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1. Óvoda 

Bevezetés 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák 

kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be. 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az 

ifjúkorig hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind 

érdeklődésben, mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyre érzékenyek. 

Az óvodai nevelés gyermekközpontú. Ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakoztatására törekszik. 

A katolikus óvoda egész napja, a játék, a munka, a tanulás, valamint a 

közösségformálás sajátos világszemlélettel történik. A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. 

Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran kevéssé ismerik, – s a katolikus óvoda 

evangelizáló munkája során ez a kincs a szülő számára fokozatosan föltárul. 

Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori 

sajátosságaiból fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek 

(óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítők) élete példájából tapasztalja meg Isten 

szeretetét. 

 

1.1 1 Az óvoda létrehozásának rövid bemutatása 

Az egyházközség csoportjainak fejlődésével, egyre erősebbé vált a katolikus óvoda 

megalapításának igénye, hogy ez az intézmény is erősítse fiatal családjainkat, közösségeinket. 

Szecsődi Péter plébános atya gondviselő szeretete, Máthé László és családjának áldozatos 

munkája, az egyházközség és az önkormányzat anyagi segítsége lehetővé tette 2005 tavaszán 

az óvoda tervezését, építését, 2006 szeptemberétől pedig működését. 

Sokan támogatták és támogatják ma is egyéni felajánlásukkal, munkájukkal az intézményt. 

A mindennapi feladatokhoz erőt adnak Jézus szavai: 

„Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. 

Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be.” (Mt 18, 1-5) 

 

 

1.1.2 Az óvoda küldetésnyilatkozata 

Az Egyház Krisztustól kapott parancsa a misszionálás. Az emberek Isten felé vezetése, 

üdvösségre segítése alapvető magatartása, lelkisége kell, hogy legyen a Krisztust követő 



6 

embernek. (Mt 5,11–16) Bár az Egyház 2000 éves, ezt a feladatot minden embernél újra kell 

kezdenie. 

Az Egyházban a katolikus óvoda szerepe egyre nagyobb. „A nevelés eszközei közül a 

krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az óvodákat, amelyek kiemelkedő 

segítséget nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk teljesítésében.”
1
 

 A Teremtő szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a 

neveléssel kell felszínre hozniuk azoknak, akik a gyermekért felelősek. A gyermeket sem a 

szülő, sem a pedagógus nem formálhatja ,,saját képére és hasonlatosságára”, hanem a 

mennyei Atya vele kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie, és megvalósulásában segíteni. 

Elsődleges feladat, hogy a ránk bízottakat segítsük abban, hogy megérjenek a szabadság 

felelős megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. 

 

A katolikus óvodai nevelésben megjelenítendő értékek: 

o a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, 

tárgyi környezet biztosítása, 

o a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, a szeretet, a megbecsülés és a 

bizalom légköre, 

o a keresztény pedagógia megjelenítése a gyermek személyiségének 

alakításában, 

o a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus 

alakítása, 

o a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – életkornak és fejlettségnek 

megfelelő – tevékenységek biztosítása, különös tekintettel a mással nem 

helyettesíthető játékra, 

o a játékon és tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni 

képességeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítése 

 

A családokkal való kapcsolattartás folyamán a katolikus óvoda remélhetőleg egyre több 

embert segíthet az igaz értékek megtalálására. Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott 

mindazon családok számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét. Más 

felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartja saját vallási szokásaikat. 

 

                                                 
1
 Egyházi Törvénykönyv (C.I.C. 796.1.kánon) 
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A katolikus óvoda küldetése a pedagógus felé 

Az Egyházban a katolikus óvoda szerepe egyre nagyobb. „A nevelés eszközei közül a 

krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az óvodákat, amelyek kiemelkedő 

segítséget nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk teljesítésében.”
2
  

Mint minden nevelési és oktatási intézmény, a katolikus óvoda is pedagógusfüggő. 

Céljait csak akkor érheti el, ha az óvodapedagógusokat, a nevelőmunkát segítő dolgozókat, az 

egész alkalmazotti közösséget is áthatja a katolikus küldetéstudat. A munkatársak a fenntartó 

által megfogalmazott erkölcsi elvárásokkal azonosulnak, munkájukat a szerint végzik. 

Hangsúlyozni kell, hogy intézményünk nem csupán keresztény intézmény, hanem azon 

belül katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkeznek. Van, kell, hogy legyen katolikus 

pedagógia is! 

 

A katolikus óvoda küldetése a gyermek felé 

 A Teremtő öröktől fogva ismer minden embert. Szellemi, lelki, testi értékeket helyezett 

el a gyermekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre hozniuk azoknak, akik a gyermekért 

felelősek. A szülőnek és a pedagógusnak a mennyei Atya gyermekkel kapcsolatos szándékát 

kell kifürkésznie és a megvalósulásában segíteni. 

