vett részt az 
előre meghatározott, tanulói tájékoztatóban is rögzített beszámoló vizsgán és így nem szerzett elegendő 
osztályzatot, tanulói jogviszonya megszűntethető. 
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2.10.8.1  A felnőttoktatás vizsgaformái 

 
A felnőttoktatásban belső, évfolyamnyerő, osztályozó és javító vizsgákat alkalmazunk. 

2.10.8.1.1 Belső vizsgák 

 
Beszámoló vizsga (írásbeli+szóbeli) teljesítménymérés az alapkészségek területén; gyakorlatok bemutatása; 
eszközkezelési technikák bemutatása; munkafolyamatokban való részvétel; elkészített munkadarabok, stb. 
A beszámoló vizsga olyan helyi számonkérési forma, mely során a szaktanár egy nagyobb anyagrészből, vagy 
időigényes számonkérést igénylő tananyagból, egyénileg vizsgálja meg a tanuló tudását. A beszámoló vizsga 
időpontját, követelményét a tanév eleji hallgatói tájékoztató tartalmazza. Részletes szabályozását a Házirend 
mellékleteként a Vizsgaszabályzat tartalmazza. A beszámoló terjedelme – értelemszerűen - nem öleli fel az 
éves tananyagot. A beszámoló   vizsga kötelező   jellegű,   elmulasztása   esetén   a   tanulói     jogviszony 

megszűntetésre kerülhet. 
Az osztályozó vizsga és a javító vizsga szabályai megegyeznek a nappali munkarendben alkalmazottakkal. 
Az évfolyamnyerő vizsga akkor tehető, ha valaki az évfolyam követelményeit a tanév megrövidítésével képes 

elsajátítani.  A 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 57.§. 3. bekezdése s a 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 64.§. 2. bekezdés b. pontja lehetővé teszi, hogy 
a tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi 
követelményeket egy tanévben illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti. Az évfolyam lerövidítő 
vizsgát az igazgató engedélyezheti, a tanuló beszámoló vizsgán nyújtott teljesítménye, s az igazgatóhoz 
benyújtott kérelemben megfogalmazott indokok alapján. 
 

2.10.8.2 A magasabb évfolyamba lépés szabályai 
 
A magasabb évfolyamba lépés feltétele, az adott évfolyam minimális tantárgyi követelményeinek teljesítése 
valamennyi tantárgyból, és a tanuló/hallgató tanulmányi munkájára legalább elégséges osztályzatot kapjon, 
valamint hiányzása ne haladja meg a megengedett óraszámot. 
 

 A felnőttoktatásban esti munkarendben tanulók számára minden esetben kötelező az év végi osztályozó 
vizsga, melynek eredményes letétele (vagy max. három  tantárgyból történő eredményes javítóvizsga) a 
magasabb évfolyamba lépés feltétele. 
Az egyes tantárgyainak követelményeit helyi tantervünk tantárgyi fejezetei tartalmazzák. 
Az esti munkarendű oktatásban tanórai feleletek és dolgozatok, valamint önálló otthoni munkák, házi 
dolgozatok és projekt-munkák útján szerzett érdemjegyek valamint a negyedévente szervezett beszámolókon 
való részvétel, osztályozó vizsga alapján történik az évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása. 
A tantervi követelmények teljesítésének módja a beszámolón illetve a vizsgákon való eredményes részvétel. A 
sikertelen beszámoló illetve vizsga a tanév rendjében meghatározott időpontban megismételhető. Azok a 
tanulók, akik önhibájukon kívül, igazoltan nem tudnak részt venni a beszámolón, illetve vizsgán, pótvizsgát 
tehetnek. A tanév végén, a tanrendben nem szabályozott esetben osztályozó vizsga a tanulónak a 
tagozatvezetőhöz címzett, írásbeli kérelemére, a nevelőtestület döntése alapján engedélyezhető. 
A beszámolók, vizsgák, javító- és pótvizsgák időpontját a mindenkori tanév munkaterve határozza meg. A 
beszámolókon és a vizsgákon a hagyományos ötfokú, számszerű értékelés alkalmazzuk. 

2.11 Az iskolai felvétel és átvétel helyi szabályai 
A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel 
vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről 
az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon 
alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok 

gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. 
A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, 
annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. 
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Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására 
alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az 
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 
Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet 
elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt 
a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző 
iskola igazgatóját is. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a 
határidő-számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés 
rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 
A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a kormányhivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a 
megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. 
Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény székhelyén van. 
A tanuló átvételére – kivétel, ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az, az iskolatípus 
változtatásával is jár– a tanítási év során bármikor lehetőség van. 
Az iskolába felvett gyermeket, tanulót – beleértve a magántanulót is – az iskola tartja nyilván. Az iskola a vele 
tanulói jogviszonyban álló tanulókról külön nyilvántartást vezet. Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, 
további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az átvevő iskola feladata. Az iskola nyilvántartásában 
marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja. Az iskola kivezeti a nyilvántartásából 
azt a tanulót, akinek tanulói jogviszonya kérelmére a tankötelezettség megszűnését követően megszűnik. 
Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi 
eljárásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója értesíti a tanuló lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely gondoskodik a tanuló tankötelezettségének 
teljesítését biztosító nevelés-oktatásban történő részvételéről. 
Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának időpontját az iskola 
igazgatója állapítja meg. 
Az iskolába jelentkező azon tanulóval létesíthető tanulói jogviszony, aki: 

- a köznevelési törvényben meghatározott feltételeknek megfelel, 
- elfogadja az intézmény hitélettel kapcsolatos szabályait. 

 

2.12 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 
terv 

Az intézmény nyitva tartási ideje alatt az intézményben mindig van olyan pedagógus, aki képes a tanulóknak 
szükség szerint elsősegélyt nyújtani. Tekintettel arra, hogy minden pedagógusképzési formában szerepel ilyen 
tantárgy, a következő időszakban ezen ismeretek felelevenítésére van szükség, célszerűen továbbképzéseken 
való részvétel formájában. 

2.12.1 Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek a 
tantárgyak rendszerében 

 

NAT 2012, felmenő rendszerben NAT 2020 - 5. évfolyam 

EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGI TERÜLET 

TERMÉSZETTUDOMÁNY (5–6. ÉVFOLYAM) 
Az ember megismerése és egészsége 

Önfenntartás 

Alapfokú elsősegélynyújtás 

BIOLÓGIA (7–8. évfolyam) 
Az ember megismerése és egészsége 

Egészség 

Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek 

FIZIKA (7–8. évfolyam) 
Az ember megismerése és egészsége 
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Az elektromos áram hatása az élő szervezetre 

Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek 

KÉMIA (7–8. évfolyam) 
Az ember megismerése és egészsége 

Veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban 

2.12.2 Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek a 
tanórán kívüli oktatásban-nevelésben 

 

Az intézmény Házirendjében, Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Munkavédelmi- és 
Tűzvédelmi Szabályzataiban foglaltak szerint baleset-megelőzési oktatás a tanév kezdetén, az osztályfőnöki 
órákon, s szükség szerint pl. kirándulások, üzemlátogatások alkalmával, illetve fokozott figyelemmel a 
testnevelés, a technika és életvitel-és gyakorlati ismeretek, a fizika, a kémia, az informatika tantárgyak 
tanításakor. 
 

3 Az iskola helyi tanterve 
 

 

3.1 A választott kerettanterv megnevezése 

 
Intézményünk helyi tantervét A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 
számú EMMI rendelet és a  2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók figyelembe vételével az alábbiak 
szerint határozza meg.  
 

3.2 Tantárgyi struktúra és óraszámok (nappali munkaforma) 

 

 

3.2.1 Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 2020/2021. tanév 

                                     NAT 2020                       NAT 2012 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Angol nyelv       2 

Matematika 4 4 4 4 

Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret ----- 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika és tervezés  1 1 1 1 

Testnevelés  5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 24 25 25 27 
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3.2.2 Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 5–8. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 2020/2021. tanév 

                                            NAT 2020                       NAT 2012 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Angol nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Természettudomány 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 2 1 1 1 

Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra   1 1 1 

Technika és tervezés  1 1 1   

Testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 1 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

3.2.3 A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 A választott kerettanterv feletti óraszám felhasználása 

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

 

Tantárgy megnevezése      Változat 
Magyar nyelv és irodalom A változat 
Matematika A változat 
Fizika A változat 
Kémia A változat 
Biológia-egészségtan A változat 
Ének-zene alsó tagozat A változat 
Ének-zene felső tagozat A változat 
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3.2.4.1 Alsó tagozat 2020/2021. tanév 

 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
Magyar nyelv 

és irodalom 
7+1 SZ=8 7+1 SZ=8 6+1 SZ=7 6+1 SZ=7 

Hit és erkölcstan  1+1 SZ=2 1+1 SZ=2 1+1 SZ=2 

Matematika 4+1 SZ=5    

Környezetismeret   1+1 SZ=2 1+1 SZ=2 

 

3.2.4.2 Felső tagozat 2020/2021. tanév 

 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
Magyar nyelv 

és irodalom 
 4+0,5 SZ=4,5 3+1 SZ=4 4+0,5 SZ=4,5 

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

Hit és erkölcstan  1+1 SZ=2 1+1 SZ=2 1+1 SZ=2 

Biológia 

-egészségtan 
    1+1 SZ=2 

Hon- és 

népismeret 
1SZ       

Vizuális 

kultúra 
 1+0,5 SZ=1,5   

 

3.2.5 Kötelező és szabadon választott órák együtt, alsó-felső tagozat 
2020/2021-es tanév 

 

 KT 2020 KT 2012 KT 2012 KT 2012 KT 2020 KT 2012 KT 2012 KT 2012 

Osztály/ 
Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv 

és irodalom 
7+1 SZ=8 7+1 SZ=8 6+1 SZ=7 6+1 SZ=7 4 4+0,5 SZ=4,5 3+1 SZ=4 4+0,5 SZ=4,5 

Angol nyelv      2 3 3 3 3 

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

Etika / Hittan 1    1    

Hit és erkölcstan  1+1 SZ=2 1+1 SZ=2 1+1 SZ=2  1+1 SZ=2 1+1 SZ=2 1+1 SZ=2 

Történelem         2    

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek 

     2 2 2 

Környezetismeret  1 1+1 SZ=2 1+1 SZ=2     

Természet-
tudomány 

    2      

Természetismeret      2   
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Fizika             2 1 

Kémia            1 2 

Biológia 

-egészségtan 
            2 1+1 SZ=2 

Földrajz            1 2 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Hon- és 
népismeret 

       1SZ       

Vizuális 
kultúra 

2 2 2 2 1 1+0,5 SZ=1,5 1 1 

Digitális kultúra        1    

Informatika      1 1 1 

Technika és 
tervezés  

1    1     

Technika, életvitel 
és gyakorlat 

 1 1 1  1 1  

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi nevelés         1    

Osztályfőnöki      1 1 1 

Rendelkezésre 
álló órakeret NAT 

2020 
22    27    

Rendelkezésre 
álló órakeret NAT 

2012 
 23 22 24  25 28 28 

Iskola által 
szabadon 

tervezhető NAT 
2020 

2    1    

Iskola által 
szabadon 

tervezhető NAT 
2012 

 2 3 3  3 3 3 

Óraszám összesen 
NAT 2020 

24    28    

Óraszám összesen 
NAT 2012 

 25 25 27  28 31 31 

Hittan (+1) 1    1    

Összesen + 1 
hittannal NAT 

2020 
25    29    

Összesen NAT 
2012 

 25 25 27  28 31 31 
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2021/2022-es tanév 

