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1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

 

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

 

Katolikus iskoláink nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus. A keresztény 

nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős megélésére, 

érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és az őket 

körülvevő világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos 

önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az 

emberek szolgálatára. 

 

„A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás 

elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.” (CIC 

803.)  

Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát:  

- keresztény értékrendre épít,  

- biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét,  

- a nevelő jelleg dominál,  

- a nemzeti értékeket szolgálja,  

- fontos Szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak.  

 

Az alábbi alapelvek különösen nagy hangsúlyt kapnak katolikus iskolánk egész pedagógiai 

működésében: 

- a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi; 

- a nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez és a 

keresztény értékrendhez kell igazodniuk; 

- A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. Ezért 

különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. „a 

katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók 

tevékenykedésén és tanúságtételén múlik.”
1
 

- A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a 

szokásautomatizmusoknak. Ezért a szokások kialakítására kitüntetett figyelmet kell 

szentelni, az erre fordított energia sokszorosan megtérül. 

- Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban 

mindig indokolt legyen. 

- Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az 

emberi morált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség 

harmóniáját, „belső békéjét” az érvényesülésnél. 

- Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása és a pontosság, a 

fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban részt vevő diákokra és 

pedagógusokra egyaránt vonatkozik. Az igényes követelmény meghatározása és 

végrehajtása következetességet tételez fel.  

 

1.1.1 Iskolánk pedagógiai munkájának célja: 

 

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

emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, 

felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré 

váljanak.  
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- Az iskolahasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, a 

tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontossága.  

- A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs 

képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének megalapozása.  

- A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető 

képességeket és alapkészségeket fejlesszen. Megalapozott, érvényes és személyes 

értékrendet alakítson ki, illetve azt segítse elő.  

- A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze.  

- Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, saját 

személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja.  

- Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze a 

tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást.  

- A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat.  

- Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem 

fejlődésére gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt. 

- A kulturált szórakozás igényének kialakítása. 

- Az érzelmi és esztétikai nevelés eszközeivel a személyiség formálása, az igényesség, az 

esztétikai érzék megalapozása. 

- Olyan élettér biztosítása, melyben a gyerekek nyitottak maradnak, feszültségtől mentes, 

derűs légkörben gazdagodik személyiségük. 

- Olyan felnőttekké neveljük őket, akik képesek lesznek az élet adta változásokhoz 

alkalmazkodni, a mai társadalom kihívásának megfelelni és eligazodni korunk problémái 

között. 

- Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, földrajz). 

-  Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele (táncház, 

népdalkörök, kézműves foglalkozások, stb.).  

- a szlovák nyelvi és kulturális örökség gondozása, a hatékony anyanyelv és a 

nemzetiséghez kapcsolódó tradíciók megőrzése, átörökítése,   

- Más népek, kultúrák megismertetése által erősítsük az Európához tartozás tudatát. 

 

Alapvető célunk, hogy minden tanulónk jusson el egy bizonyos alapszintig ismeretanyagban, 

készségben, képességben. Pedagógiai munkánk középpontjában az egyénre szabott fejlesztés 

igénye áll. 

Fontos célkitűzésünk, hogy a szülőkkel együttműködve a gyenge képességű tanulók tanulási 

problémáit felismerve, megfelelő módszerekkel (Pl. egyéni foglalkozások, korrepetálások) 

felkészítsük őket a középiskolai tanulmányokra.  

A tehetséges tanulók számára szintén biztosítjuk a képességeiknek megfelelő ismeretszerzési 

lehetőségeket: differenciált foglalkoztatással, szakkörökkel, választható felvételi előkészítőkkel.  

A katolikus közoktatási intézmény kötelessége vállalni a tanulók személyiségének 

keresztény szellemű formálását. 
 

1.1.2 Ezért iskolánk feladata: 

 Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a 

hitélet erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az órai 

munkában és az egyéb foglalkozásokban és tevékenységekben (szakkörök, kirándulás, 

erdei iskola stb.). 

 Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a 

morális kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő 

intézkedések, tantárgyak elsajátítása során. 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek 

kibontakozását. 

 Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési 

helyzeteket.  
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 Mutassa fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó 

példákat. 

 Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet, világkép kialakítását 

illetve érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre szabott 

feladatok alapján. 

 Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal 

rendelkező alkotó (kis) közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során 

fejlessze önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját. 

 Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek 

szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

 Erkölcsi nevelés, közösségi nevelés 

 Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 

 A 9 kulcskompetencia fejlesztése: 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetenciák 

 Természettudományos kompetenciák 

 Digitális kompetencia 

 Hatékony és önálló tanulás kompetenciája 

 Szociális és állampolgári kompetenciák 

 Kezdeményező képesség és vállalkozási kompetenciák 

 Esztétikai és művészeti kompetenciák 

(A kompetenciaterületek fejlesztésének műveltségterületenkénti lebontását a helyi 

tanterv tantárgyi része tartalmazza részletesen.) 

 

1.1.3 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai  
 

Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori 

sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, 

felkészültségéhez.  

Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevelő-oktató 

munka során megkívánja, hogy a módszereket, a nevelés folyamatában betöltött szerepük 

alapján, csoportosítsuk. 

 Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhető el:  

- A meggyőzés módszerei (az oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, 

tudatosítás, stb.).  

- A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés, játékos 

módszerek, gyakorlás, stb.).  

- A magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret stb.).  

- A jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, 

jutalomkönyv, tárgyi jutalom, táborozás, dicsőségfal stb.).  

- A büntetés formái (szóbeli figyelmeztetés, észrevétel, dorgálás, feddés, határozott 

rendreutasítás, osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói figyelmeztetés, 

intés, rovás, nevelőtestület elé idézés, szigorú megrovás, párhuzamos osztályba való 

áthelyezés, stb.) 

- A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet, 

ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.). 

Fontos a módszerek, eljárások kombinációja. Kiemelten kezeljük az iskola értékelési rendszerét, 

a dicséretet, osztályzást, jutalmazást, stb.  
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Az iskola tanító-nevelő tevékenysége során a következő értékek közvetítését állítja a 

középpontba:  

- Krisztusi élet követése,  

- az élet, az egészség, a személyiség értéke, tisztelete,  

- az önismeret, önművelés fontossága; önmagunkért és másokért érzett felelősség, 

- A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek (tisztelet, szeretet, szolidaritás, türelem, 

megbecsülés együttműködés az erkölcsileg is igazolható másság elfogadása, stb.). 

- A társadalmi eredményességre vonatkozó értékek: folyamatos tanulásmunka, 

problémaérzékenység, szorgalom, kreativitás, szellemi igényesség 

- A hazaszeretet, az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása, a hazai és az 

egyetemes kultúra értékei (nyitottság, érdeklődés). 

- Az ember és a természet harmonikus kapcsolata. 

 

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni 

embertársaimat, mint Saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony lesz 

a szentre, az igazra, a jóra és a szépre.  

Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: “Ti vagytok a világ világossága.” 

(Mt 5,14)  

A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében 

mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő szenteket és 

a ma körülöttünk élő szent életű embereket kell állítanunk. Be kell mutatnunk, hogy a nyolc 

boldogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük részévé, hogyan 

szólhatnak az ő nyelvükön is.  

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú 

korig hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, 

mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. A nevelőhöz való 

viszony is sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól, a tagadáson át, az egyenrangú baráti 

kapcsolatig.  

Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket:  

Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladatok:  

- Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése.  

- A megismerés képességének fejlesztése.  

- Az önismeret, a céltudatosság kialakítása.  

A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladatok:  

- Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása.  

- A tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra 

késztető érzelmek kialakítása.  

- Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése.  

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink továbbá:  

- A helyi tantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, 

valamint az ezekre épülő differenciálás.  

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges 

szempont a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, 

amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást.  

 

Nevelési programunk összeállításánál ezért elsődlegesek az alábbi feladatok: 

- A színes, sokoldalú iskolai élet, hitélet, tanulás, játék, munka. 

- A fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, keresztényi gondolkodás képességét, 

együttműködési készségét fejlesszék, eddzék akaratukat.  
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- Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő 

azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez.  

Kialakítandó személyiségjegyek:  

- A helyes önértékelés  

- Az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük  

- Józan, megfontolt ítélőképesség  

- A mások felé való nyitottság, befogadóképesség  

- A Saját akaratunkról való lemondás mások érdekében  

- A szelídség, az alázat, a türelem  

- Alaposság kialakítása  

- A mértékletesség  

- A bűnbánatra való készség  

- A belső csendre, elmélyülésre való igény  

- Hűség Istenhez és embertársainkhoz  

- Felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt  

Elvárásaink tanítványainktól a következők: 

- Részvétel a vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban. 

- Tiszteletteljes, Szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt. 

- Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása. 

- Alapos, rendszeres és pontos munka. 

- A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése. 

- A házirend felelős betartása. 

 

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Alapelve, célja:  

- Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az 

egészséges életmód kialakításában és megtartásában.  