 

                                                 
2
 Egyházi Törvénykönyv (C.I.C. 796.1. kánon) 
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Katolikus gyermekkép, katolikus óvodakép 

Katolikus gyermekkép 

Az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is 

egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. 

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó. Ennek megfelelően a gyermeki 

személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, 

hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő 

hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 

Az alábbi faladatok módjának, mikéntjének megfogalmazásából rajzolódjon ki a 

katolikus gyermekkép: 

 Keresztény szemlélet hassa át az óvodai nevelés pedagógiai alapelveit. 

 Az óvodai nevelés gyermekközpontú, az egész személyiséget fejleszti:  

o a megfelelő személyi és tárgyi környezettel, 

o a vallási neveléssel, keresztény értékek hordozásával, megismertetésével, 

o az egészséges életmód alakításával,  

o az érzelmi neveléssel, 

o az erkölcsi neveléssel, 

o a közösségi neveléssel, 

o az anyanyelvi neveléssel, 

o az egyéni készségeknek és képességeknek megfelelő, tevékenységbe ágyazott 

értelmi fejlesztéssel, 

o a testi és lelki szükségletek kielégítésével. 

 A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések megfogalmazása (tárgyi, 

személyi feltételek megléte). 

 

Katolikus óvodakép 

 Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

A katolikus óvoda a katolikus köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési 

intézménye, amely kiegészítője a családi nevelésnek a gyermek 3. életévétől az iskolába 

lépésig. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb 

feltételeit. Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció, 
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melynek megvalósulása során a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a 

kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. 

Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak, módszereknek a gyermek 

személyiségéhez kell igazodniuk. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszerével és tárgyi 

környezetével hozzájárul az emberi értékek közvetítéséhez. 

1.2 Az óvoda nevelési programja 

1.2.1 Az óvodában, folyó nevelőmunka pedagógiai alapelvei 

Az Egyház az emberek üdvösségének szolgálatára irányuló küldetésének megvalósítása 

során főként, azokkal az eszközökkel él, amelyeket maga Jézus Krisztus bízott rá, de 

fölhasználja azokat az eszközöket is, amelyek különböző korokban és különféle kultúrákban 

alkalmasak arra, hogy természetfölötti céljához közelebb segítsék, és előmozdítsák az emberi 

személy kibontakozását. Az Egyház azért hozza létre intézményeit, mert egészen különleges 

eszközt lát bennük a teljes ember kiformálására.
3
  

Az óvodánknak az a célja, hogy sokoldalú képességfejlesztés segítségével a gyermeki 

személyiség egészére irányuló fejlődést biztosítsa; elősegítse, megteremtse ennek 

feltételrendszerét. Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveit figyelembe véve vallásos 

neveléssel, az egészséges életmód kialakításával, érzelmi neveléssel, szocializáció 

biztosításával, értelmi fejlesztéssel, testi és lelki szükségletek kielégítésével alakítja a 

gyermek személyiségét. 

Óvodánk pedagógiai munkájának célja: 

 A gyermekeket 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. 

 A gyermekek morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és 

kommunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti 

igényének megalapozása. 

 A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze. 

 Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi 

foknak, saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja. 

                                                 
3
 Egyházi Törvénykönyv (C.I.C. 794-795. kánon) 
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 Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával 

fejlessze a gyermekek önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, 

készségét és a kreativitást. 

 Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele. 

 

1.2.2 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az ember természeténél fogva közösségi lény, Isten közösségként hívta meg az 

emberiséget az üdvösségre. Az Istent és önmagát kereső ember számára leglényegesebb 

dolog személyi és közösségi önazonosságának megtalálása. Csak a keresztény értékrenden 

alapuló légkörben válik egyértelművé a személyiségnek, mint páratlan, egyszeri és 

megismételhetetlen értéknek a hangsúlyozása, akit nem elsősorban teljesítményeiért, hanem 

önmagáért fogadnak el, mert így szereti őt az Isten. A személyiség azonban nem elszigetelt 

individuum, akinek meg kell valósítania önmagát, nem is arctalan tömeg, hanem kapcsolatra, 

személyes kontaktusra vágyó ember, közösségi lény, aki csak az én-te kapcsolatban válhat 

azzá, akivé lennie kell, olyan emberré, aki képes a szeretet és tisztelet ajándékozására és 

elfogadására. 