 

 KT 2020 KT 2020 KT 2012 KT 2012 KT 2020 KT 2020 KT 2012 KT 2012 

Osztály/ 
Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv 

és irodalom 
7+1 SZ=8 7+1 SZ=8 6+1 SZ=7 6+1 SZ=7 4 4+1 SZ=5 3+1 SZ=4 4+0,5 SZ=4,5 

Angol nyelv      2 3 3 3 3 

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

Etika / Hittan 1 1   1 1   

Hit és erkölcstan   1+1 SZ=2 1+1 SZ=2   1+1 SZ=2 1+1 SZ=2 

Történelem         2 2   

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek 

      2 2 

Környezetismeret 
  1+1 SZ=2 1+1 SZ=2     

Természet-
tudomány 

    2 2     

Fizika             2 1 

Kémia            1 2 

Biológia 

-egészségtan 
            2 1+1 SZ=2 

Földrajz            1 2 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Hon- és 

népismeret 
       1SZ       

Vizuális 

kultúra 
2 2 2 2 1 1 1 1 

Digitális kultúra        1 1   

Informatika       1 1 

Technika és 
tervezés  

1 1   1 1    

Technika, életvitel 
és gyakorlat 

  1 1   1  

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi nevelés         1 1   

Osztályfőnöki       1 1 

Rendelkezésre 

álló órakeret NAT 
2020 

22 22   27 26   

Rendelkezésre 

álló órakeret NAT 
2012 

  22 24   28 28 

Iskola által 
szabadon 

2 2   1 2   
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tervezhető NAT 
2020 

Iskola által 
szabadon 

tervezhető NAT 
2012 

  3 3   3 3 

Óraszám összesen 
NAT 2020 

24 24   28 28   

Óraszám összesen 
NAT 2012 

  25 27   31 31 

Hittan (+1) 1 1   1 1   

Összesen + 1 
hittannal NAT 

2020 
25 25   29 29   

Összesen NAT 
2012 

  25 27   31 31 

 

2022/2023-as tanév 

 

 KT 2020 KT 2020 KT 2020 KT 2012 KT 2020 KT 2020 KT 2020 KT 2012 

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

Magyar nyelv 

és irodalom 
7+1 SZ=8 7+1 SZ=8 5+2 SZ=7 6+1 SZ=7 4 4+1 SZ=5 3 4+0,5 SZ=4,5 

Angol nyelv      2 3 3 3 3 

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

Etika / Hittan 1 1 1  1 1 1  

Hit és erkölcstan    1+1 SZ=2    1+1 SZ=2 

Történelem         2 2 2  

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek 

       2 

Környezetismeret   1 1+1 SZ=2     

Természet-
tudomány 

    2 2     

Fizika             1 1 

Kémia            1 2 

Biológia       2  

Biológia 

-egészségtan 
             1+1 SZ=2 

Földrajz            2 2 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Hon- és 
népismeret 

       1SZ       

Vizuális 

kultúra 
2 2 2 2 1 1 1 1 

Digitális kultúra    1    1 1 1  

Informatika        1 
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Technika és 
tervezés  

1 1 1  1 1 1   

Technika, 

életvitel és 
gyakorlat 

   1     

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi 
nevelés 

        1 1 1  

Osztályfőnöki        1 

Dráma és 
színház 

      1  

Rendelkezésre 

álló órakeret NAT 
2020 

22 22 22  27 26 29  

Rendelkezésre 
álló órakeret NAT 

2012 
   24    28 

Iskola által 
szabadon 

tervezhető NAT 
2020 

2 2 2  1 2 1  

Iskola által 
szabadon 

tervezhető NAT 
2012 

   3    3 

Óraszám összesen 
NAT 2020 

24 24 24  28 28 30  

Óraszám összesen 
NAT 2012 

   27    31 

Hittan (+1) 1 1 1  1 1 1  

Összesen + 1 
hittannal NAT 

2020 
25 25 25  29 29 31  

Összesen NAT 
2012 

   27    31 

 

2023/2024-es tanévtől 

 KT 2020 KT 2020 KT 2020 KT 2020 KT 2020 KT 2020 KT 2020 KT 2020 

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

Magyar nyelv 

és irodalom 
7+1 SZ=8 7+1 SZ=8 5+2 SZ=7 5+2 SZ=7 4 4+1 SZ=5 3 3+1 SZ=4 

Angol nyelv      2 3 3 3 3 

Matematika 4+1SZ=5 4+1SZ=5 4 4 4 4+1 SZ=5 3 + 1 SZ=4 3 + 1 SZ=4 

Etika / Hittan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Történelem         2 2 2 2 

Környezetismeret   1 1     

Természet-
tudomány 

    2 2     

Fizika             1 2 
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Kémia            1 2 

Biológia             2 1 

Földrajz            2 1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Hon- és 
népismeret 

       1SZ       

Vizuális 

kultúra 
2 2 2 1 1 1 1 1 

Digitális kultúra    1   1 1 1 1 1 

Technika és 
tervezés  

1 1 1 1 1 1 1   

Állampolgári 
ismeretek 

       1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi 
nevelés 

        1 1 1 1 

Dráma és színház       1  

Rendelkezésre 
álló órakeret NAT 

2020 
22 22 22 23 27 26 29 28 

Iskola által 
szabadon 

tervezhető NAT 
2020 

2 2 2 2 1 2 1 2 

Óraszám összesen 
NAT 2020 

24 24 24 25 28 28 30 30 

Hittan (+1) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen + 1 
hittannal NAT 

2020 
25 25 25 26 29 29 31 31 

 

Mindegyik szabadon választott óraszám az adott tantárgy ismeretanyagainak teljesebb és alaposabb 
elsajátítását szolgálja, a tananyagtartalom változatlanul hagyása mellett. 
  

3.3 A felnőttoktatás  

3.3.1 A felnőttoktatás munkarendje 

 
A 2016 őszén bevezetendő felnőttoktatást esti munkarendben kívánjuk megvalósítani. A jogszabályok a 

felnőttoktatást a tanuló elfoglaltságához igazodó iskolai nevelésként és oktatásként határozzák meg.  

3.3.2 A felnőttoktatásban részt vevők 

 
A felnőttoktatásban azok vehetnek részt, akik már nem tankötelesek, nappali rendszerű iskolai oktatásban már 
nem tudnak, részt venni, olyanok a munkahelyi, családi körülményeik és olyanok az iskolai tapasztalataik 

(esetleg kudarcaik), hogy hagyományos módon nem tudják elvégezni, befejezni tanulmányaikat. 
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A felnőttek oktatását lehetőség szerint a tanulók elfoglaltságához igazodva (a lehető legrugalmasabb 
formában) célszerű megszervezni. A felnőttoktatás pontos órabeosztását a Házirend és az SZMSZ is 
szabályozza. 

3.3.3 Tantárgystruktúra a felnőttoktatásban 

 
Az alapismeretek elsajátításához 2 tanévnyi idő áll rendelkezésre Az 1-4. évfolyam, az ún. alapismereti 

fokozat tananyaga az alapműveltséget közvetíti. A felkészítés során az első négy évfolyam műveltséganyagát 
egyfajta alfabetizációs program keretében célszerű elhelyezni és megvalósítani, amely elsősorban a 

gondolkodás és a kifejezés képességére, az olvasási, írási, fogalmazási és számolási készségekre, valamint a 
problémakezelési, -elemzési és - megoldási képességekre összpontosít. 
 

Esti munkarend szerinti felnőttoktatás 

1-4. évfolyam 

 
Évfolyam, Tantárgy 

1–2. évfolyam 3–4. évfolyam Műveltség 
terület 

heti összes heti összes 

Magyar nyelv és 
irodalom, kommunikáció 

5+2 252 5+2 252 anyanyelv és irodalom 

Matematika 5+1 216 5+1 216 matematika 

Környezeti nevelés 2 72 2 72 ember a természetben 

 
Szabadon  

tervezhető sáv 
 

5 
magyar        2 
matematika 1 
környezet       2 

 5 
magyar        2 
matematika  1 
környezet        2 

  

Összes óra 15 540 15 540  

 
A jogszabályok által biztosított lehetőséggel élve az esti munkarend szerinti felnőttoktatás heti óraszámai elérik 
a nappali munkarend szerinti oktatás 50%-át, de nem érik el a 90%-át. A felnőttoktatásban a tanórai 
foglalkozások, az osztálybontásra és egyéni foglalkozásra, a tanórán kívüli foglalkozásra, a mindennapos 
testedzésre vonatkozó előírások alkalmazása nem kötelező. 
 

Esti munkarend szerinti felnőttoktatás 
5-8 évfolyam  

 

Évfolyam/ 
Tantárgyak 

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Műveltség 
terület 

Heti 
óraszám 

Éves 
óraszám 

Heti 
óraszám 

Éves 
óraszám 

Heti óraszám Éves óraszám Heti 
óraszám 

Éves 
óraszám 

Anyanyelv, 
kommunikáció 

1 36 1 36 1 36 1 36 Anyanyelv és 
irodalom 

Magyar irodalom 2 72 2 72 2 72 2 72 

Matematika 3 108 3 108 3 108 3 108 Matematika 

Fizika 1 36 1 36 1 36 1 36 Ember a 
természetben 

Kémia 1 36 1 36 1 36 - 36 

Biológia 1 36 1 36 1 (sz) 36 - - 

Földrajz 1 36 1 36 - 36 1 (sz) 36 Földünk és 
környezetünk 
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Történelem  1 36 1 36 1 36 1 36 Ember és 
társadalom 

Művészeti 
ismeretek 

- - - - 1 36 1 36 

Digitális kultúra 1 (sz) 36 1 (sz) 36 1 36 2 72 informatika 

Idegen nyelv 
(Angol/Német) 

2 72 2 72 2 72 2 72 élő idegen 
nyelv 

Osztályközösség
- építő program 

1 36 1 36 1 36 1 36 Ember és 
társadalom 

Szabadon 
tervezhető  
órakeret 

1 
(infó) 

36 1 
(infó) 

36 1 
(biológia) 

36 1 
(földrajz) 

36  

Összesen 15 540 15 540 15 540 15 540  

3.3.4 A felnőttoktatás évfolyamaira elkészített tantárgyi programok 
(esti munkarend) 

 

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

módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 5. melléklet [12. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI 
rendelethez] Kerettantervek a felnőttoktatás számára alkalmazzuk. A felnőttoktatási kerettanterv a nappali 
óraszámok 50%-ra adott ajánlást, ezt nevelőtestületi döntéssel, a megadott óraszámokon, s a jogszabályok által 
biztosított kereteken belül pontosítottunk. 

A kerettantervek kidolgozásánál alapvető elvként kell figyelembe venni, hogy miként a köznevelési törvény 
és végrehajtási rendelkezései a kerettantervek kidolgozásáról és bevezetéséről szóló rendelet valamennyi 
rendelkezése érvényes a felnőttoktatásra is. 
Helyi tantervünk nem tér el azoktól a keretektől, amelyet az érvényben levő törvények és rendeletek 
szabályoznak. Ebből következően a megadott kerettantervek útmutatóul szolgálnak, ettől a köznevelési törvény 
által megengedett mértékben és módon el lehet térni. 
 