- Fejlessze az életvezetési képességeket.  

- Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért.  

- Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására.  

- Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését.  

 

1.3.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

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

- foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel 

- a táplálkozás, 

- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre, 

- a családi és kortárskapcsolatok,  

- a környezet védelme, 

- az aktív életmód, a sport, 

- a személyes higiénia, 

- az elsősegély-nyújtás alapismeretei, 

- a szexuális fejlődés területén. 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozás feladata. 
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Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

- a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

- testnevelés órák;  

- játékok,  

- az iskolai sportkör foglalkozásai;  

- tömegsport foglalkozások;  

- úszásoktatás; 

- a helyi tantervben szereplő Környezetismeret, Természetismeret, Biológia, 

Testnevelés tantárgyak tananyagai 

- az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

ismeretek; 

- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

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

számára; 

- az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

- szakkörök (elsősegély-nyújtás; csecsemőápolási, túra);  

- minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése;  

- az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele 

- évente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartásában; 

- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. (A 

tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános 

szűrővizsgálaton kell részt venniük.) 
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1.4 Az iskolai környezeti nevelési program 

 

1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

- a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a 

természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer 

megalapozása; 

- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához 

szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet 

zavartalan működését elősegíthetik; 

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

keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel: 

 a környezet fogalmával, 

 a földi rendszer egységével, 

 a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 

 a környezetvédelem lehetőségeivel, 

 lakóhelyünk természeti értékeivel, 

 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan. 

 

2. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozás feladata. 

 

3. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagai 

b) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

c) a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

- minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre a 

környezeti értékek felfedezésére; 

- évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projektnap 

(témanap) szervezése a „Föld napja” alkalmából játékos vetélkedővel, 

akadályversennyel az alsó és a felső tagozatos tanulók számára; 

- minden tanévben egy alkalommal „környezetvédelmi őrjárat” szervezése a 

településen; 

- a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában. 

 

1.5. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló terv 

 

A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra  

és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, 

nevelést a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlősséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen,egyéb programon részt vegyen. A 

tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje a programban foglaltakat és 

közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze 

azt felettesének, illetve az illetékes munkatársának. 

1.6. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 

1.6.1.Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

- ismerjék fel a vészhelyzeteket; 
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- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni; 

 

1.6.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; 

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel. 

 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében 

- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

- támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen. 

 

1.6.3 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

-   a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi 

ismeretek: 

TANTÁRGY 
ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI 

ALAPISMERETEK 

biológia 

- rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

kémia 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

fizika 
- égési sérülések 

- forrázás 

testnevelés - magasból esés 

 

- az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

elsősegély-nyújtási ismeretek:  

- teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat 

felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai 

egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente 

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

megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 

 

1.6.4. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  
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- szakkörök (elsősegély-nyújtó);  

- minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az 

Országos Mentőszolgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági 

Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 

- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 

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

 

1.7. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

1.7.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

- A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a 

munkaerkölcs erősítésével.  

- A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása.  

- A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések 

bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével).  

- A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése.  

- Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, 

kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése.  

- Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és nevelési 

eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja,  

 

1.7.2.  Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

- A lelkigyakorlatok, zarándoklatok mélyítsék el a katolikus vallás és hit megélését.  

- Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére.  

- Átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával biztosítsák, hogy a 

különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a 

közösséghez való tartozás érzését.  

- A sokoldalú és változatos fogalakozások (zenei, tánc, képzőművészeti, kézműves, stb.) 

járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez.  

- A séták, a kirándulások, mélyítsék el a természetszeretetet ás a környezet iránti 

felelősséget.  

 

A tanórán kívüli foglalkozások funkciói:  

- a tehetséggondozás, továbbtanulásra való felkészítés  

- egészséges életmódra nevelés, sportolás  

- az iskolai ünnepségekre, rendezvényekre, versenyekre való felkészülés  

- a kézügyesség fejlesztése, ízlésformálás  

 

 

1.7.3. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

- Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, 

amellyel nem sérti az egyéni érdekeket.  

- Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket.  

- Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.  

 

 

1.7.4. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során:  

- Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, plébániával, egyházi 

személyiségekkel, külső szakemberekkel.  
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- Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet, az 

együttműködést.  

- Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, pozitív 

irányú elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére.  

A szabadidő hasznos eltöltésének irányítását a tanítási, tanulási tevékenységgel összefüggésben 

tervezzük.  

 

Célja:  

- a személyiségfejlődés elősegítése  

- a pihenés, regenerálódás, szórakozás, játék biztosítása  

- a művelődés biztosítása a műveltségterületeknek megfelelően  

- az élmények, az érzelmi élet fejlesztése és a társas kapcsolatok alakítása  

 

1.8. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

 

1.8.1 A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

- a tanítási órákra való felkészülés, 

- a tanulók dolgozatainak javítása, 

- a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

- osztályozóvizsgák, javítóvizsgák és szintvizsgák lebonyolítása, 

- kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

- a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

- tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

- felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

- iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

- osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

- az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

- szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

- részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

- részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

- a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

- tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

- iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

- részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

- tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

- szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

- osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

 

 

 

1.8.2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

- Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

- Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

- Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

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

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

terjeszti.  

- Szülői értekezletet tart. 

- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi 

és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

- Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

- Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

- Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

1.9  A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

1.9.1  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. Ezért kiemelt fontosságú a 

tehetségek felismerése és fejlesztése.  

Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy felhívja a 

figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről.  

E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb 

együttműködést tételezi fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó 

intézményekkel és szakemberekkel.  

 

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban:  

- Differenciált tanórai munka  

- Tehetséggondozó szakkörök  

- Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre  

- Felkészítés középiskolai tanulmányokra  

- Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése  

- Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő 

fejlesztésükről.  

Minden gyermeknek meg kell kapnia a lehetőséget és a segítséget, hogy képességének 

megfelelően teljesítsen. A tehetséggondozás feladata, hogy a kiemelkedő képességű diákok is 

megfelelő terhelést kapjanak. Ezt a differenciált órai munka, a különböző szakkörök, iskolai, 

területi és országos versenyekre való felkészülés, a tanárral való rendszeres beszélgetés, plusz 

feladatok kiadása szolgálja.  

Alapelvünk: minden ember tehetséges.  

 

 

 

 

 

 

Tevékenységi területek: 

  

1. Felismerés: A tanulók tehetségígéretre utaló tulajdonságainak megismerése (testi, fizikai, 

idegrendszeri, intellektuális; értelmi affektív, emocionális, stb.) a tanítási órákon és a 

szabadidős tevékenységek során  

2. A tehetségkibontakoztatás környezeti feltételeinek a megteremtése:  
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- A szülőkkel való megbeszélés, egyeztetés alapján speciális területekre való irányítás 

(iskolák, foglalkozások)  

- A helyi és az országos lehetőségek felmérése és ajánlása.  

- Az iskolai oktatásban a tanuló irányítása (szabadidős tevékenység) a tulajdonságai 

kibontakoztatását legjobban szolgáló területekre; 

- Differenciált és egyéni módszerek alkalmazása; irányított otthoni munkáltatás.  

- A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon túl biztosítani kell a tehetséges tanulók 

pályázatokon, versenyeken való részvételét és az erre való felkészítést.  

1.9.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

 

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 

jelentős - a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő - 

különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok 

ismeretében, személyi higiénia terén, a katolikus vallás szertartásainak, a vallásgyakorlás külső 

formáinak ismeretében. 

Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladatunk, amely speciális felzárkóztató 

programokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. 

A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot 

kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló 

helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató 

foglalkozások és a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, szervezését és 

kivitelezését. 

Személyre szabott feladatokkal segítünk a lemaradt tanulókon. Fontos, hogy szintjükhöz mérjük 

a követelményt. A fokozatosság elve alapján nehezülhetnek ezek a feladatok. 

 

Felzárkóztatást elősegítő programjaink: 

- tanórán belül differenciált foglalkozást, fokozott segítségnyújtást biztosítunk a tanulási 

nehézségekkel küzdő gyerekek számára, 

- tanulóinkat Önmagukhoz képest értékeljük, 

- szakemberek segítségével felhívjuk a tanulási problémák okára a figyelmet, 

- szükség esetén további vizsgálatokra küldjük tanulóinkat, 

- a diagnózisnak megfelelő terápiás foglalkozásban részesítjük tanulóinkat — fejlesztő 

foglalkozások, felzárkóztató foglalkozások 

- a tanulási zavarral küzdő tanulókat segítjük az önálló tanulás szokásainak, ás a tanulási 

készségek kialakításában (szövegértés, olvasástechnika), s a tanulási technikák 

megismerésében, alkalmazásában, 

- tanulási technikák elsajátíttatása szakórákon ás egyéni foglalkozásokon, (tanulás tanítása, 

önálló hatékony tanulás kompetenciája) 

- rendszeres ismétlés, gyakoroltatás, változatos tanulásszervezés, 

- egyéni tanulási motiváció erősítése, bíztató dicsérettel, javító szándékú elmarasztalás 

 

Gyengébb tanulóinkat igyekszünk a minimum szintre eljuttatni.  