3.4 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 
taneszközök kiválasztásának elvei 

Az intézmény pedagógusai a helyi tanterv alapján, e fejezet rendelkezéseinek betartásával választják meg az 
alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket. 
 

Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és 
tankönyvellátás jogszabályokban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. 
Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más felszerelések 
beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul. A 

pedagógiai munka egysége és az iskolán belüli átjárhatóság biztosítása érdekében azon tanulók számára, akik 
az adott tantárgyat az adott évfolyamon azonos tanterv szerint tanulják, egységesen ugyanazt a tankönyvet kell 
megrendelni. A tankönyvrendelés elkészítését az iskolában működő munkaközösségek koordinálják.  

3.4.1 A tankönyv kiválasztásának alapvető szempontjai  
 

 tartalmi vonatkozásban leginkább feleljen meg a tantervi elvárásoknak, 

 szem előtt kell tartani a tanulók életkori sajátosságait, 
 szerkezeti felépítésben jól tagolt legyen, 

 a megértést segítő illusztrációkat, képeket tartalmazzon, 

 segítse a tanulók aktivizálását, 
 mentálhigiénés szempontoknak is eleget tegyen (papírminőség, betűnagyság, színek), 
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 a tankönyvet használó pedagógus személyiségéhez, oktatási-nevelési módszereihez a leginkább 
alkalmazkodjon. 

3.4.2 A tankönyvrendelés összeállításának elvei 
 
Elvek: 

a.) a   tankönyvjegyzékben szereplő tankönyveket használunk,  

b.) az egyes műveltségi területeken és évfolyamokon egységes szemléletű, gondolati rendszerű 
tankönyveket, tankönyvcsaládot rendelünk,  

c.) a már használatban lévő tankönyveket menet közben csak nagyon indokolt esetben lehet másra 
cserélni,  
d.) a tankönyvek elemzését a munkaközösségek végzik a munkaközösség-vezető szervezésével, 
irányításával, mindezeket az igazgatóhelyettes ellenőrzi,  
e.) megfelelő kínálat esetén kerüljük a munkatankönyveket, helyette alaptankönyveket választunk 
kiegészítő munkalapokkal és feladatlapokkal — így az alaptankönyvek több évig használhatók, és a 
kiegészítők gyakorlásra, önálló munkáltatásra, megerősítésre és a tudás ellenőrzésére szolgálnak.  

 

Leszögezendő alapszabály, hogy nem a gyermek van a tankönyvért, hanem fordítva. A tankönyvek eszközök, 
amelyek segítik az oktatási-nevelési munkát. Következésképpen még a legjobb tankönyvet is tudatosan, okosan 
kell használnia a pedagógusnak, a tanmenet szerinti tartalmak mentén bátran kiegészítve, illetve adott órán 
félretéve, ha éppen arra van szükség. 

3.5 A felnőttoktatásban alkalmazott tankönyvek 

A felnőttoktatásban a forgalomban lévő tankönyvek közül az önálló tanulást jobban elősegítőket ajánljuk a 
tanulóknak. A tankönyvekről a szaktanárok javaslata alapján, az igazgató a dönt.  
A tankönyvek beszerzése a tanulói jogviszonyban állók feladata. 

3.5.1 A tankönyv ajánlás elvei 
 
A kiválasztáskor többek között figyelembe vesszük a következőket: 

 legyen jól tagolt, tartalmazzon részösszefoglalásokat, a tananyag feldolgozása tegye lehetővé a 
differenciált tanulási folyamatot, 

 legyen könnyen beszerezhető, késztessék a tanulókat új problémák felismerésére, azok megoldására, 
 sok szemléltető ábrát, illetve magyarázatot tartalmazzon tartalmilag legyen kidolgozott, szakmailag 

igényes, 
 tartalma lehetőleg fedje le az adott tantárgy adott évfolyamra vonatkozó tantervét, lehetőség szerint 

ne kelljen egyéb segédkönyveket használni, 
 legyen jól alkalmazható különböző képességű tanulók számára, legyen motiváló, kreativitásfejlesztő, 
 legyen igényes kivitelezésű, legyen elfogadható az ára, 
 adataiban legyen pontos, következtetéseiben logikus, 

 törekedjen a tömörségre, tartalmilag legyen igényes, de ne tartalmazzon feleslegesen apró részleteket, 
 stílusa legyen magyaros, érthető, pontos fogalmazású, feleljen meg az életkori sajátosságoknak, 

 ne csak ismereteket közvetítsen, de fejlessze a képességeket és készségeket is, neveljen 
gondolkodásra, legyen sokoldalúan használható: az átlagos képességű hallgató 
sikeresen használhassa, de a kiváló képességűt is inspirálja újabb feladatok megoldására, 

ragaszkodjon az értékek közléséhez, 
 mértéktartóan és az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten közvetítse az új tudományos 

eredményeket, 
 fejlessze a hallgatók kommunikatív kompetenciáját, 
 megfelelő mennyiségű, érdekes, gondolkodtató feladatot és gyakorlatot tartalmazzon,  
 példákat a hallgatók számára ismert környezetből, ismeretből hozzon, 
 több éven át felhasználható legyen, jó minőségű, mérsékelt ára legyen, 
 a felmenő rendszerben készülő tankönyvcsaládokat előnyben részesítjük, 
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 könyvtárszobánkban szépirodalmi, képzőművészeti könyveket, kiadványokat, művészeti 
folyóiratokat, zenei kazettákat, CD lemezeket helyezünk el, ahol tanulóink számára biztosítjuk a 

hozzáférést. 

3.6 Tanulmányi taneszközök, segédletek, más felszerelések 

A pedagógus – a minőség, típus és ár megjelölése nélkül – csak olyan ruházati vagy más felszerelés beszerzését 
kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a 
tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak 
rendszeresen alkalmaznia kell.  

A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, 
taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához 
szükség lesz.  
Tájékoztatjuk a szülőket az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, 
valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 
A Szülői Munkaközösség ruházati és más felszerelések megvételével kapcsolatosan a szülőkre háruló kiadások 
tekintetében korlátozásokat állapíthat meg. A korlátozás nem járhat azzal a következménnyel, hogy kizárja az 
e fejezetben meghatározott ruházati és más felszerelések megvételét. 
 

Tanítási év közben meglévő tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más felszerelések beszerzésére 
vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul. 
A következő tanévben szükséges tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más 
felszerelésekről a májusi szülői értekezleteken szóban, illetve az iskolában elhelyezett listán írásban 
tájékoztatjuk a szülőket. Ugyancsak listát kapnak a következő évhez szükséges eszközökről az évzáró 
ünnepségen is a tanulók/szülők, a bizonyítványba helyezett lap formájában. 
A beiratkozó tanuló szülője a beiratkozáskor kap taneszköz jegyzéket. 

3.6.1 A tankönyvek térítésmentes igénybevételének biztosítása 

 
A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

valamint a Házirendben leírtak alapján történhet. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46§ (5) 
bekezdése rendelkezik arról, hogy 2013. szeptember 1-jétől az általános iskola elsőtől nyolcadik évfolyamig a 
tankönyvek a tanulók számára térítésmentesen álljanak rendelkezésre. 

3.7 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 
megvalósításának részletes szabályai 

3.7.1 A tanulók értékelése 

 
Az értékelés csak akkor tudja betölteni irányító, szabályozó szerepét, ha beillesztjük a teljes nevelési 
folyamatba. 

3.7.2 Értékelési típusok 

3.7.2.1 A diagnosztikus értékelés  
 
A diagnosztikus értékelés során megmutatkozik, milyen tudásra támaszkodhatunk a tanítás-tanulás valamely 
nagyobb egységének megkezdése előtt. Ez a helyzetfeltárás pedagógusnak, tanulónak igen fontos 
jelzésértékkel bír. 
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3.7.2.2 A formatív értékelés 

 
A formatív értékelés a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. Ez az értékelés információt ad a tanulóknak 
arról, hogy mit tanultak meg hatékonyan, miben maradtak el. Ez az értékelés nem minősít, hanem megerősít, 
korrigál, fejleszt. 

3.7.2.3 A szummatív értékelés 

 
A leggyakrabban használt értékelési típus a szummatív értékelés, amely globális képet mutat arról, hogyan tett 
eleget a tanuló a tanulási követelményeknek. Célja az összegzés, a záró minősítés. 

3.7.3 Az iskolában folyó munka komplex értékelése 

 
Az igazgató a félévi és tanév végi értekezleteken értékeli az adott időszakban végzett iskolai munka 
eredményeit, felsorolja a javításra váró területeket, megoldási javaslatokat ad a jobbításra. A nevelőtestület ezt 
az értékelést az értekezleten megvitatja és kiegészíti. A félévenkénti nevelési értekezleteket az igazgató - a 

nevelőtestület tagjainak bevonásával – olyan téma köré szervezi, amelynek az iskolai munka hatékonysága, 
eredményessége szempontjából előremutató jelentősége van. 

3.7.4 Az értékelés célja, alapelvei, módjai iskolánkban 

3.7.4.1 Célok 

 
Az értékelés célja: tudás, teljesítmény, attitűd, magatartás, egyéni és közösségre megállapított 
követelmények, önmagához mért fejlődés értékelése. 
 

3.7.4.2 Alapelvek 

 
- Ösztönző hatású legyen, segítse a pozitív személyiségjegyek továbbfejlődését. 
- Segítse a reális önértékelés kialakulását. 
- Differenciált, egyéni vonatkozású normaorientált értékelés kapjon prioritást. 
- Legyen sokoldalú, alkalmazzunk változatos értékelési formákat. 
- Igazodjon a tanulók értelmi képességéhez, életkorához, a tantárgy jellegéhez. 
- Az értékelés a nevelés-oktatás szerves része, amelynek objektívnek kell lennie. 
- Mindenkor figyelembe kell vennie a tanulók életkori sajátosságait. 
- Az értékelés alapját a Kerettantervre alapozott helyi tanterv szolgálja. 
- Az értékelés a tanulót, a szülőt és a pedagógust tájékoztatja a végzett munka eredményéről, azaz 

minősít. 
- Az értékelés adjon pozitív mintát az önértékeléshez. 
- Egyes tantárgyak esetén a minimális és jeles szint teljesítésének feltételeit a munkaközösségek 

határozzák meg. 
- Az értékelés csak akkor objektív, ha a különböző tanulói teljesítményeket a követelményekhez 

viszonyítjuk. 
- Ha a követelményeket nem ismerik a tanulók, akkor az értékelés nem tölti be pedagógiai funkcióját. 

3.7.4.3 Az értékelés módjai 
 
- Szóbeli felelet. 
- Tesztlap kitöltése. 
- Témazáró dolgozat. 
- Tanítási órákon végzett munka. 
- Gyűjtő munka. 
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- Tanulmányi versenyeken nyújtott teljesítmény. 
 

A témazáró dolgozatokat a folyamatos tanítás mellett elő kell készíteni és a témazáró megírását megelőzően a 
tananyagot össze kell foglalni. Hasonló jellegű feladatanyagból próbadolgozattal, vagy feladatsorral kell 
előkészíteni a mérést. A feladatokban a tételes ismeretek tudása mellett különös figyelmet kell fordítani a 
szövegértésre, az alkalmazásokra, a logikus gondolkodásra, illetve a tanuló máshonnan szerzett, meglévő 
ismeretei alkalmazási lehetőségeire, és ezeket is értékelni kell. Természetesen a témazárók mellett biztosítani 
kell a lehetőséget – az óraszámok függvényében – egy tananyagegységhez kapcsolódó szóbeli feleletekre, 
illetve az ezt helyettesítő rövidebb írásbeli beszámolókra. A témazáró dolgozatok érdemjegyét a 

mozaNaplóban megkülönböztetve jelöljük. Ha az értékelés lehetővé teszi, a pedagógus a %-os értékelést 
részesítse előnyben. A belépő tantárgyakat elsőben és második első félévében szövegesen értékeljük. Szöveges 
minősítéssel kifejezzük, hogy a tanuló kiválóan, jól, megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. 
 

A pedagógus emellett kiselőadásokat, gyűjtőmunkát, egyéb szorgalmi feladatokat az egyszeri feleleteknek 
megfelelő osztályzatokkal értékelhet. 
 

A tanulók teljesítményének elbírálásakor különbséget kell tennünk az értékelés és az osztályzattal történő 
minősítés között. Az értékelésnél megállapítjuk a fejlődést, a sikeres munkát, biztatjuk, dicsérjük a tanulót, 
értékeljük igyekezetét, önállóságát, de rámutatunk a hiányosságokra is. Az osztályzatokkal történő 
minősítésnél a tantervi követelményeket tartjuk mérvadónak. 

3.7.5 A felnőttoktatásban alkalmazott értékelés 

 
A tantárgyi értékelés nem alkalmazható magatartási, nevelési problémák megoldására. Az érdemjegyek 
tartalmának tükrözniük kell a tantervben előírt követelmények teljesítését. 
A tanulók munkájának ellenőrzése, értékelése az órákon folyamatosan történik.  A tanulók teljesítményét ötös 
fokozatú skála szerint értékeljük. A teljesítmények értékelése az iskola pedagógiai elveiből kiindulva, az egyes 
tanulók önmagukhoz mért teljesítménye alapján történik. 
Osztályzatok (érdemjegyek): 
5 (jeles): Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását alkalmazni is képes. 
4 (jó): Ha a tanuló kevés hibával elsajátította a helyi tanterv követelményeit. Kisebb bizonytalanságokkal tudja 
alkalmazni tudását. 
3 (közepes) Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként felszínesen és több hibával 
teljesíti. Csak nevelői segítséggel képes alkalmazni tudását. 
2 (elégséges): Ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz szükséges ismereteket 
sajátította el. Kizárólag nevelői segítséggel képes önálló feladatvégzésre. 
1 (elégtelen) Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem sajátította el, nem 
rendelkezik a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges ismeretekkel, nevelői segítséggel sem képes önálló 
feladatvégzésre. 

3.7.6 A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó szabályok 

 
Intézményünknek a katolikus egyház egyik szervezete, a KOSZISZ tartja fenn. Emiatt iskolánkban minden 

évfolyam heti 2 óra hittan tanítás folyik. Amennyiben arra igény van, ugyanebben az óraszámban - a katolikus 

hitoktatással párhuzamosan -, református hitoktatás is folyhat. 

3.7.7 Természettudományos nevelés 

 
Intézményünkben a természettudományos nevelés főbb jellemzőit az alábbi környezeti nevelési program 
tartalmazza: 

Személyi erőforrások 

Pedagógusok: Tudatosítják a gyermekekben a környezet értékeit. Hozzájárulnak a megfelelő környezeti 
attitűd kialakulásához. Környezeti tartalmakat közvetítenek. Megalapozzák a környezeti problémák többoldalú 
megközelítését és a megoldásukhoz szükséges együttműködő készséget. Munkájukat segíti az iskolaorvos, a 
védőnő.  
Tanulók: Megismerik a környezet értékeit, az ember természet iránt viselt felelősségét.  
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Adminisztratív és technikai dolgozók: Környezettudatos munkavégzésükkel járulnak hozzá a környezeti 
neveléshez. 
Szülők: Megerősítik a gyermekekben azt a környezettudatos magatartást, amit az iskola is közvetít.  

3.7.7.1 Adottságok, célok és feladatok összefüggései 
 

Az iskola elhelyezke-

déséből adódó jellem-

zők: 

Célok: Tevékenység, feladat: 
 

Közepes forgalom Közlekedési biztonság 
növelése 

- közlekedésbiztonsági ismeretek kiemelt tanítása 

- kerékpárral közlekedők számára biciklitároló 

Zaj  Csökkentés - fák, cserjék ültetése 

Légszennyezés Csökkentés - zöldesítés az iskola környékén, az iskolakertben és a 
növények gondozása, pótlása 

- gyomtalanítás, parlagfű-irtás 

Szemét  Tiszta, egészséges 
környezet 

- szeméttárolók sűrítése 

- szelektív hulladékgyűjtés, (papír, olaj, fémdoboz, 
szárazelem)  
- felvilágosító előadások az egészségkárosító anyagokról és a 
fertőzési veszélyekről 

Kevés játszótér A gyerekek mozgás-

igényének kielégítése 

- újabb játszóterek  
- az iskolai játszótér felszerelésének bővítése,  

Az iskolabelső  Tiszta, meghitt 

környezet 
- festések, felújítások, a dekorációhoz falitáblák, élősarkok, 
akvárium, madarak, a mellék-helyiségekben szappan, WC 
papír 
- portalanítás (atkák-allergia) 

- gyakori szellőztetés (beltéri szennyezőanyagok: 
formaldehid, szén-dioxid) 

- lábtörlők alkalmazása 

Energia-felhasználás Takarékos fűtés - gázkazánok szabályozása 

Vízfelhasználás Egészséges ivóvíz, 
vízfogyasztás 
csökkentése 

- víztakarékos öblítés, csapok karbantartása 

Udvar Biztonságos aljzat - az aszfaltozott rész felújítása, gumiburkolatok létesítése 

Az iskola 

eszközellátottsága 

A tanítás-nevelés 
élmény-

központúságának 
növelése, az esztétikai 
érzék fejlesztése – 

egészséges 
személyiség 

- esztétikus dekorációk, falitáblák,  
- szemléltetőanyagok 

- digitális fényképezőgép, 
-  ismeretterjesztő folyóiratok, könyvtár, médiatár  
- a tantermekben írásvetítő, TV, video és számítógép, 

internet 

 

 

3.7.7.2 Tanórai keretek 

 
Magyar nyelv és irodalom 

Az irodalmi művekben megjelenő természeti – és környezeti értékek, azok harmonikus kapcsolatának 
megismerése. 
Hivatalos iratok készítésének elsajátítása (kérvények, javaslatok, petíciók). 
Törekvés a helyes és szép beszédre. 
Az esztétikai, erkölcsi érzékenység fejlesztése. 
Történelem 

Hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet? 

A múlt eredményeinek és hibáinak megismerése révén a természetes és az épített környezetért való felelős 
magatartás formálása. 
A helyi történelmi értékek megismerése, védelme. 
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A hagyományok tiszteletének kialakítása. 
Az egész világot érintő globális problémák megértésének segítése; hangsúlyozottan az egyén, az állam és a 
társadalom felelőssége és feladatai a problémák elhárításában, csökkentésében. 
A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére. 
Idegen nyelv 

A nyelvtanítás egyéb módszereinek segítségével a hazai környezeti problémák megismerése; más országok 
hasonló problémáinak feltárása. 
Más népek környezetvédő tevékenységeinek, szervezeteinek megismerése. 
A környezettel szembeni nemzetközi felelősség szemléletének kialakítása.  
Biológia és egészségtan 

Ökológiai életmód kialakítása. 
A földi élővilág sokféleségének, e sokféleség értékének megismerése. 
Az élőlények alapvető szervezeti – működési jellemzői, az azok között lévő ok – okozati összefüggések. 
A globális környezeti problémák és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségei. 
A környezet – egészségügyi problémák megismerése, megelőzésük illetve mérséklésük módjai. 
A testi – lelki egészséget megőrző életviteli technikák elsajátítása. 
Kémia 

A tanulók figyelmének felhívása a kémiai ipar jelentős környezetkárosító, valamint potenciális környezetvédő 
szerepére egyaránt. 
Az anyag – és energiatakarékosság, mint a környezetvédelem egyik hatékony módszere szemléletének 
kialakítása. 
Az elterjedt vegyszerek és ezek élettani hatásainak megismerése (környezetbiztonság). 
A különböző technológiák hatása a természeti és épített környezetre, ezek gazdasági hatásainak felbecsülése. 
Földünk és környezetünk 

Tapasztalatok, ismeretek, élmények szerzése a közvetlen élő és élettelen környezetről. 
A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére. 
A természeti és társadalmi folyamatok hatásainak eredményeként lezajló változások felismerése, értékelése. 
A regionális és globális problémák megismerése, és a lehetséges megoldási módok számbavétele. 
A természeti és társadalmi értékek megismerése, megőrzése. 
 

Fizika 

Az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzás, zaj, rezgés) egészségkárosításának megismerése. 
A fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti hasonlóság, valamint az élő és élettelen 
közötti kölcsönhatások felismerése. 
A környezet változásainak, a változások okainak értelmezése, s ezek tudatában megoldások keresése a 
környezeti problémákra. 
A környezeti változások fizikai magyarázatának megismerése, megértése. 
Matematika 

A tanulókat körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyainak megismerése mérése. 
A környezeti mérések eredményeinek értelmezése, elemzése, statisztikai módszerek alkalmazása, reális 
becslések képességének kialakítása. 
Más tárgyakban megismert környezeti összefüggések matematikai módszerekkel való szemléltetése, 
táblázatok, grafikonok készítése, elemzése. 
A logikus gondolkodás, a szintetizáló – és lényegkiemelő képesség fejlesztése. 
Technika és életvitel 

Annak a megismertetése, miképpen tudunk együtt élni azzal a technikai környezettel, amelyet az élet 
megkönnyítése érdekében hoztunk létre. 
A fenntartható fejlődés összefüggéseinek, követelményeinek, problémáinak feltárása. 
A környezetgazdálkodás lényegének megismerése. 
A környezeti válság okainak és lehetséges megoldásainak bemutatása. 
Ének – zene 

A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése. 
A természet zenei ábrázolásának módjai. 
A természet szépségének megjelenítése a népdalokban. 
A zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepének felismerése. 
A „zenei környezetszennyezés” felismerése. 
Rajz és vizuális kultúra 

A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése. 
A természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségei. 
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A hagyományápolás fejlesztése (pl. népi építészet, díszítőművészet). 
A természetes alapanyagok használatának ismerete. 
Műalkotások elemzése környezetnevelési szempontok szerint. 
A tárgyi világ formanyelvi elemeinek ismerete, a tartalom és a forma összefüggése. 
A helyi népi építészeti emlékek felkutatása, megismerése. 
Példák mutatása környezetbarát formatervezésre. 
Testnevelés, mindennapos testnevelés 

A környezeti hatások és az egészséges testi fejlődés közötti összefüggés felismerése, megértése. 
A sport nélkülözhetetlen szerepe az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia fejlesztésében. 
A környezetszennyezés egészséget veszélyeztető hatásai a sport szemszögéből nézve. 
Lehetőség szerint természetes anyagok használata a sportoláshoz (sportruházat, sportszerek). 