A tanulásban akadályozottság, nyelvi vagy részképesség-zavar sok kisgyermek számára lassúbb 

haladást tesz lehetővé. A problémák korai feltárása érdekében pedagógusaink minden év 

decemberéig elvégzik a DIFER felmérést elsős tanulóinkkal. 

Az alsó tagozatból a felső tagozatba lépéskor, a tanév első hónapjában az alsó tagozatos 

osztályfőnökök esetmegbeszélés keretében „átadják” felső tagozatos kollégáiknak a 

gyermekeket, kiemelve a speciális fejlesztő eljárásokban részt vevő tanulók nevelésére, 

tanítására, értékelésére vonatkozó ismereteket. 

A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos, de sajnos nem mindig könnyű meggyőzni őket a 

vizsgálatok szükségességéről, ás a folyamatos otthoni gyakorlás fontosságáról. 
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A tanulási kudarcnak kitett tanulók esetében különösen fontos a következő kompetenciaterületek 

fejlesztése, amelyek a későbbi társadalmi beilleszkedésüket, szocializációjukat segítheti elő: 

- Anyanyelvi kommunikáció: Önálló szövegértés, szövegalkotás, gondolatok, vélemény 

megfogalmazása szóban és írásban  

- Matematikai kompetencia: Alapvető, gyakorlati számolási és gondolkodási képességek 

kialakítása, amelyek konkrét élethelyzetek megoldására készítenek fel.  

- Szociális és állampolgári kompetencia: Konfliktusmegoldás, közügyekben való 

eligazodás segítése, frusztráció kezelése.  

- Hatékony, önálló tanulás fejlesztése, tanulási technikák elsajátítása 

 

1.9.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók 

fejlesztését, mert a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is gátjává 

válhat. 

 

Iskolánk feladata: 

- A tanuló személyiségének és környezetének megismerése, a problémák gyökerének 

feltárása.  

- A fejlesztő módszerek megbeszélése, egyeztetése a családdal.  

- A megfelelő beilleszkedés hatékony segítése.  

- A szülők segítése a családi, a nevelési konfliktusok megoldásában.  

 

Ennek érdekében fejleszteni szükséges a gyermek önismeretét, önbizalmát, 

együttműködési, kapcsolatépítési képességét, szerepelni tudását, konfliktuskezelői képességét.  

A fejlesztés színterei az iskolai, az osztályközösségi, a hitéleti programok.  

Az elérendő cél a tanulók felelősségtudatának, önfegyelmének, kezdeményezőkészségének, 

csoportmunkára való alkalmasságának kialakítása.  

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén 

mutatkoznak jelentős, a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt 

jelentő különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági 

szabályok ismeretében, személyi higiénia terén, a katolikus vallás szertartásainak, a 

vallásgyakorlás külső formáinak ismeretében.  

Az esélyegyenlőtlenség megszüntetése e téren is fontos feladat. Történhet speciális 

felzárkóztató programokkal, különösen, ha kisebb gyerekekről van szó, azonban főként a 

személyes törődésnek, beszélgetéseknek lehet nagy szerepük, melyekkel elősegíthetjük, hogy a 

diák elfogadja önmagát jelenlegi nehézségeivel, aktivizálj a erőit hiányosságok felszámolása 

érdekében, s megakadályozzuk, hogy a lemaradás magatartás és lelki zavarok kialakulását idézze 

elő.  

Kiváltképpen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk a súlyosan hibásnevelési 

attitűdök következtében érzelemszegény gyermekeket, akiket csak önmagunk, szeretetünk 

folyamatos ajándékozásával zárkóztathatunk fel.  

A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot 

kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló 

helyes önismeretre és küzdőképességre nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások és 

a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, szervezését és kivitelezését.  

E tevékenységek közben ügyelnünk kell arra, hogy a tehetséges tanulókkal való kiemelt 

foglalkozás ne lássa kárát a felzárkóztatásának. Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport 

egységesen magasabb tudásszintje, a korábban lemaradó tehetséges tanulók erőfeszítésének 

példája, valamint a folytonos kétirányú differenciálásra való törekvés a tanári munkában 

számukra is jó gyümölcsöket teremjen.  

E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a korrepetálás. 

 



16 

 

1.9.4 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek 

kerültek. A nevelés három színterén - család, iskola, társadalom - a családok nagy többsége nem 

tudja, Vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel 

megküzdeni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát teljesen pótolni. A katolikus 

iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a nehezebb körülmények között 

élőket.  

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, 

mindennapi megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz. 

Megvédi őket az alkoholizmus, kábítószer, egyéb erkölcsi veszélytől.  

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

biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek előtt. Ezekre a 

hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó magatartása, 

megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalnunk kell a fokozott törődést a 

tanulóval.  

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

gyermek és ifjúságvédelem átfogja az iskolai élet egészét, biztosítsa a gyermekeket megillető 

jogok érvényesülését, védő - óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében.  

Ezt a tevékenységet a gyermekvédelmi felelős koordinálja. Folyamatos kapcsolatot tart az 

osztályfőnökökkel. Családlátogatáson vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében. 

Kapcsolatot tart a különböző gyermekvédelmi szervezetekkel.  

A gyermekvédelmi felelős koordinálja iskolai szinten a teendőket. A társadalmi 

elszegényedés következtében jelentős az anyagi gondokkal küzdő családok száma.  

 

Lehetőséget kell teremteni az ilyen családból érkező tanulók megsegítésére:  

- étkezési hozzájárulás  

- alkalmi segély (kirándulás, nagyobb kiadás esetén)  

- rendszeres nevelési segély  

- iskolai, alapítványi támogatás.  

 

Nagyobb gond és nehezebb a segítségadás azokban az esetekben, ahol a család a gyermek 

számára nem biztosítja a megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek 

előtt. Ezek a nehézségek sok esetben későn mutatkoznak. A tanuló rendhagyó magatartása, 

megnyilatkozásai jeleznek. Az iskola nem veheti át a családnevelő szerepét, de az ilyen nehéz 

esetekben fel kell vállalni a fokozott törődést a tanulóval.  

 

Lehetőségek:  

- fokozott odafigyelés, egyéni beszélgetés: segítés a személyes problémák megoldásában  

- kapcsolattartás a családdal  

- hiányosságok pótlásában segítés  

- korrepetálás- (nevelési, beilleszkedési zavarokkal küzdők külön segítése)  

- a tehetséges tanulók külön segítése  

- a továbbtanulásuk biztosítása  

 

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, mindennapi 

megélését segíti elő. Tanítványainkban erősíteni kell azt a tudatot, hogy aki teheti, segítse a 

gyengét, beteget, szegényt. Ezek remélhetőleg tanítványaink számára maradandó értéket 

képviselnek felnőtt korukban is. Megvédi őket az alkoholizmus, kábítószer, egyéb erkölcsi 

veszélytől.  

 

Tevékenységi területek:  

1. Prevenció (megelőzés)  
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- A tanulók életkörülményeiben tapasztalható veszélyek (környezeti, személyiségi, anyagi, 

egészségügyi), a fejlődésükben jelentkező rendellenességek időbeli feltárása, jelzése az 

illetékeseknek (osztályfőnök, GYIV-felelősök, vezetők, Gyámügy)  

- A rendszeres iskolábajárás számonkérése  

- Drogellenes és bűnmegelőzési propaganda  

- Kapcsolattartás segítő szakemberekkel, szervezetekkel (orvos, rendőrség, hitoktatók, 

Nevelési Tanácsadó, stb.)  

- Személyiségközpontú, bizalomra építő kapcsolat pedagógus-szülő-tanuló között  

2. A veszélyeztetettség ismeretében teendő intézkedések  

- Családlátogatás, a szülők meggyőzése, a problémák megbeszélése, lehetőség szerint 

orvoslása  

- A pszichológus, Nevelési Tanácsadó segítségnyújtása  

- Az egészséges életmód igényének kialakítása, tartalmas szabadidő-programokba való 

bevonás  

- Délutáni foglalkozásokra irányítás  

- Óvó-védő és hatósági intézkedések kezdeményezése  

3. A veszélyeztetett helyzetű tanulók életútjának nyomon követése, folyamatos 

segítségnyújtás  

 

Gyermekvédelmi tevékenységünk fontosabb feladatai:  

- A gyerekek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) meglétének 

figyelemmel kísérése.  

- Az egészséges fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának elősegítése a 

családon belül és a családon kívül.  

- A tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az 

iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken.  

- A tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása 

igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés, stb.).  

- Segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és 

anyagi helyzetétől függően.  

- A tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, rendszeres iskolába járásának 

folyamatos ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás kezdeményezése.  

A gyermeket veszélyeztető helyzetben minden pedagógusnak gyors és hatékony intézkedést kell 

tennie!  