Az iskolában a 2012-2013. tanévtől 1. és 5. osztályokban, s ettől kezdve felmenő rendszerben, megvalósítjuk 
a jogszabályokban előírt mindennapos testnevelési foglalkozásokat. A szükséges technikai, tárgyi, helyiség- 

és személyi feltételekkel rendelkezünk. Amennyiben van rá lehetőség, a tanulók ennél is több mozgásos 
foglalkozást vehetnek igénybe, az egyéb foglalkozások idősávjában. 

3.7.7.3 Tanórán kívüli keretek, egyéb foglalkozások 

 
Napközi otthon, tanulószoba 

A délutáni szabadidős tevékenységek sora (a környezet tisztaságának óvása, díszítése, növények gondozása, 
madarak etetése, az időjárás megfigyelése, természetfilmek megtekintése stb.) hozzájárul ahhoz, hogy 
kialakuljon bennük a környezettudatos magatartás. A napirend segíti a rendszeres életmód kialakulását. A 
szabad levegőn való tartózkodás, a sport, a játék edzi egészségüket, elősegíti harmonikus emberi kapcsolatok 
kialakulását. 
Szakkörök 

Az érdeklődő tanulók fejlesztésének nagyon jó színterei: football szakkör, magyar – és matematika szakkör, 
önképző kör, tanulóknak adott külön feladatok (projektek). 
Az érdeklődő diákok számára lehetőség nyílik a környezeti neveléshez kapcsolódó témák, problémák önálló 
kutatására, feldolgozására (szakmai dolgozat, rajz, fotó, irodalmi alkotás stb.) 

Akciók, vetélkedők, tanulmányi versenyek 

Jeles napokon (pl. Föld Napja, Madarak és Fák Napja) versenyek, kirándulás, vagy egyéb rendezvény 
szervezésével hívjuk fel a figyelmet a helyi vagy globális környezeti problémákra. 
A mindennapos testnevelés 

A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „Az egészségfejlesztéssel összefüggő 
feladatok” c. fejezetében találhatók. 
A mindennapos művészeti nevelés 

Az egyes tanórai, valamint az egyéb délutáni foglalkozási keretek (napközi otthon, tanulószoba, önképző kör, 
szakkörök, iskolai ünnepségek stb.). 
Az idegennyelv-oktatás 

Intézményünkben az angol nyelv oktatása része a tanórai foglalkozásoknak. 

3.7.7.4 Választható tantárgyak 

 
Az iskolában a jelen Pedagógiai Program készítésekor a hittan tantárgy tanulásában van választási lehetőség, 
a következő esetekben. A szülő a beiratkozáskor már elfogadta, hogy világnézetileg elkötelezett intézményt 
választ. Emiatt iskolánkban hittant tanítunk, az egyházi előírások alapján, heti 2 órában.  
Amennyiben egy-egy osztályban a szülő illetve a tanuló a beiratkozáskor, illetve legkésőbb a tanév szervezését 
megelőző időpontig (minden év június 1-éig) jelzi, hogy a katolikus hittan helyett reformátust hittan tanításban 
szeretne részesülni, akkor annak lehetőségét az iskola megvizsgálja.  

Ez azt jelenti, hogy  

- az indítandó csoportok számát, az abba jelentkező tanulók számát írásban jelzi az illetékes helyi 

református egyházi személynek, 
- az illetékes református egyházi személy írásban visszajelzi, hogy az adott létszám mellett tudja-e 

vállalni egész tanévre a református hittan tanár tevékenységét, minden tanórára való ideküldését, 
betegsége esetén helyettesítését, stb. 

- amennyiben az előző válasz kedvező, az adott osztályban a katolikus hittan mellett a református 
vallású tanulók református hittan tanításban részesülnek, 
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- amennyiben az előző válasz kedvezőtlen, a református vallású tanulók is katolikus hittan oktatásban 
részesülnek. 

3.7.8 A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési értékelési módjai 

3.7.8.1 A tanuló írásbeli beszámoltatásának formái  
 
a) témazáró dolgozat:  

egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy tanórát kitöltő, az ismeretek felidézését és 
alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli számonkérési forma, a témazáró dolgozatban szereplő 
feladattípusok arányai megfelelnek a tananyag és a tantervi követelmények belső arányainak; 
 

b) egyéb dolgozat:  
egy tantervi téma valamely részének számonkérésére szolgáló, legfeljebb egy tanórát kitöltő írásbeli 
számonkérési forma, amelyben az ismeretek felidézése az alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt 
is számon kérhető. 

3.7.8.2 Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai 
 

a) témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző órán a dolgozatírás előtt bejelenti, a 
dolgozatot két héten belül kijavítja. Egy napon egy osztályban kettőnél több témazáró dolgozatot nem íratunk. 

b) egyéb dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, a dolgozatot két héten 
belül kijavítja; 

c) a szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az előző dolgozatot 
kijavítva ki nem adta a tanulóknak. 
 

Ha a szaktanár a témazáró dolgozatokra kapott érdemjegyeket a félévi és a tanév végi osztályzatok 
megállapításakor különös súllyal kívánja figyelembe venni, akkor erre a tényre a tanév elején – legkésőbb az 
első témazáró dolgozat megíratása előtt – felhívja a tanulók figyelmét. A figyelemfelhívás elmulasztása esetén 
a tanuló kérheti, hogy a témazáró dolgozatok érdemjegyeit a félévi és a tanév végi osztályzatok kialakításakor 
a szaktanár egyszeres súllyal vegye figyelembe. 
Az írásbeli dolgozat értékelésénél a következő – a dolgozatra adható összes pontszám százalékában megadott 
– ponthatárokat alkalmazzuk: 

a) jeles: jobb, mint 85 százalék; 
b) jó: 75-84 százalék közötti; 
c) közepes: 50-74 százalék közötti; 
d) elégséges: 35-49 százalék közötti; 
e) elégtelen: rosszabb, mint 34 százalék. 

Ha a szaktanár szükségesnek látja, az adott osztályban – minden tanulóra vonatkozóan - az egyes ponthatárokat 
legfeljebb 5 százalékkal lefelé vagy felfelé módosíthatja.  

3.7.8.3 Az írásbeli beszámoltatás az értékelésében betöltött szerepe, 
súlya 

 
Egyes tanulói teljesítmények – így például a témazáró dolgozatok – sajátos, pl. kétszeres súllyal való 
értékeléséről a szaktanár, tanító dönt. (Maximum kétszeres súllyal lehet a témazárót figyelembe venni.) 

A szaktanár a tanév elején tájékoztatja a tanulókat arról, hogy melyek azok a tanulói teljesítmények, amelyeket 
a félévi és a tanítási év végi osztályzatok kialakításánál kétszeres súllyal fog figyelembe venni. Ilyen 
teljesítmény értékelésekor a tanuló ellenőrzőjébe nem az általánosan alkalmazott színnel megkülönböztetett 
érdemjegy kerül. Az osztályzatok kialakításánál más súlyozást nem alkalmazunk. 
A tanév végi osztályzatok megállapításánál a tanév összes érdemjegyének átlagából kerekítéssel kapott jegyet 
vesszük alapul. Ha a tanév végi osztályzat ettől a jegytől a tanuló hátrányára eltér, a szaktanár az osztályozó 
értekezleten tájékoztatja az osztályban tanító tanárokat az eltérésről és annak indokairól. Ha az osztályban 
tanító tanárok az indoklással nem értenek egyet, az osztályzatot a tanuló javára módosíthatják. Az e pontban 
meghatározott eljárást alkalmazzuk a félévi osztályzatok megállapításánál is. 
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3.7.8.4 A felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 
meghatározásának elvei és korlátai 

 
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok a tanórán feldolgozott ismeretek elsajátítását, 
alkalmazásuk gyakorlását, az írásbeli és szóbeli beszámoltatások előkészítését szolgálják. 
Az írásbeli házi feladatok elkészítése kötelező. A pedagógusok az írásbeli házi feladatokat a tanórákon 
ellenőrzik, a hibás megoldásokat kijavítják. Pedagógusaink törekszenek arra, hogy a tanulókat az írásbeli házi 
feladatok rendszeres elkészítésére ösztönözzék. 
Az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli feladatok elvégzése kötelező, kivéve, ha a pedagógus a feladatot 
kifejezetten szorgalmi házi feladatként adja ki. A kötelező szóbeli feladatból a szaktanár a tanulót a következő 
tanórán beszámoltathatja, teljesítményét érdemjeggyel értékelheti.  
Az otthoni felkészüléshez kötelezően előírt feladatok kiadásának rendje és korlátai a következők: 

a) a házi feladatot a szaktanár a tanórán adja ki; 
b) a kiadott feladatot a szaktanár a kiadását követő tanórán kéri számon; 
c) Az otthoni felkészüléshez adott házi feladat mértéke nem lehet túlzott. Ajánlott, hogy a legnehezebb 
nap esetén is a felkészülés a tanulószoba tanulmányi foglalkozási idejénél ne legyen hosszabb. 

Ha a házi feladat számonkérésekor az előző pontban felsorolt feltételek valamelyike nem teljesül vagy a tanuló 
az előző tanóráról igazoltan hiányzott, akkor a tanuló kérésére a kapott érdemjegyet az értékelésnél, 
minősítésnél nem vesszük figyelembe. 

3.7.8.5 A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 
 
A továbbhaladás feltétele az előírt tanulmányi követelmények teljesítése, minden tantárgyból legalább 
elégséges osztályzat elérése. A követelményeket a helyi tanterv tartalmazza. 
 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 tanítási órát, vagy egy 
adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja, a tanév végén osztályozó vizsgát kell tennie, ennek 
hiányában nem osztályozható. A nevelőtestület ettől – elegendő számú érdemjegy esetén – eltérhet. 
 

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó 
vizsgát kell tennie akkor is, 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; 
• egyéni munkarendű volt. 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyai a következők: 
5-6.évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, természetismeret. 
7-8.évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz. 
 

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

 

Amennyiben a tanuló egy, kettő vagy három tantárgyból a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, 
javítóvizsgát tehet. Ha a tanuló 3-nál több tantárgyból nem teljesítette az elégséges szintet, javítóvizsgát nem 
tehet, az évfolyamot meg kell ismételnie. Ha a tanuló a javítóvizsgán minden tartárgyból elégtelentől 
különböző osztályzatot kap, a magasabb évfolyamra léphet. Ellenkező esetben az évet megismételheti. 

3.7.9 A felnőttoktatásra vonatkozó eltérések 
Az otthoni feladatok szolgálhatják a tananyag elmélyítését, gyakoroltatását, rendszerezését, önálló 
alkalmazását, de megcélozhatják új ismeretek gyűjtését, megszerzését is. 
A szóbeli feladatok ugyanolyan fontosak, mint az írásbeliek. 
Az írásbeli feladatok gyakoriságát és mennyiségét a tanár a tananyag elsajátításának üteme alapján határozza 
meg. 

Az otthoni feladatok lehetnek a tanulócsoport minden tagja, vagy a tanulók valamely köre számára kötelezőek 
vagy csupán ajánlottak. A tényről, hogy valamely feladat nem, ill. nem minden tanuló számára kötelező, a 
tanár a tanulókat pontosan tájékoztatja. 



A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola  
pedagógiai programja 

 

 

- 62 - 

A feladatok elvégzéséhez szükséges segítséget, eligazítást a tanár megadja a tanulóknak. 
A feladatok elvégzését a tanár ellenőrzi, de nem feltétlenül a következő tanórán és nem feltétlenül minden 
tanulóra kiterjedően. 
A feladatok minőségét és mennyiségét a tanár a tanulócsoport átlagos teherbíró-képességéhez, készségéhez 
szabja. Az osztályfőnök feladata figyelemmel kísérni az osztályában folyó nevelő-oktató munkát, így az otthoni 
feladatokkal kapcsolatos problémák ügyében is ő kezdeményez egyeztetést kollégái, szükség szerint az 

iskolavezetés bevonásával. 

3.7.10 A kerekítés szabályai 
Az iskolában a matematikai kerekítési szabályokat alkalmazzuk. 50 századig lefelé, 50 század felett felfelé 
kerekítünk. 

3.7.11 A magatartás és szorgalom értékelésének, minősítésének 
formája 

A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök – az osztályban tanító 
pedagógusok véleményének kikérésével – végzi.  
A tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2), a szorgalom 
értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyet és osztályzatot 
alkalmazzuk. 

 

Példás a magatartása annak a tanulónak, akinek magatartására a következők teljesülnek, feltéve, hogy kizáró 
ok nem áll fenn: 
a) magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból; 
b) szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében, öregbíti iskolája hírnevét; 
c) kerüli a durvaságot, nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket; 
d) betartja az illemszabályokat és az iskola házirendjét; 
e) ügyel környezete rendjére, tisztaságára, ruházkodása nem kihívó. 
Nem lehet példás magatartású a tanuló abban a tanévben, amelyben igazolatlanul hiányzott, vagy szaktanári 
figyelmeztetésnél súlyosabb büntetést kapott. 
 

Jó a magatartása annak a tanulónak, akinek a magatartására a példás magatartásnál felsoroltak jellemzőek, 
feltéve, hogy kizáró ok nem áll fenn. 
 

Nem lehet jó magatartású a tanuló abban a tanévben, amelyben igazolatlanul több alkalommal hiányzott, vagy 
osztályfőnöki megrovásnál súlyosabb büntetést kapott. 
 

Változó a magatartása annak a tanulónak, akinek a magatartására a példás magatartásnál felsoroltak nem 
mindig jellemzőek, feltéve, hogy kizáró ok nem áll fenn. 
Nem lehet változó magatartású a tanuló abban a tanévben, amelyben igazgatói megrovásnál súlyosabb 
büntetést kapott. 
 

Rossz a magatartása annak a tanulónak, akinek a magatartására a példás magatartásnál felsoroltak nem 
jellemzőek. 
 

Példás a szorgalma annak a tanulónak, akinek tanulmányi munkájára a következők teljesülnek, feltéve, hogy 
kizáró ok nem áll fenn: 
a) törekszik arra, hogy iskolai feladatait a legjobb tudása szerint teljesítse; 
b) tanulmányi eredményei megfelelnek a képességeinek; 
c) a tanítási órákra rendszeresen felkészül, s azokon aktívan közreműködik; 
d) a tanórákon kívül is aktívan részt vesz a tanulmányaihoz kapcsolódó programokban;  
e) önműveléssel is fejleszti tudását, adottságait. 
Nem lehet példás a szorgalma annak a tanulónak, aki az előző tanév végi vagy az előző félévi eredményeihez 
képest kettőnél több tantárgyból rontott. 
 

Jó a szorgalma annak a tanulónak, akinek tanulmányi munkájára a példás szorgalomnál felsoroltak jellemzőek, 
feltéve, hogy kizáró ok nem áll fenn. Nem lehet jó a szorgalma annak a tanulónak, aki az előző tanév végi vagy 
az előző félévi eredményeihez képest valamelyik tantárgyból kettő vagy több jegyet rontott. 
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Változó a szorgalma annak a tanulónak, akinek tanulmányi munkájára a példás szorgalomnál felsoroltak nem 

mindig jellemzőek, feltéve, hogy kizáró ok nem áll fenn. Nem lehet változó a szorgalma annak a tanulónak, 
aki valamelyik tantárgyból megbukott. 
 

Hanyag a szorgalma annak a tanulónak, akinek tanulmányi munkájára a példás szorgalomnál felsoroltak nem 

jellemzőek. 
 

A magatartás és a szorgalom értékelésénél az itt meghatározott szempontoktól az osztályfőnök különösen 
indokolt esetben, az osztályban tanító tanárok egyetértésével eltérhet. 

3.7.12  A tanulók jutalmazása 
A részletes szabályokat a Házirend tartalmazza.  

3.7.12.1 Az iskolai jutalmazás formái 
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

- példamutató magatartást tanúsít 
- folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el 
- az iskolai közösség érdekében közösségi munkát végez 

- iskolai és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadáson, bemutatón vesz részt 
- vagy bármilyen más módon segít az iskola hírnevének megőrzésében, annak 

növelésében, az iskola jutalomban részesíti. 
 

 

a. Az iskolában tanév közben a következő dicséretek adhatók: 
- szaktanári dicséret 
- tanulószobát vezető nevelői dicséret, 
- osztályfőnöki dicséret 
- igazgatói dicséret 
- nevelőtestületi dicséret 
-  

b. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén: 
- szaktárgyi teljesítményért, 
- példamutató magatartásért, 
- kiemelkedő szorgalomért, 
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.  
Kiadható a Balog Bianka-díj is. 
A dicséretet a tanuló bizonyítványába kell bevezetni. 

 

c.  Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át jeles eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat 
kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. 
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudtára kell adni! 
Az iskolán kívüli versenyeken, előadásokon, bemutatókon, vetélkedőkön eredményesen szereplő tanulók 
igazgatói dicséretben részesülnek. 
A kiemelkedő eredménnyel végzett közös munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget 
csoportos dicséretben és könyvjutalomban lehet részesíteni. 

3.7.12.2 Az iskolai büntetés formái 
Azt a tanulót, aki: 

- a tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti 
- a házirend előírásait megszegi 
- vét a hitéleti elvek ellen, azokat súlyosan megsérti 
- árt az iskola hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

 

A büntetés formái: 
- szaktanári figyelmeztetés, 
- tanulószobát vezető nevelői figyelmeztetés, 
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- osztályfőnöki figyelmeztetés (szóban, írásban), 
- osztályfőnöki intés, 
- osztályfőnöki megrovás, 
- igazgatói figyelmeztetés (szóban, írásban) 
- igazgatói intés 

- igazgatói megrovás 

- tantestületi figyelmeztetés 

- tantestületi intés 

- tantestületi megrovás. 

 

Három, ismétlődő szaktanári figyelmeztetés után osztályfőnöki fegyelmező intézkedés következik. 
Az iskolai büntetések kiszabását a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség 
súlyosságától függően el lehet térni. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudtára kell adni.  

3.7.13 Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezése 
Iskolánkban - az informatika terem korlátozott kapacitású, 16 munkahelyes volta miatt – amennyiben az 

osztálylétszám ezt megköveteli csoportbontásban tanítjuk a nagyobb létszámú osztályokban az informatikát, a 
magyar nyelv és irodalom tantárggyal. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a 

kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.  
Az egyéb foglalkozások – különösen szakkörök - esetében diákjainknak lehetőséget adunk a választásra. A 
választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik, és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a 
mulasztás tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

3.7.14 Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 
Egészségnevelési elvek: 
A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „Az egészségfejlesztéssel összefüggő 
feladatok” c. fejezetében találhatók. 
Környezeti nevelési elvek: 
A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „A Nemzeti alaptantervben (NAT) 
meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai/Természettudományos 
nevelés” c. fejezetében találhatók. 

3.7.15 Iskolai esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 
 

Intézményünk befogadó jellegű (inkluzív) intézmény. Képesek vagyunk mind a különleges bánásmódot 
igénylő, mind a hátrányos helyzetű (HH), ill. halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók integrált 
nevelésére-oktatására. Rajtuk kívül, egy más típusú integrációt is végrehajtunk, a sajátos nevelési igényű 
tanulókra vonatkozóan. 

 

Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően értelmezzük: 
- a nevelésbe/oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek 

elbírálása, 
- a nevelés/oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 
- a teljesítmények értékelése, 
- a neveléshez/oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 
- a neveléssel/oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, 
- a nevelésben/oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, 
- a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 
- a nevelésben/oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. 

 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti 
- különösen valamely személy vagy csoport 
- jogellenes elkülönítése egy köznevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, 

osztályban vagy csoportban, 
- olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény 

létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben 
meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem 
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biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható 
felkészítés és felkészülés lehetőségét. 
 

A köznevelési intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, hallgatói, 
szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy 
kirekesztése. 
Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a nevelést/oktatást csak az egyik nembeli tanulók részére 
szervezik meg, feltéve, hogy a nevelésben/oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt a 
nevelésben/oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri. 
Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a köznevelési intézményben a szülők 
kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, olyan vallási vagy más világnézeti meggyőződésen 
alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi nevelést/oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje 
indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt a nevelésben/oktatásban 
résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag 
előírt, illetve államilag támogatott követelményeknek. 

 

Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben: 
Olyan körülményeket kell kialakítani, hogy megvalósuljon 

- a megkülönböztetés megszüntetése,  
- az egyenlő bánásmód,  
- az emberi méltóság tiszteletben tartása,  
- a társadalmi szolidaritás. 

Minden tervezett infrastrukturális és tartalmi, szakmai fejlesztés esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a 
hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű tanulók nevelési/oktatási helyzetének javítására a beruházások 
megvalósítása során.  

 

A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük: 

- a településen élők szociális helyzetét 
- a közszolgáltatások elérhetőségét 
- a gyermekek/tanulók (HH/HHH ill. SNI) eloszlását az egyes osztályokban 

- a gyógypedagógiai nevelést, oktatást 
- a lemorzsolódás arányát 
- a továbbtanulási mutatókat 
- a tanórán kívüli programokon való részvételt az általános iskolai oktatásban 

- az iskolán kívüli segítő programokon való részvételt az általános iskolai oktatásban 

- a kompetencia mérések eredményeit 
- a humán-erőforrás hiányát 
- az infrastruktúrát és az ahhoz való hozzáférést  
- a módszertani képzettséget  
- az intézményi és szervezeti együttműködéseket (egyházak, kisebbségek, civil szervezetek). 

 

3.7.16 A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-
kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere (IPR) 

 
Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere az iskolák életébe egy speciális szempontot, az együttnevelés 
szempontját emeli be, mely átstrukturálja a pedagógiai rendszer fogalmának hagyományos kereteit. 
Pedagógiai rendszerünk kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, a személyiség 
széles dimenzióiban írhatók le, és nem korlátozhatók valamely tantárgyban elért iskolai eredményekben 
megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosítható a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a 
differenciálás tehát nem a tanulmányi eredményesség szintjeihez igazodik. A differenciálás mindenki számára 
a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását 
jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, 
érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. Nevelésünk, 
oktatásunk igazodik a gyermekhez, és ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek gyermekeink 
részesei. 
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Ha integrációs nevelésünk ezt a célt eléri, működőképessé válik. Intézményünk a kialakított struktúrát 
pedagógiai programunkkal és helyi tantervünknek megfelelő tartalmakkal töltötte meg. 
 

Alapelveink: 

 Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át, nyitottak a folyamatos tanulásra, információk 
szerzésére. 

 A gyermekekkel szemben az egyéni fejlődésnek megfelelő elvárásokat, és ezzel harmonizáló 
feladatokat szükséges megfogalmazni, biztosítani. 