 

Meg kell vizsgálnunk,  

- hogy a családi minta, törődés, érzelmi kötődés mennyire szolgálja a tanuló erkölcsi, 

érzelmi, értelmi fejlődését.  

- hogy mennyire ellenőrzött a tevékenysége, szabad mozgása.  

- hogy használ-e a tanuló egészségére káros anyagokat, szereket, folytat-e fejlődésére 

káros életmódot.  

- hogy a tanuló szociális helyzete szükségessé teszi-e segélyek, egyéb támogatások 

igénybevételét.  

- hogy folyamatos ellenőrzést igényel-e a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett 

környezetben nevelkedő gyermekek otthoni életformája, ellátása, pihenése.  

- hogy szükséges-e rendszeres segítségnyújtás tanulmányai befejezéséhez, 

pályaválasztásához és eredményes beiskolázásához.  

- hogy tudunk-e olyan érzelmi kötődést biztosítani, amelyben a gyermek őszintén 

feltárhatja problémáit.  

1.9.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A szociális hátrányokenyhítését az alábbi tevékenységi formákkal szolgáljuk:  

- tehetséggondozó programok szervezése  
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- napközis, felzárkóztató foglalkozások biztosítása,  

- szülők, családok életvezetési gondjainak segítése,  

- a tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása,  

- drog- és bűnmegelőzési program alkalmazása,  

- felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok figyelése, 

részvétel a pályázatokon.  

 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik az 

érintett családdal, a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Családsegítő 

Szolgálattal, a gyermekorvossal és a védőnővel.  

 

1.10. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendje 

 

- A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

- A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 

érdekében eljárjon.  

- A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

- A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán 

kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

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

- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 

- sportélet; 

- túrák, kirándulások szervezése; 

- kulturális, szabadidős programok szervezése; 

- a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap). 

Ezekben a kérdésekben  

- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az 

osztályfőnököknek ki kell kérniük; 

- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének 

összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie. 

Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat 

iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az igazgató felé. 

A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

- a házirend elfogadása előtt. 

- A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső 

szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 

diákönkormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője (elnöke) vagy a 

diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli.  

- Az iskolában iskolai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő döntés 

előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola vezetőségének 

teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzat képviselője. 

 

1.11 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen 

feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése.  

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom 

és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált 
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pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán a 

gyermeki személyiség kedvező fejlődése.  

 

Iskolánk együttműködési formái:  

A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái:  

- A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják.  

- Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, a diákönkormányzat 

vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és faliújságon 

keresztül, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a 

diákokat.  

- A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. 

választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

- A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan tájékoztatják.  

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái:  

- Családlátogatás  

- Szülői értekezlet  

- Fogadó óra  

- Nyílt tanítási nap  

- Írásbeli tájékoztató  

- Szakkörök indítása  

- Előadások szervezése  

- Közös kirándulások  

- Pályaválasztási tanácsadás  

- Közös lelki nap  

- Közös zarándoklatok  

- Egyházközségi programok  

 

A szülők részéről elvárhatjuk:  

- Aktív részvételt az iskolai rendezvényeken,  

- Ötletnyújtást az előadások (hitéleti, nevelési, stb.) témáihoz,  

- Őszinte véleménynyilvánítást,  

- Együttműködő magatartást,  

- Nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést,  

- Érdeklődő, segítő hozzáállást,  

- Szponzori segítségnyújtást.  

 

A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei:  

- Közös rendezvények (p1.: karácsonyi ünnepség, farsangi bál, stb.) szervezése a szülők és 

pedagógusok részvételével.  

- Osztály-család közös programok.  

 

1.12  A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

- osztályozó vizsga, 

- szintvizsga 

- javítóvizsga. 
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2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

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

250 tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát 

tehet, 

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

adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 

3. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén 1 vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot 

kapott. 

 

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

szabályok szerint kell megszervezni. 

 

5. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább 1 hónappal, 

- javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

 

6. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben 

szereplő követelmények alapján a szaktanárok állapítják meg a helyi tanterv életbelépésének 

megfelelően évente felmenő rendszerben: 

- 2013-2014. tanév júniusban: Az első és az ötödik évfolyamon. 

- 2014-2015. tanév júniusban: A második és a hatodik évfolyamon. 

- 2015-2016. tanév júniusban: A harmadik és a hetedik évfolyamon. 

- 2016-2017. tanév júniusban: A negyedik és a nyolcadik évfolyamon. 

A követelmények elfogadásáról az előbbi ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt. 

 

7. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy 

gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Angol nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Szlovák nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Hittan  SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Életvitel és gyakorlat    GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Angol nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  
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Szlovák nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Hittan ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Dráma és tánc  SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Informatika ÍRÁSBELI  GYAKORLATI 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  

 
 GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

 

Készségtantárgyakból az osztályozó vizsga alól felmentés adható, melyet az intézményvezető 

engedélyez. 

 

1.13  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

A beiskolázást nem köti körzethatár. 

A tanulók felvételéről az igazgató dönt. A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és 

gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai programját, és eltökéltek legyenek annak 

megvalósításában. 

Plébánosi (lelkészi) ajánlás, illetve a gyermek keresztségéről szóló igazolás bekérhető. 

A második évfolyamtól felfelé a felvételnél tanulmányi és egyéb szempontok is érvényesíthetők.  

Az iskola megismerésének lehetőségei: 

- Nyílt napok: ezek rendjét az éves munkaterv határozza meg. 

- Az érdeklődő szülők a nyílt napokon kívüli időpontokban is (előre történő egyeztetéssel) 

betekintést nyerhetnek az intézmény mindennapjaiba. 

- Tájékozódás az iskola honlapján. 

 

1.13.1 Felvétel 1. osztályba 

    Felvételi vizsga nincs, adott esetben az iskola igazgatója elbeszélgetésre hívhatja a jelentkező 

családokat. Az iskolaérettség igazolása szükséges. 

Az alsó tagozat megismerésének lehetőségei: 

- Suliváró. 

- Nyílt napok: az első osztályosok beiratkozásához közeledve a leendő első osztályt tanító 

pedagógusok az érdeklődő szülőknek nyílt napot tartanak. Pontos idejéről a szülők tájékoztatást 

kapnak. 

- Fontos, hogy a családi elbeszélgetésen lehetőség szerint mindkét szülő vegyen részt, 

hogy az iskola sajátosságainak megismerése után közösen dönthessenek az iskolaválasztásról. A 

kötelezettségek vállalását bizonyítandó, a beiratkozás előtt a szülőnek egy szándéknyilatkozat 

kell aláírnia. 

- Az elbeszélgetés után, a hivatalos beiratkozási időpont előtt a szülők értesítést kapnak, 

ha gyermekük nem került felvételre, hogy ne a beiratkozáskor szembesüljenek ezzel a ténnyel. 

A beiratkozásra a hirdetményben meghatározott időben és módon kerül sor, melyen a szülők és a 

beíratandó gyermek együtt jelennek meg. 

Beíratkozáskor a szülők aláírásukkal igazolják a Házirend megismerését és az abban foglaltak 

tudomásul vételét.  
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A hirdetmény a beiratkozás kitűzött időpontja előtt minimum 30 nappal jelenik meg, 

megtekinthető, az iskolai faliújságon, és az iskola honlapján. 

 

1.13.2 Felvétel másik iskolából 

A felvételi eljárás folyamata: 

1. A tanuló szülei kérik az intézmény igazgatójánál az iskolába való felvételt, mellékelve a 

plébánosi, lelkészi, véleményt, és a bármilyen okból készült szakvéleményt. 

2. A család (a szülő és a diák) felvételi beszélgetésen vesz részt, előre egyeztetett 

időpontban, ahol be kell mutatni az ellenőrzőt. A felvételi beszélgetésen részt vesz az 

igazgató, az igazgatóhelyettes és a leendő osztályfőnök. A felvételt meg kell, hogy előzze, 

hogy a szülők tájékozódhassanak az iskola alapelveiről és jellegzetességeiről.  

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

gyermekük felvételt nyert-e az iskolába. 

4. Minden újonnan érkező tanulóval és szüleivel is meg kell ismertetni a Házirendet. 

1.14.  Egész napos iskola 

A Nemzeti Köznevelési Törvény rendelkezéseinek megfelelően iskolánk egész napos 

iskolaként működik. 1. évfolyamon felmenő rendszerben, 2. 3. 4. évfolyamon kimenő 

rendszerben iskolaotthonos nevelés-oktatási formában működik. Beiratkozáskor a szülő vállalja, 

nyilatkozat formájában, hogy vállalja az egész napos iskolai oktatási formát. 

Az igazgató a tanulót nem mentesítheti az egész napos iskolai részvétel alól. A tanórai és 

egyéb foglalkozásokat délelőtt és délután egyenletesen szétosztva, életkori sajátosságokat 

figyelembe véve szervezzük meg 16 óráig (szülői igény esetén 17 óráig). Ez a tanulásszervezési 

forma lehetővé teszi a felzárkóztatást, tehetséggondozást, kötelező tanórán kívüli 

foglalkozásokat és az iskola arculatához illő szakköri és egyéb foglalkozásoknak is nagy teret ad. 

A tanulók fokozottabb segítségnyújtást kapnak a házi feladatok elkészítéséhez a tananyag 

megértéséhez és elsajátításához az úgynevezett önálló tanulások során.  

 

1.15.  Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, 

amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.  

2. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is 

szükségük van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel és 

gyakorlat. 

3. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott 

az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

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

májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig 

a szülők kötelessége. 

5. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

- A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

- Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

- A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

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

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

a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 
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1.16 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

1.16.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. Fontosnak tartjuk a kreativitás fejlesztését. Törekszünk az írásbeliség és a 

szóbeliség egyensúlyára. Odafigyelünk a tanulók egészséges terhelésére, érési folyamatuk 

követésére, és a személyre szabott fejlesztő értékelésre.  

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

fejlődésbeli különbségeket igyekszünk kezelni és kiegyenlíteni. Célunk a biztonságos szóbeli és 

írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek elsajátításával. 

 

1.16.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-

elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. 

A tanulóknak mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 

Megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. Nagy hangsúlyt fektetünk a 

mozgásigényük kielégítésére, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás 

fejlesztésére. Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. A tanulási stratégiák megválasztásában 

kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figyelembe vétele, az ismeretek tapasztalati 

megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása. Fokozatosan kialakítjuk, 

bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktívtanulási technikákat és tanulásszervezési 

módokat. 

 

1.16.3  Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

Az 5-6-osztályban fontosnak tartjuk a tanulási esélyegyenlőség biztosítását a kulcskompetenciák 

egyénre szabott fejlesztését, és az egyéni felzárkóztatás biztosítását. Így a tanulási kudarcok a 

felső tagozatba lépéskor csökkenthetők.  

 

Nagy hangsúlyt fektetünk az alábbi kompetenciaterületek fejlesztésére: 

- Anyanyelvi kommunikáció: Önálló szövegértés, szövegalkotás, gondolatok, vélemény 

megfogalmazása szóban és írásban  

- Matematikai kompetencia: Alapvető, gyakorlati számolási és gondolkodási képességek 

kialakítása, amelyek konkrét élethelyzetek megoldására készítenek fel.  

- Szociális és állampolgári kompetencia: Konfliktusmegoldás, közügyekben való eligazodást 

segítése, frusztráció kezelése.  

- Hatékony, önálló tanulás fejlesztése Tanulási technikák elsajátítása  

 

1.16.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 
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kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

- sokat foglalkozunk az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés 

képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a 

társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

- mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

- az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk 

hozzájárulni.  

- mentális képességek célirányos fejlesztésével az önálló tanulás és az önművelés alapozásával 

- a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 

hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

- az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk 

hozzájárulni; 

- az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának 

alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

- a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 

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

egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük; 

- a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák 

megismertetésével és gyakoroltatásával;  

- a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

- fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktívtanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 

1.17. Mindennapos testnevelés 

1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

2. Ennek alapján az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti 

öt testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok 

valamelyikével teljesíthet: 

- a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán 

való részvétellel, 

- iskolai sportkörben való sportolással, 

- kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott 

igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett 

edzéseken való sportolással. 
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1.18. A tanulók fizikai állapotának mérése 

 

1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el 

a testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal május hónapban. (A felmérés a „Hungarofit 

teszt” alapján került összeállításra. 

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

képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő könyvön 

keresztül a szülők tudomására hozzák. 

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért 

eredményekhez tartozó pontszámok: 

 

1. feladat: HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése) 

Kiinduló helyzet: a tanuló az elugró vonal (elugró deszka) mögé áll úgy, hogy a cipőorrával a 

vonalat nem érinti. 

Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos mélytartásba, 

előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre.   

Értékelés: az utolsó nyom és az elugró vonal közötti távolságot mérjük méterben. 

 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 1.00 1.10 1.23 1.34 1.45 1.55 1.64 1.72 

2 1.03 1.13 1.26 1.37 1.48 1.58 1.67 1.75 

3 1.06 1.16 1.29 1.40 1.51 1.61 1.70 1.78 

4 1.09 1.19 1.30 1.43 1.54 1.64 1.73 1.81 

5 1.12 1.22 1.34 1.46 1.57 1.67 1.76 1.84 

6 1.15 1.25 1.37 1.49 1.60 1.70 1.79 1.87 

7 1.18 1.28 1.40 1.52 1.63 1.73 1.82  1.90 

8 1.21 1.31 1.44 1.55 1.66 1.76 1.85 1.93 

9 1.24 1.34 1.47 1.58 1.69 1.79 1.88 1.96 

10 1.27 1.37 1.50 1.61 1.72 1.82 1.91 1.99 

11 1.30 1.40 1.53 1.64 1.75 1.85 1.94 2.02 

12 1.33 1.43 1.56 1.67 1.78 1.88 1.97 2.05 

13 1.36 1.45 1.59 1.70 1.81 1.91 2.00 2.08 

14 1.39 1.48 1.62 1.73 1.84 1.94 2.03 2.11 

15 1.42 1.52 1.65 1.76 1.87 1.97 2.06 2.14 

16 1.45 1.56 1.68 1.79 1.90 2.00 2.09 2.17 

17 1.48 1.58 1.72 1.82 1.93 2.03 2.12 2.20 

18 1.51 1.62 1.76 1.85 1.97 2.07 2.16 2.24 
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19 1.54 1.66 1.80 1.89 2.01 2.11 2.20 2.28 

20 1.57 1.70 1.84 1.94 2.05 2.15 2.24 2.32 

21 1.61 1.74 1.87 1.98 2.09 2.19 2.28 2.36 

 

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 0.97 1.08 1.17 1.24 1.31 1.38 1.43 1.47 

2 1.00 1.11 1.20 1.27 1.34 1.41 1.45 1.50 

3 1.03 1.14 1.23 1.30 1.37 1.44 1.48 1.53 

4 1.06 1.17 1.26 1.34 1.40 1.47 1.51 1.56 

5 1.09 1.20 1.29 1.38 1.43 1.50 1.54 1.59 

6 1.12 1.23 1.32 1.41 1.45 1.53 1.57 1.62 

7 1.15 1.26 1.35 1.44 1.48 1.56 1.60 1.65 

8 1.19 1.29 1.38 1.47 1.51 1.59 1.63 1.68 

9 1.22 1.32 1.41 1.50 1.54 1.62 1.66 1.71 

10 1.25 1.35 1.44 1.53 1.57 1.65 1.69 1.74 

11 1.29 1.38 1.48 1.56 1.60 1.68 1.72 1.77 

12 1.32 1.41 1.50 1.59 1.63 1.71 1.74 1.80 

13 1.35 1.44 1.53 1.62 1.66 1.74 1.77 1.84 

14 1.39 1.48 1.57 1.65 1.69 1.77 1.80 1.87 

15 1.41 1.50 1.60 1.68 1.72 1.80 1.83 1.90 

16 1.44 1.53 1.64 1.71 1.76 1.84 1.87 1.94 

17 1.47 1.57 1.67 1.74 1.80 1.87 1.91 1.98 

18 1.50 1.60 1.70 1.77 1.84 1.90 1.95 2.02 

19 1.54 1.64 1.74 1.80 1.88 1.94 1.99 2.05 

20 1.57 1.68 1.78 1.84 1.92 1.98 2.03 2.08 

21 1.61 1.72 1.81 1.88 1.96 2.02     2.07 2.11 

 

2. feladat: HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS ÉS LEENGEDÉS FOLYAMATOSAN 
(A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése) 

Maximális időtartam: négy perc. 

Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és mindkét 

karja laza tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot végző személy az egymáshoz tett 

lábfejeket a földhöz szorítja. 

Feladat: a tanuló az 

1. ütemre törzsemelést végez, 



27 

 

2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt, 

3. ütemre visszanyit tarkórátartásba, 

4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre. 

Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma. 

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 20 22 24 26 28 30 32 34 

2 24 26 28 30 32 34 36 38 

3 28 30 32 34 36 38 40 42 

4 32 34 36 38 40 42 44 46 

5 36 38 40 42 44 46 48 50 

6 40 42 44 46 48 50 52 54 

7 44 46 48 50 52 54 56 58 

8 48 50 52 54 56 58 60 62 

9 52 54 56 58 60 62 64 66 

10 56 58 60 62 64 66 68 70 

11 60 62 64 66 68 70 72 74 

12 64 66 68 70 72 74 76 78 

13 68 70 72 74 76 78 80 82 

14 72 74 76 78 80 82 84 86 

 

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 16 19 22 25 28 29 30 32 

2 20 23 24 29 32 33 34 36 

3 24 27 28 33 36 37 38 40 

4 28 31 32 37 40 41 42 44 

5 32 35 36 41 44 45 46 48 

6 36 39 40 45 48 49 50 52 

7 40 43 44 49 52 53 54 56 

8 44 47 48 53 56 57 58 60 

9 48 51 51 57 60 61 62 64 

10 52 55 56 61 64 65 66 68 
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11 56 59 60 65 68 69 70 72 

12 60 63 64 69 72 73 74 76 

13 64 67 68 73 76 77 78 80 

14 68 71 74 77 80 82 83 84 

 

3. feladat: HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS TÉRDÉRINTÉSSEL FOLYAMATOSAN 
(A hasizmok erő-állóképességének mérése) 

 

Maximális időtartam: négy perc. 

Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és mindkét 

karja laza tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot végző személy az egymáshoz tett 

lábfejeket a földhöz szorítja. 

 

Feladat: a tanuló az 

1. ütemre törzsemelést végez, 

2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt, 

3. ütemre visszanyit tarkórátartásba, 

4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre. 

Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma. 

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 20 22 24 26 28 30 32 34 

2 24 26 28 30 32 34 36 38 

3 28 30 32 34 36 38 40 42 

4 32 34 36 38 40 42 44 46 

5 36 38 40 42 44 46 48 50 

6 40 42 44 46 48 50 52 54 

7 44 46 48 50 52 54 56 58 

8 48 50 52 54 56 58 60 62 

9 52 54 56 58 60 62 64 66 

10 56 58 60 62 64 66 68 70 

11 60 62 64 66 68 70 72 74 

12 64 66 68 70 72 74 76 78 

13 68 70 72 74 76 78 80 82 

14 72 74 76 78 80 82 84 86 

 

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 
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PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 16 19 22 25 28 29 30 32 

2 20 23 24 29 32 33 34 36 

3 24 27 28 33 36 37 38 40 

4 28 31 32 37 40 41 42 44 

5 32 35 36 41 44 45 46 48 

6 36 39 40 45 48 49 50 52 

7 40 43 44 49 52 53 54 56 

8 44 47 48 53 56 57 58 60 

9 48 51 51 57 60 61 62 64 

10 52 55 56 61 64 65 66 68 

11 56 59 60 65 68 69 70 72 

12 60 63 64 69 72 73 74 76 

13 64 67 68 73 76 77 78 80 

14 68 71 74 77 80 82 83 84 

 

4. feladat: FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS- ÉS NYÚJTÁS FOLYAMATOSAN (A 

vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése) 

Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc. 

Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, egyenes 

törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, merőleges kar). 

Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A törzs feszes, 

egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell tartani, a fej nem lóghat. A 

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

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 5 7 9 11 13 15 17 19 

2 7 9 11 13 15 17 19 21 

3 9 11 13 15 17 19 21 23 

4 11 13 15 17 19 21 23 25 

5 13 15 17 19 21 23 25 27 

6 15 17 19 21 23 25 27 29 
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7 17 19 21 23 25 27 29 31 

8 19 21 23 25 27 29 31 33 

9 21 23 25 27 29 31 33 35 

10 23 25 27 29 31 33 35 37 

11 25 27 29 31 33 35 37 39 

12 26 28 30 32 34 36 38 40 

13 27 29 31 33 35 37 39 41 

14 28 30 32 34 36 38 40 42 

 

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 1 1 2 2 3 4 5 6 

2 1 2 2 3 4 5 6 7 

3 2 2 3 4 5 6 7 8 

4 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 8 9 10 11 12 13 14 15 

11 9 10 11 12 13 14 15 16 

12 10 11 12 13 14 15 16 17 

13 11 12 13 14 15 16 17 18 

14 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

 

 

 

4. A tanulók minősítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján: 

 

Elért összes pontszám Minősítés 

0 – 11 igen gyenge 
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12 – 22 gyenge 

23 – 33 elfogadható 

34 – 43 közepes 

43 – 52 jó 

53 – 63 kiváló 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 

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

 

1.18.1.  Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

- A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot 

javasolhatunk. 

- Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 

20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

- A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-

1,5 óránál. 

 

1.18.2 csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 
 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát. Célunk ezzel, hogy az 

ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók 

tudásának megalapozására. 

 

 

1.18.3 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése 

 

A követelményrendszer alapelvei  

A követelményrendszer három nagyobb részre osztható:  

1.Tantárgyi követelmények - ezt a helyi tanterv határozza meg. A tantárgyi 

megmérettetésnek fontos részét képezik a tantárgyi versenyek, pályázatok.  

2.Magatartási követelmények - ez az alapvető keresztény értékekre, erkölcsre épül, és 

az iskola házirendje is tartalmazza.  

3.Szorgalmi követelmények - ez a diákok tanulásához, munkához való viszonyát 

tükrözi.  

A követelményrendszer betartása, betartatása szempontjából alapvetően fontos a fegyelem és a 

fegyelmezés, a jutalmazás és a büntetés kérdése, ezek alapelveinek kidolgozása, amely során az 

alábbi alapelveket kell figyelembe venni:  

1.Csak az iskola pedagógiai programjában elfogadott tananyagot lehet megkövetelni.  

2.A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori sajátságokat.  

3.Figyelembe kell venni a tanuló képességeit - talentumait-‚ és a tanuláshoz való 

hozzáállását, ehhez jól kell ismerni a tanulót.  

4.Összhangot kell teremteni az egyes tantárgyak között, ne legyen egyik sem 

túlhangsúlyozva vagy elhanyagolva a másik tantárgy rovására.  

5.A követelmény célja nem az elriasztás, hanem az igényesség igényének kialakítása.  

6.Csak az önmagával szemben is igényes tanár tud igényességre nevelni.  
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7.A tantárgyi és tanórai követelmények legyenek világosak, egyértelműek és 

teljesíthetők. A tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a tanuló 

érezze a következetességet, és a kiszámíthatóságot.  

8.A követelmény mögött érződjön a tanítvány egyediségének és teremtettségének 

tisztelete.  

A fegyelmezéssel kapcsolatos problémák feltárásához először meg kell vizsgálni a szavak 

jelentését és a hozzá kapcsolódó viselkedésmintákat, sztereotípiákat. Ha a fogalmakat 

definiáljuk, a következő eredményhez jutunk:  

A fegyelem, viselkedés, mely szabályok, előírások betartását eljárások ismeretét, mások jogainak 

tiszteletbe tartását jelenti. A fegyelem következménye a (külső és belső) rend, rendezettség, 

szervezettség, egyértelműség, kiszámíthatóságot, biztonság. 
 

Aki fegyelmez az:  

- tanít, útmutatást ad, nevel, képez, képesít, vezet, előkészít, tájékoztat, illetve:  

- ellenőriz, féken tart, büntet, irányít, kontrollál, fenyít, tilt, utasít, szid, parancsol.  

 

Ellenőrzés, értékelés, osztályozás  

1. Az ellenőrzés - értékelés - osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, 

melynek jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésben: ösztönzést ad, fejleszti a 

felelősségérzetet és önértékelő képességet, önnevelésre késztet.  

2. Az objektív, igazságos értékelés - osztályozás előfeltétele a világosan megfogalmazott 

és következetesen érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga 

teljesítményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az értékelés, osztályozás a 

tanulókat egyénenként is segítik abban, hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. 

Akár elismerő az értékelés, akár bíráló, legyen a bizalomra építő. 

3. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az írásbeli házi feladatra, füzetvezetésre is.  

4. Bármely tantárgy ellenőrzési - értékelési rendszerében a folyamatosság elengedhetetlen 

követelmény. Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók 

egyéniségétől és számos más tényezőtől függően rendkívül változatosak lehetnek. 

Érvényesíteni kell a szóbeliség primátusát. Még a “feladatmegoldás” tárgyakban sem 

hagyható el a szóbeli ellenőrzés, számonkérés.  

5. A félévi és év végi minősítés - osztályozás ne legyen mechanikus művelet. A záró 

osztályzat vagy szöveges értékelés tükrözze a tanuló évközi szerepléseit. Értékelje az 

igyekezetét, a teljesítmény változásának irányát. Félévenként legalább 3 érdemjegy 

alapján értékeljünk osztályzattal.  

6. A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, 

osztályozza - teljes jogkörrel és felelősséggel.  

7. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

- Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy 

esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

- A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik nyolcadik 

évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben, félévkor, valamint év 

végén minden tantárgyból érdemjeggyel minősítjük. 

- Az első évfolyamon félévkor és évvégén, valamint a második évfolyamon félévkor a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges 

minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet.  

- kiválóan teljesített 

- jól teljesített 

- megfelelően teljesített 

- felzárkóztatásra szorult 
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8. A szorgalmi időben kapott osztályzatokat, értékelést az 1-3. évfolyamon a pedagógus, a 

továbbiakban a tanuló bejegyzi a tájékoztató füzetbe vagy ellenőrző könyvbe. A szülő a 

bejegyzéseket aláírásával veszi tudomásul.  

9. A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a 

tanuló dicséretet kaphat. Ha a tanulónak a ‚Jeles” osztályzatai mellett legfeljebb 3 ‚Jó” 

osztályzata van (s ennél rosszabb osztályzata nincs), a tantestület általános dicséretét 

érdemli ki. A dicséreteket az ellenőrzőben és bizonyítványban is dokumentálni kell.  