 A tanulókat alapvető, korszerű kompetenciák (anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, informatikai, 
természettudományi, társadalomtudományi, esztétikai, etikai) tudás birtokába kell juttatni. 
 

Általános céljaink: 
Az iskolai program – építve több hazai és nemzetközi iskolafejlesztő program legjobb tapasztalataira – egy 

olyan nyitott iskolamodellt vázol fel, amely alapvetően fontosnak tartja a gyermek szükségleteire, 
viselkedésére, tulajdonságaira való reagálást, illetve érdekeltté, motiválttá akarja tenni őt saját nevelődési, 
tanulási folyamataiban. Az egyén fejlesztésén keresztül, azzal kölcsönhatásban, fejleszti a befogadó 
közösséget, s a közösen végzett tevékenységek, együttes élmények, az egész személyiség érzelmi, morális 
fejlődését segítik. 
A program a mások iránti nyitottságot és elfogadást, a szorgalmat kiemelt értéknek tekinti. Az egész 
személyiséget fejlesztve tanít. Meghatározó benne a gyermekközpontúság, a pedagógus és a gyermek 
kapcsolata. A gyermekeken keresztül az iskolába járó gyerekek családjaira is hat. 
 

Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési- és oktatásszervezési keretünket mihamarabb az 
alábbi kívánalmak jellemezzék: 

- Minden tanköteles korú gyermek integrált keretek között nevelődjön. 
- Biztosítjuk minden gyermek számára a lehetőséget képességei kibontakoztatásához. 
- Az előzetes, otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti. 
- Tudatosan figyeljük és fejlesztjük a gyermekek csoport-szociális készségeit. 
- A szülő, a család, (mint partner), résztvevője az iskolai folyamatoknak, erős a család- iskola- 

gyerek közötti kommunikáció. 
- Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezetben dolgozunk. 
- Megvalósul az oktatásban, nevelésben érintett intézmények szervezett, tudatos 

együttműködése. 
- Az iskolai hatékonyság visszajelzésére tanulókövetést végzünk. 
- Pedagógusaink állandóan gazdagítják az ebben felhasználható pedagógiai, módszertani 

repertoárjukat. 
 

Helyi, speciális céljaink 

A különböző háttérrel és a különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező tanulók fogadása, 
együttnevelése terén: 

- Az osztályokban lévő hátrányos tanulók aránya továbbra is megfeleljen a jogszabályban 
előírtaknak.  

- Képességek, készségek mérése az 1. osztályban és a többi évfolyamon a minőségirányítási 
programban leírtak szerint. 

- Az egyéni képességek fejlesztése, a részképesség hiányának feltárása, ezek módszeres 
kezelése (mérések, egyéni és csoportos terápia, fejlesztő órák, korrepetálások). 

- Az egyéni különbségekre alapozott oktatás, nevelés. 
 

Az integrációt segítő módszerek, programok, fejlesztések megvalósításához szükséges feltételek 

megteremtése:   

- megfelelően felszerelt terem, 
- demonstrációs taneszközök, 
- készség-és képességfejlesztő eszközök, játékok, 
- korszerű, tanítást- tanulás segítő számítógépes programok, 

- képesség-kibontakoztató könyvek. 
A továbbtanuláshoz szükséges alapkompetenciákat elsajátíttatjuk. Vonzóbbá, elmélyültebbé tesszük az 
oktatást. A tanulók motiváltságának növeljük. Tevékenységközpontú, művészeti jellegű foglalkozásokat 
szervezünk. Sikerélményhez juttatunk minél több hátrányos helyzetű tanulót. Lehetőséget adunk az iskolai 
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számítógépek szabad, saját célú felhasználására. A kulturális hátrányukat enyhítjük: színház, kiállítás 
múzeumlátogatást szervezünk. Könyvjutalmakat osztunk. Kreativitást fejlesztő programokat szervezünk. 
Könyvtárhasználati órákat tartunk. 
 

Céljaink a multikulturális tartalmak területén 

- Fő célunk a másság elfogadtatása, megismertetése, tisztelete, tudatos vállalásának erősítése. 
- Kölcsönös, tudatos figyelem kialakítása más kultúrák (romakultúra) irányába. Ennek érdekében 

osztályfőnöki órákon, valamint napközis szabadidő keretében tartunk ilyen jellegű foglalkozásokat. 
Céljaink a szülővel történő kapcsolattartás terén 

- Erősítenünk kell a szülő-szülő közti kapcsolatokat. Ennek módjai lehetnek az osztályokon 
belüli közös (gyerek, szülő, tanár) kirándulások, sportversenyek. 

- A szülők nevelési kultúrájának segítése céljából egészségügyi, pedagógiai előadásokat 
szervezünk a leendő elsős tanulók szüleinek. 

- A közös kapcsolattartás bevált formáit a közös iskolai célok érdekében tovább erősítjük. 
Céljaink a tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer terén 

- Kidolgozott szöveges értékelést alkalmazzuk.  
- A folyamatos értékelésre törekszünk. 
- Biztosítjuk az új pedagógiai programok, tanítási módszerek megismerését.  

 

Képesség kibontakoztatást (integrációt) elősegítő módszertani elemek 

Differenciálás, egyéni bánásmód 
A különböző képességű, illetve eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztéséről való gondoskodás, a 

differenciálás egyik fő feladatunk. 
A differenciálás jelenti: az egyéniségek kibontakoztatását, akár az úgynevezett átlagos képességű, akár 
tehetséges vagy a hátrányos szociokulturális közegben nevelkedett, hiányosságokkal küzdő gyermekek 
csoportját tekintve. 

 A differenciálás iskolai alkalmazása során minden tanulónak el kell sajátítania a törzsanyagot, a 
továbbhaladáshoz szükséges minimumot. Ahhoz kell megtalálni a differenciálási formákat, hogy ezt 
a minimumszintet minden gyermek elérje. A tehetségek kibontakoztatása éppen úgy feladatunk, mint 
a lemaradók felzárkóztatása. A minden gyermek egyéni fejlettségének és tempójának megfelelő 
haladásban látszik a megoldás kulcsa. 

 A tanári differenciálás, a személyiségfejlesztés automatikusan felbontja a hagyományos frontális 
munkaszervezést, ami több csoportos, páros és egyéni önálló munkát igényel. 

 A csoportmunka iskolai alkalmazása: 

 Akkor van jelentősége, ha a tanulók már megismert tananyaghoz hasonló anyaggal ismerkednek. A 
csoportok létszáma általában 3-5 fő. 
 

Kooperativitás 
Mindennapi munka eredményes elvégzéséhez szükséges a rend és kiszámíthatóság, ami a tevékenységben 
résztvevőtől együttműködési készséget kíván. Az együttműködő partnerek összetett emberképet alakítanak ki 
maguknak, és igen erős késztetést éreznek arra, hogy partnereikről információkat szerezzenek. 
Pedagógusoknak az együttműködés feladatuk ellátásához feltétlenül szükséges elvárás. 
A kooperatív stratégiák érvényesülésének a következő előfeltételei vannak: 

- azonos helyzetmegítélés, 
- racionális gondolkodás, 
- jóindulat, 
- azonos értékrendszer, 
- az információk visszacsatolása. 

 

Tanulmányi munkában az együttműködés alapja a megismerés, elfogadás és kötődés. A nevelőnek meg kell 
ismernie tanulói erényeit, gyengéit. Úgy kell alakítani, hogy a tanulók megismerhessék egymás erősségeit, 
gyengéit. A rangsorképzés sokféle legyen, sokféle szempont szerint jöjjön létre. Segítse az önismeret, 
önbecsülés kialakulását, megtartását. Őrizze meg az egyén személyiségét, másságát. Mindenki azt a 

részfeladatot végezze, vállalja el, amire kompetenciái „feljogosítják”. A közös siker egyéni kielégülés, munka 
és feszültségfeloldás is legyen. 
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Projekt módszer 
A projekt nem más, mint eredményes együtt-alkotó tevékenység. A projekt módszer az általános iskolai 
oktatásban újszerű, modern, sok felkészülést kíván, de megéri, hiszen leegyszerűsödik a nevelési helyzet, sok 
új technikát, módszert ilyenkor próbál ki, tanul meg a tanuló és a tanár-diák viszony is elmélyülhet. A projekt 
módszer elsősorban az együttműködő tanulási technikán alapul. A projekt végére a tanulócsoporttól tárgyi 
vagy szellemi produktumot várunk el, kapunk. 
Célja: A projekt módszer az integrációs programban a tanulási nehézségekkel és beilleszkedési zavarokkal 
küzdő tanulók aktivizálására, motiválására, kommunikációs készségük erősítésére, együttműködési készségük 
fejlesztésére igen alkalmas. A sokrétű feladatok megoldása különböző képességek alkalmazását teszik 
lehetővé, tehát a különböző szociális háttérrel, tudással rendelkező tanulóknak alkalma nyílik a feladatok 

sikeres véghezvitelére a csoportmunka megoldására.  
A projekt tanítás elősegíti a tanulási folyamatban való részvétel magasabb szintjét: 

- a diákoknak alkalmazniuk és rendszerezniük kell az egyéb tantárgyak tanulása során szerzett 
tudásukat és készségeiket, 

- a tanulók is új szerepet kapnak: önállóságot, magukért és másokért is felelősséget kell vállalniuk 

- a projekt módszer arra is alkalmat ad, hogy fejlesszük a tanulók professzionális magatartását. 
Tevékenységek 

A tevékenységek a projekt csapat által elvégzendő feladatok. A tevékenységek általában a projekt irányításának 
jellegét tükrözik, azt a módot, amellyel a ráfordítások meghozzák a kívánt eredményeket. Minden egyes 
eredményhez általában egy vagy több tevékenység járul: 

- a csapat- csoport kialakítása, 
- a projekt menetrendjének elkészítése, 
- a projekt végrehajtása, 
- a beszámoló készítése, 
- az eredmények ismertetése, a munka értékelése. 

A projekt munkaformái 
Csoportmunka, könyvtári kutatás, szakkönyvek megismerése, telefonálás, plakátkészítés, fényképezés, 
interjúkérdések összeállítása, interjúkészítés, számítógépes adatfeldolgozás, videofelvétel és beszámoló 
készítés, szituációs játékok, drámapedagógia alkalmazása stb. 
A megvalósítás módja: 
A projektet a tanulóknak önállóan kell kidolgozniuk a csoportmunka keretén belül. A sok önálló munkát 
igénylő feladatok innovatív problémamegoldást, leleményességet, művészi (zene, tánc, dráma, rajz) 
képességeket is igényelnek. 
A projekt mindenkitől /tanártól, diáktól / a közösségi tanulás fontos elemeként csoport munkát követel meg. A 
csoportmunka megkívánja, hogy a csoport tagjai érdeklődésüket összehangolják, a gondokat körülírják, 
megoldást találjanak rá. 
A projekt során a tanár nem tanít, hanem irányít, azáltal, hogy információkat ad, vagy szerepekre utal, vagy 

megjelöli az információ forrásait, rávezető kérdéseket tesz fel, elmondja megjegyzéseit, megerősít. 
Mindezekhez szükséges egy jól megtervezett, logikusan felépített és mindenre kiterjedő projektleírás. 
Ennek fő fejezetei: 

- tervezés, 
- információ-gyűjtés, 
- előterjesztés, 
- végrehajtás, 
- feldolgozás, 
- beszámoló, 
- projekt bemutatása, 
- értékelés, utóélet. 