10. A versenyeken való megfelelő részvétel, tanórán kívül érdemjeggyel is jutalmazható.  

11. A magatartás és szorgalom minősítésére félévkor és a tanév végén az osztályfőnök tesz 

javaslatot az osztályban tanító pedagógusok közösségének. Előzetesen megismeri az 

osztály diákönkormányzatának véleményét az egyes tanulókról. Az osztályfőnök 

javaslatát a testület többségi döntéssel véglegesíti. Az adott osztályban több tantárgyat 

tanító pedagógus véleménye többszörösen számítandó. Szavazategyenlőség esetén az 

osztályfőnök véleménye a mérvadó. A magatartás minősítése: példás (5), jó (4), változó 

(3), rossz (2). Szorgalom: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2).  

12. A félévi és az év végi érdemjegyek kiszámítása nem csak az év közben szerzett 

érdemjegyek átlagától függ. A tanárnak joga van a számított átlagtól pozitív vagy 

negatív irányban is egy érdemjegyet eltérni. A témazáró dolgozatok érdemjegyei az 

átlag számításánál hangsúlyosan kerülnek beszámításra.  

 

1.18.4  A magatartás értékelésének elvei 

Példás (5): az a tanuló aki: 

- a Házirendet betartja és társait is erre ösztönzi nevelői, szülei, társai, embertársai iránt 

udvarias, tisztelettudó.  

- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz  

- szervezi a közösségi életet, Szívesen tevékenykedik érte és benne. 

- fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész, kezdeményező  

- a tanórán kívüli munkában aktívan részt vesz.  

 

Jó (4) az a tanuló aki: 

- részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi.  

- iskolai és iskolán kívüli viselkedése ellen általában nincs ki fogás.  

- a Házirendet és az iskolai együttélés szabályait betartja.  

- nevelői, szülei, társai, embertársai iránt tisztelettudó, udvarias.  

- fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos.  

- magatartáskultúrája esetenként kifogásolható.  

- nem kezdeményező, de a rábízott feladatot elvégzi.  

- nincs írásbeli intője és megrovása 

 

Változó (3) az a tanuló aki:  

- a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, viselkedése esetenként kifogásolható, 

- a Házirendet és az egyéb szabályokat csak ismételt, állandó figyelmeztetés után tartja be.  

- nem udvarias és tisztelettudó  

- társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít  

- fegyelme ingadozó, munkája pontatlan  

- a közös programoktól gyakran távol marad vagy osztályfőnöki intője vagy rovója van 

 

Rossz (2): az a tanuló aki: 

- viselkedésével romboló hatású, az iskolai nevelést- oktatást akadályozza  

- közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart  

- szándékosan árt a közösségnek  

- a Házirendet ismételt figyelmeztetésekre sem tartja be  

- udvariatlan, tiszteletlen, 
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- fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik  

- több szaktanári figyelmeztetést kapott, igazgatói figyelmeztetése, intője, rovója van 

 

1.18.5 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

A szorgalom minősítése  

 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

- munkavégzésében pontos, megbízható  

- képességeinek maximumát nyújtja  

- önellenőrzése rendszeres  

- kötelességtudata magas fokú, munkatempója jó, mindig készül, figyel, érdeklődik. 

érdeklődése a tananyagon felüli ismeretanyagra is kiterjed  

- tanítási órákon aktív  

- részt vesz pályázatokon, versenyeken  

 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

- figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi  

- az órákra rendszeresen készül, megbízhatóan dolgozik, ellenőrzi önmagát,  

- érdeklődik az iskolai tananyag iránt  

 

Változó =  - munkája rendszertelen, teljesítménye hullámzó  

- önállótlan, csak utasításra végzi feladatait, nem ellenőrzi önmagát  

- pontatlan, figyelme  

- kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti  

- felszerelése hiányos  

- időnként nem ír házi feladatot  

 

Hanyag =   - figyelmetlenül, pontatlanul dolgozik, feladatait nem végzi el  

- nem törődik kötelességével  

- érdektelenség, közöny jellemzi  

- megbízhatatlan  

- valamely tantárgyból félévkor vagy év végén elégtelen osztályzatot szerzett 

 

A rendszeres templomi szolgálat a magatartás minősítését pozitívan befolyásolja.  

 

 

 

 

 

1.18.6. Az érdemjegyekben tükröződő teljesítmények  

 

Pontozásos rendszerrel, százalékos értékelés feladatlapokon:  

100% - 91% =5  

  90% - 76% =4  

  75% - 51% =3  

  50% - 34% =2  

  33% - 0%   =1  

 

Felső tagozat értékelése 

 

Jeles (5) = ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz, ismeri, érti, alkalmazni 

tudja a tananyagot. (A törzsanyagra vonatkozó követelményeken felül nem szabad követelni). 

Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan definiál. tud szabadon, önállóan beszélni.  
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Jó (4) = ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz 

eleget, apró bizonytalanságai vannak a tananyagban, kisebb előadási hibákat ejt, definíciói 

bemagoltak.  

 

Közepes (3) = ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, tanári 

segítségre, javításra, kiegészítésre többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan 

dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatokat, nyelvi kifejezőképessége 

gyenge.  

Elégséges (2) = ha a tantervi követelményeknek csak súlyos hiányosságokkal tesz eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik.  

Egyszavas válaszokat ad. A fogalmakat nem érti. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre.  

 

Elégtelen (1) = ha a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni, a 

tantárgyi minimumot sem tudja.  

 

1.18.7 Az érdemjegyek osztálykönyvi bejegyzésének módjai; tájékoztatás 

Az érdemjegyek osztálykönyvi bejegyzésének módjai  

Írásbeli, szóbeli munkák:  kék tintával  

Szorgalmi munkák, füzetvezetés:  zöld tintával 

Témazáró dolgozatok:   piros tintával  

- Kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg 2 héten belül a tanuló kézhez kapja 

- A szülők a dolgozatokat a szülői fogadóórákon és szülői értekezleteken megtekinthetik.  

- A dolgozatokat a tanév végéig meg kell őrizni.  

- Az érdemjegyeket az osztálykönyvbe történő beírással egyidejűleg az ellenőrző könyvbe be 

kell írni. (keltezés, téma, aláírás) A füzetrend a tantárgyi értékelésnél figyelembe vehető.  

 

A szülők tájékoztatása az értékelésről:  

- Folyamatos tájékoztatás az ellenőrzőben érdemjegyekkel  

- Szóbeli tájékoztatás szülői értekezleteken és fogadóórán  

- Félévkor: az osztályzatok közlése az ellenőrzőben  

- Év végén: Bizonyítvány  

 

1.19 A tanulók továbbhaladása  

1. A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket minden 

kötelező tantárgyból a tanév végén legalább elégséges (2) szinten teljesítette.  

A tanév végi elégtelen minősítést, a javító vizsgán legalább elégséges érdemjegyre. 

2. Ha a tanuló hiányzása az adott tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem 

osztályozható. Számára a tantestület osztályozó vizsgát engedélyezhet. A vizsgaengedély 

meg nem adása, évfolyamismétlést von maga után.  

3. Magántanulók: A magántanulói státust kérelmezni, a kérést indokolni kell. A 

magántanuló a tanév végén minden, az adott évfolyamon oktatott kötelező tárgyból 

osztályozó vizsgát tesz. A készségtárgyakból felmentés adható. Az értékelés-minősítés és 

továbbhaladás rendje azonos a normál tanulókéval. A magántanulók felkészüléséhez az 

iskola útmutatást nyújt.  

4. Ha másik iskolából iratkozik át, a következő évfolyamba akkor léphet, ha 

bizonyítvánnyal igazolja, hogy az előző évfolyamot eredményesen elvégezte.   

 

1.20. A jutalmazás, büntetés iskolai elvei 

 

Jutalmazás  

A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályzási rendszer. 
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A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A 

félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár határozza meg. A tanév során szerzett 

érdemjegyek súlyozott átlagát számítjuk, de indokolt esetben az évközi érdemjegyek átlagától 

eltérő érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár. 

Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban 

részesülhetnek. 

Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret; 

- osztályfőnöki dicséret; 

- igazgatói dicséret; 

- nevelőtestületi dicséret. 

Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és jutalmat kap, melyet az iskola 

közössége előtt vehet át. 

 

A tanév végén a tanulót: 

- szaktárgyi teljesítményért; 

- példamutató magatartásért; 

- kiemelkedő szorgalomért; 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért 

nevelőtestületi dicséretben lehet részesíteni. 

A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 

 

Azt a 8. osztályos tanulót, aki: 

- példamutató magatartást tanúsít; 

- folyamatosan jeles tanulmányi eredményt ér el; 

- és az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, iskolai,  

- iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy 

előadásokon, bemutatókon vesz részt; 

- vagy bármilyen más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti, és felkerül a Dicsőségfalra. 

 

Büntetés  

Az alapvető viselkedési szabályok, vagy a házirend ellen vétő diákok a vétek súlyának és a 

kihágások gyakoriságának figyelembevételével az alábbi módon büntethetőek:  

 

 

Szóban:  

- szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, elbeszélgetés, figyelmeztetés, elbeszélgetés a 

szülőkkel  

Írásban:  

- szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói intés vagy megrovás.  

 

Ezek a súlyuknak megfelelően a havi és az év végi magatartás, illetve szorgalomjegyben is 

tükröződnek. Minden esetben az osztálykönyvbe és az ellenőrzőbe bejegyzésre kerülnek. 

Tudomásulvételét a szülő aláírásával jelzi. Különlegesen minősített esetekben a tantestület 

fegyelmi bizottságot hozhat létre az ügy kivizsgálására. Határozatai között szerepelhet az okozott 

kár megtérítése, a diák áttétele másik osztályba, eltanácsolása az iskolából, vagy átirányítása 

másik iskolába. A fegyelmi eljárás megkezdéséről és döntéséről a szülőket időben értesíteni kell.  

Fegyelmező intézkedések fokozatai: 

szaktanári figyelmeztetés; 

osztályfőnöki figyelmeztetés; 

osztályfőnöki intés; 

osztályfőnöki megrovás; 
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igazgatói figyelmeztetés; 

igazgatói intés; 

igazgatói megrovás; 

tantestületi figyelmeztetés; 

tantestületi intés; 

tantestületi megrovás; 

iskolából való eltanácsolás 

 

A szóbeli és az írásbeli figyelmeztetés, az intés és a megrovás az osztálynaplóba és az ellenőrző 

könyvbe írandó, ez utóbbi a szülő tájékoztatását is szolgálja. 

A fegyelmező eljárások asz osztályközösség előtt kihirdetendők. 

 

Súlyos kötelességszegések: 

 

- agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

- egészségre ártalmas szerek (pl. dohány, szeszesital, drog) iskolába illetve bármilyen 

iskolai rendezvényre (pl. kirándulásra, tanórán kívüli programokra) hozatala, fogyasztása; 

- szándékos károkozás; lopás 

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

- ezen túl mindazon cselekmények, amelyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet térni, és a 

tanulónak azonnal, legalább osztályfőnöki megrovás büntetést kell kapnia. 

 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló terv 

A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, 

nevelést a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlősséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen,egyéb programon részt vegyen.  A 

tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje a programban foglaltakat és 

közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt 

felettesének, illetve az illetékes munkatársának. 
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2. HELYI TANTERV 
 

 

2.1 Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek 

közül az alábbi kerettantervekre épül: 

 

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”, 

2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”. 

3. sz. mellékletében szereplő „Helyi tanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”. 

4. sz. mellékletében szereplő „Helyi tanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”. 

5. sz. mellékletében szereplő „Evangélikus hit-és erkölcstan tanterve” 

6. sz. mellékletében szereplő „Református hit- és erkölcstan tanterve” 

 

2.1.2 Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 

tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által 

kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a 

kerettantervek által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek 

csak a kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a 

kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói 

képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. 

 

2.1.3 A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák 

számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból 

a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson: 

 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy 

óraszáma lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

Hány órával lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

1. évfolyam Szlovák nyelv 2 óra 

2. évfolyam Szlovák nyelv 2 óra 

3. évfolyam Környezetismeret 1 óra 

3. évfolyam Szlovák nyelv 2 óra 

4. évfolyam Környezetismeret 1 óra 

4. évfolyam Szlovák nyelv 2 óra 

5. évfolyam Szlovák nyelv 2 óra 

6. évfolyam Matematika 1 óra 

6. évfolyam Szlovák nyelv 2 óra 

7. évfolyam Szlovák nyelv 3 óra 

8. évfolyam Szlovák nyelv 3 óra 

 
- Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret 

tantárgyak közül a Dráma és tánc tantárgyat tanítja. 

 

- Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve 

„B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít: 
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ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

1-4. évfolyam Ének-zene A változat 

5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 

5-8. évfolyam Biológia A változat 

5-8. évfolyam Fizika A változat 

5-8. évfolyam Kémia A változat 

5-8. évfolyam Ének-zene A változat 

 
2.1.4 A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti 

bontása, illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a nevelők 

szakmai munkaközösségeinek, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a 

szaktanárok feladata a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente felmenő 

rendszerben: 

- 2013 szeptemberére: Az első és az ötödik évfolyamon. 

- 2014 szeptemberére: A második és a hatodik évfolyamon. 

- 2015 szeptemberére: A harmadik és a hetedik évfolyamon. 

- 2016 szeptemberére: A negyedik és a nyolcadik évfolyamon. 

 
A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontásához, 

illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai az 

egyes tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói által összeállított helyi 

tantervi ajánlásokat használják fel. Ezek elfogadásáról, iskolánkban történő alkalmazásáról 

az előbbi ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt. 

 
- Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol nyelvet tanulják. 

Nemzetiségi nyelv oktatása: szlovák. 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

Tantárgyak 
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 7 6 6 

Angol nyelv -  -  -  2 

Matematika 4 4 4 4 

Hittan 2 2 2 2 

Környezetismeret 1 1 2 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szlovák nyelv 5 5 5 5 

Szlovák népismeret 1 1 1 1 

Összes heti óra 29 29 29 31 
 

A nemzetiségi szlovák nyelv oktatásához egy tanítási órát az ének tantárgyból áthelyeztünk az 

alsó tagozatban. 
 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

Tantárgyak 
5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4        4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 3 

Hittan 2 2 2 2 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 -  -  

Fizika -  -  2 1 

Kémia -  -  1 2 

Biológia-egészségtan -  -  2 1 

Földrajz -  -  1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1 -  -  -  

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  - 1 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1 -  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szlovák nyelv 5 5 5 5 

Szlovák népismeret 1 1 1 1 

Összes heti óra 33 33 35 35 
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Kötelező óraszámok alsó tagozat 2010-2011 tanévtől kimenő rendszerben 

 

 

 

Tantárgyak 
2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

Magyar nyelv 4 3 3 

Magyar irodalom 4        4 3,5 

Angol nyelv - - 3 

Matematika 4 3,5 3 

Hittan 2 2 2 

Természetismeret 1 2 2 

Ének-zene 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 

Informatika - 0,5 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1 

Testnevelés és sport 3 3 3 

Szlovák nyelv 4 4 4 

Szlovák népismeret 0,5 0,5 0,5 

Összes heti óra 25,5 25,5 28 
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Kötelező óraszámok felső tagozat 2010-2011 tanévtől kimenő rendszerben 

 

 

Tantárgyak 
6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv 2 2 2 

Magyar irodalom 2 2 2 

Angol nyelv 3 3 3 

Matematika 3 3 3 

Hittan 2 2 2 

Történelem 2 2 2 

Természetismeret 1,5 - - 

Fizika - 1,5 1 

Kémia - 1 1 

Biológia-egészségtan - 1,5 1,5 

Földrajz - 1 1 

Ének-zene 1 1 1 

Tánc és dráma 0,5 - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 

Informatika 1 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 0,5 0,5 

Testnevelés és sport 3 3 3 

Szlovák nyelv 4 4 4 

Szlovák népismeret 1 1 1 

Osztályfőnöki  0,5 0,5 0,5 

Mozgókép és médiaismeret - - 0,5 

Összes heti óra 28,5 31 31 
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Kötelező óraszámok alsó tagozat 2011-2012 tanévtől kimenő rendszerben 

 

Tantárgyak 
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

Magyar nyelv 8 4 3 3 

Magyar irodalom  4 4 3,5 

Angol nyelv - - - 3 

Matematika 4 4 3,5 3 

Hittan 2 2 2 2 

Természetismeret 1 1 1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika - - 0,5 1 

Technika, életvitel és gyak. 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szlovák nyelv 4 4 4 4 

Szlovák népismeret 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes heti óra 27,5 27,5 26,5 29,5 
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Kötelező óraszámok felső tagozat 2011-2012 tanévtől kimenő rendszerben 

 

 

Tantárgyak 
5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv 2 2 2 2 

Magyar irodalom 2 2 2 2 

Angol nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Hittan 2 2 2 2 

Történelem 2 2 2 2 

Természetismeret 1,5 1,5 - - 

Fizika - - 1,5 1 

Kémia - - 1 1 

Biológia-egészségtan - - 1,5 1,5 

Földrajz - - 1 1 

Ének-zene 1 1 1 1 

Tánc és dráma 0,5 0,5 - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyak. 1 1 0,5 0,5 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szlovák nyelv 4 4 4 4 

Szlovák népismeret 1 1 1 1 

Osztályfőnöki 0,5 0,5 0,5 0,5 

Mozgókép és médiaismeret - - - 0,5 

Összes heti óra 30,5 30,5 33 33 
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Jóváhagyta: 

 

 

Dabas-Sári, 2013………………………… 
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             igazgató 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szent János Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programját a fenntartó 
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