Alkalmazása: 
A projekt rendszerű oktatást elkezdhetjük az általános iskola első osztályosaival is, hiszen az önálló munka 
végzéséhez már nem kicsik. Fokozatosan minden osztályban alkalmazhatjuk. Az alsó tagozaton az egy osztályt 
tanító rendszerben könnyebb a projekttervezés. 
A felső tagozaton - pl. 5. oszt. - projekt oktatása több tantárgyat is érinthet, ezért célszerű több kollégát bevonni 
a munkába, de az osztályban tanító minden kollégát tájékoztatjuk az aktuális projektről. 
A projekt lebonyolítás időtartama szerint lehet: 

- egy nap / témanap/ 
- egy hét /témahét/ 
- 3 hetet meghaladó projekt 

Várható eredmények: 
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Az integrációs programban részt vevő, de a többi tanuló magatartásában is elérhetjük, hogy: 
- a leendő foglalkozásuk felé irányuljanak, 
- az együttműködjenek, 
- fejletten kommunikáljanak, 
- az önálló tanulás az igényükké váljon. 

A heterogén összetételű osztályokban a tanulók eltérő tudásszintjének kiegyenlítése, a hátrányos helyzetűek 
lemaradásának kompenzálása. A projekt oktatás segíti a valóságos problémák kollektív megoldásában 
megszerzendő jártasságot. A tanulók fokozatosan szembekerülnek döntéseik következményeivel. A közös 
alkotás, a közös siker, az együvé tartozás elmélyítése is a projekt eredménye. 
 

Drámapedagógia 
Valójában gyermek-csoportpszichoterápiás munkának vehető a drámapedagógia alkalmazása az integrált 
oktatás folyamatában. A dramatikus formák csak kisegítői az oktatás hagyományos formáinak: 

- a tananyag bizonyos részeinek drámával történő feldolgozása, 
- plusz tudás nyújtása dramatikus eszközökkel. 

A cél: így a rejtett vagy elfojtott személyiségjegyek felszínre hozatala – jó, rossz egyaránt, hiszen valójában ez 
fogja mutatni az utat a pedagógus munkájához. 

Feladat: a gyermek megismerése, mely elsősorban önmegismerésen/gyermek/ alapuljon –a 

személyiségfejlesztő módszerek alkalmazásával. 
A dramatikus tevékenységi formák csoportosítása négy szempont szerint történik: 

- gyakorlatok 

- dramatikus játék 

- színház 

- tanítási dráma. 

Ezek közül a gyakorlatok a dramatikus játék az, amely mindenfajta tanítási órán, szabadidős programon 
alkalmazhatóak (humán-, reáltárgyak, az osztályfőnöki órák). 
Az egész módszer a játékon alapul, ami alapeleme a gyermeki létnek. 
Ez történhet frontálisan, ezen belül kiscsoportos munkaformákat alkalmazva. Fontos a közösséggel együtt 
végzett munka, mert a közös siker, esetleg kudarcélmény is építő. A csoport nagyon sokféleképpen viszonyul 
az egyénhez; motivál, visszavet, befogad, kitaszít, ugyanakkor védettséget, biztonságot nyújt. 
A személyes fejlődést segítő beszélgetés, fejlesztő interjú. 
Ennek célja: 

- önvizsgálat 
- önfeltárás 

- önirányítás-önalakítás 

A tevékenységek alapja a pedagógus részéről, a gyermek szempontjából: 
- szükségletek 

- érdeklődés 

- erősségek 

- visszajelentés 

A tanulók szociális készségeinek fejlesztése érdekében alkalmazható gyakorlatok sokrétűek s a pedagógus az 
adott témához, munkaformához választhat a lehetőségek közül. 
A gyakorlatok lehetnek: 

- készség-, képesség- és személyiségfejlesztő gyakorlatok 

- a kreativitást fejlesztő gyakorlatok 

- a nonverbális készségek fejlesztését szolgáló gyakorlatok 

- az önkép, önismeret fejlesztését szolgáló gyakorlatok: 
- testi önismeret 
- önkifejezés, önjellemzés, önábrázolás, önmegfigyelés 

- énideál, önkép, célok és értékek, tudatosság 

- társismereti is kapcsolatfejlesztő gyakorlatok: 
- ismerkedés, megismerés, felismerés, kapcsolatfelvétel 
- kapcsolatfejlesztés 

- érzések, érzelmek, indulatok, vélemények, viszonylatok és elvárás 

A várható eredmény hosszútávon mindenképpen a személyiség pozitív irányú változását mutatja. A gyakorlat 
eredményességének ellenőrzése a gyakorlat végzése közben történik, mivel csak folyamatában értékelhető (a 
tanár állandóan szemmel tartja a gyerekeket). 
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3.8 Legitimáció

A pedagógiai program é s a helyi tanten, engedé lyezteté sé nek. nyilvárrosságra hozatalának. módositásának é s
elfogadásának rendje,

A tájé koztatás, megismerteté s formája, rendje
A nevelőtestrllet számára, a program elfogadása előtt, az igazgatő biztosí tja a pro!]ramten ezet 1- 1 pé ldányának
átadásával a megismerteté st jogszabályokban tneglratározott r-é lerné nyezé si határidőve1.
A hozzáf é rhető elh elyezé s biztosí tása
A helyi pedagógiai program 1-1 pé ldánya aztní é zmé ny tgazgatőí  irodájában. irattárában kerül elhelyezé sre. A
pedagógiai . program aktuális pé ldányát az iskola honlapjára is fel kell tölteni: http:l','kolping-
nagykoros, hu/index.php?content:docs
A tájé koztatás ké ré s é s erre a tájé koztatás adás rendje
Az inté zmé nyhasználók az igazgatőtői ké rhetik a pedagógiai programba törté nő betekinté st, Az é rdeklődők a
könyvtárban olvashatják el a dokurnentumot, é s az inté zmé ny honlapjáról is lehetősé g yalt azt letölteni,
A pedagógiai program módosí tása
Az inté zmé ny Pedagógiai Programjának módosí tását - indoklás mellett - kezderné nyezhett az í gazgató. az
inté zrné ny vezetŐsé ge, az egyes tantárgyi munkacsoporto'--munkaközössé gek. A módosí tási javaslatot é s
annak ré szletes indoklását aztgazgatő köteles 30 napon beiül a nevelőtestület elé  terjeszteni.
A nevelőtestület többsé gi határozatí a7 (ajelenlé r,ők 50'\,-a + 1 fő) dönt ajavaslatról,
Ha a nevelŐtestűlet a módosí tás mellett dőnt, az igazgaí ő a dönté s után 10 napon belűl köteles a módosí tási
ké relmet a fenntartónak felterjeszteni, anrerrnyiben a módosí tásnak pé nzügyi vorratkozása is van.

A pedagógiai program é s helyi tanterv dokumentumot a Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános lskola
nevelőtestijlete megismerte, elfogadta.

A 2013-barr elké szí tett é s elfogadott helyi tantervben (alsó- é s felső tagozaí )a 2020-as NAT-hoz illeszkedő
tartalmi szabályozók í igyelembe vé telé vel felmenő rendszerben - 2020. szeptember 0 1-től lé p é n é nybe - első
é s ötödik óvfolyamon törté nt változtatás. majd a következő é vektől felmenő rendszerberr.

A t-elnőttoktatásra é rvé nyes helyi tantervet az é rwé nyes jogszabályok al,apján ké szí tettük el, változtatás nem
törlé nt.

A legitimációs iratok jelen dokumentum mellé kleteké nt találhatóak.

Nagykőrös, 2020. augusztus 28

ffi,$Á
Lakatos András

igazgatő

Ka

oM 037722
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Jegyzőkönyw

Ké szült a Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola nevelőtestületé nek é rlekezleté n,
Nagykőrös őn, 2020. augusztus 28-án.

Jelen vannak: jelenlé ti í v szerint
Jegyzőkönyvvezető: Lakatosné  Kovács Kitti
Jegyzőkönyv hitelesitő : Mahlaj Hajnalka

Napirend (kivonat):
- A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola Szervezeti é s Működé si Szabályzatának
ismerteté se
- A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának ismerteté se
- A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola aktuális Munkatervé nek ismerteté se

A nevelőtestület a napirendet, a hitelesí tő szemé lyé t elfogadta.

1. Lakatos András igazgatő előterjesztette é s ismerletí e az inté zmé ny Szervezeti é s Működé si
Szabályzatát, a Pedagógiai Programot é s a Munkatervet. Mindezeket jogszab ályi változások é s
j o gkörponto s í tás ok, aktualizál ás ok mi att kel l ett mó do sí tani .

2. Az iskola nevelőtestülete a Szervezeti é s Működé si Szabályzatot megtárgyalta, megismerte.

3. Az iskola nevelőtestülete a Pedagógiai Programot megtárgyalta, megismerte.

4. Az iskola nevelőtestülete a Munkatervet megtárgyalta, megistnerte

5. Az iskola nevelőtestülete a bemutatott é s megismert Szeryezeti é s Működé si Szabályzatot
elfogadta.

6. Az iskola nevelőtestülete a bemutatott é s megismerl Pedagógiai Programot elfogadta.

7. Az iskola nevelőtestülete a bemutatott é s megismert Munkatervet elfogadta.
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Jegyzőkönyv

Ké szült a Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola szülői munkaközössé gé nek
é rtekezleté n, Nagykőrö sön, 2 02 0. augu sztus 28 - án.

Jelcn vannak: jelerrlé ti í l, szerint
Jegyzőkönyvvezető: Lakatosnó Kol,ács Kitti
Jegyzőkönyv hitelesí tő: Szekel Istr.ánné

Napirenrl (kivonat):
- A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola Szervezeti é s Működé si Szabályzatárrak
ismerleté se
- A Nagykőtösi Kolping Katolikus Általános lskola Pedagógiai Programjának ismerleté se
- A Nagykőrösi Kolping Katolikus Altalános Iskola aktuális Munkatervé nek isrnerleté se

A szülői munkaközössé g a napirendet. a hitelesí tő szemé lyót elfogadta.

1. Lakatos András lgazgatő előterjesztette é s isrnertefte az inté znré rry Szervezeti é s Működé si
Szabályzatát, a Pedagógiai Programot é s a Munkatervet. Mindezeket jogszabályi r,áltozások é s
j o gkörpontosí tások, aktual izál ások miatt kell ett rnódo sí tani.

2. Az iskola szülői munkaközössé ge a Szervezeti é s Működé si Szabályzatot megtárgyalta,
megismerle.

3. Az iskola szülői rnurikaközössóge a Pcdagcigiai Progranlot mcgtárgyalta, megistl-tcfie.

4. Az iskola szülői mr"rrrkaközössé ge a Munkaterr,,ct mcgtárgyalta, megistnefte.

5. Az iskola szülői munkaközössé ge a bemutatott é s megismer1 Szervezeti é s Működé si
S zab áIy zato t el fo gadó an vé l emé n y ezte.

6, Az iskola szülői munkaközössé ge a bemutatott é s megismert Pedagógiai Programot
elfogadóan vé lemé nyezte.

7. Az iskola szülői rnunkaközössé ge a bemutatott é s megismert Munkatervet elfogadóan
vé lemé nyezte.
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