 A közösségi nevelés alapja a kinyilatkoztatásban és a szívbe írt törvényben gyökerező 

keresztény értékrend. Ezért egyik legfontosabb pedagógiai feladatunk a közösségben 

ezeknek az értékeknek a képviselete, illetve kialakítása, hogy ez által a közösség 

támogathassa tagjait az értékek életté váltásában. 

 Olyan légkört kell teremteni, amely segíti a növendékeket önmaguk és mások 

elfogadásában, keresztény elkötelezettségük formálásában, ugyanakkor lehetővé teszi 

a közösség minden tagja számára, hogy szabadon dönthessen Isten mellett. (Szent 

Ágoston nyomán) 

 A közösségeinkben lehetőségeinkhez mérten fel kell vállalni és segíteni azokat, akik 

élik és vállalják hitüket, és azokat is, akik még távolabb vannak. 

 Fontos feladatunk kialakítani a növendékekben egyfajta szociális érzékenységet, 

illetve az erre való természetes igényt, mert később a társadalomba kilépve már 

önállóan kell felvállalniuk ezeket a feladatokat (szegények segítése). 

 A közös segítő tevékenység által nem csak a közösség épül, de annak minden tagja 

elindul a teljes emberré válás útján. Kialakul benne a nyitottság a másik ember 

gondjaira, ugyanakkor értékeire is. 
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 Az egymás elfogadására, toleranciára való nevelés a közösségen belüli különbségeket 

és konfliktusokat csökkenti. 

A pedagógiai program szempontjából óvodánk keretén belül működő közösségi nevelés 

területei: 

 Kötött és kötetlen tevékenységek, játék 

 Kirándulások 

 Családi napok 

 Sportnapok 

  

1.2.3 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő gyermekek 

fejlesztését, mert a problematikus gyermek saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is 

gátjává válhat. 

 

Intézményünk feladata: 

 A gyermek 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. 

 

1.2.4 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek 

kerültek. A nevelés három színterén – család, óvoda, társadalom – a családok nagy többsége 

nem tudja, vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az óvoda kénytelen ezzel a 

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

Intézményünk különös figyelmet szentel a gyengébbekre, és segíti a nehezebb 

körülmények között élőket. 

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, 

mindennapi megélését segíti elő, amely remélhetőleg gyermekeink számára maradandó lesz. 
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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 gyermek rendhagyó 

magatartása, megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalnunk kell a fokozott 

törődést a gyermekkel.  

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek száma emelkedhet. Ezért is indokolt, 

hogy a gyermek és ifjúságvédelem átfogja az óvodai élet egészét, biztosítsa a gyermekeket 

megillető jogok érvényesülését, védő–óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében.  

Ezt a tevékenységet a gyermekvédelmi felelős koordinálja. 

 

Gyermekvédelmi tevékenységünk fontosabb feladatai: 

 A gyerekek elemi szükségletei (élelem, ruházat, pihenés) meglétének figyelemmel 

kísérése. 

 Az egészséges fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának elősegítése a 

családon belül és a családon kívül. 

 A gyermekek egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás 

biztosítása az óvoda gyermekorvosi szolgálaton keresztül és az óvodafogászati 

rendeléseken. 

 A gyermekek intézményes ellátása, az óvoda valamennyi szolgáltatásának 

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

 Segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális 

és anyagi helyzetétől függően. 

 Iskola-alkalmassági vizsgálat az iskolába induló óvodások részére. 

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 gyermek 

erkölcsi, érzelmi, értelmi fejlődését. 

 hogy mennyire ellenőrzött a tevékenysége, szabad mozgása. 

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

környezetben nevelkedő gyermekek otthoni életformája, ellátása, pihenése. 

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

feltárhatja problémáit. 
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A gyermekek fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében intézményünk 

együttműködik az érintett családdal, a nevelési tanácsadóval, a gyermekjóléti szolgálattal, a 

családsegítő szolgálattal, a gyermekorvossal és a védőnővel. 

 

1.2.5 A szülő és a pedagógus együttműködésének formái 

Az intézmény a szülőktől elvárja, hogy a célkitűzéseknek megfelelően, a gyermek lelki, 

szellemi és testi fejlődésének érdekében tevékenyen együttműködjenek, támogassák az 

intézmény nevelő igyekezetét. Arra törekszünk, hogy a szülői és az óvodai nevelés között 

összhangot teremtsünk, ne éljen a gyermek kettősségben. Ezért a kapcsolattartásnak és a 

kommunikációnak különböző formáit ragadjuk meg. 

Az óvodai 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 pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az óvodai nevelés egysége, és 

ennek nyomán a gyermeki személyiség kedvező fejlődése. 

 

Óvodánk együttműködési formái: 

 Kiemelt fontosságú a szülőkkel való szoros kapcsolattartás, evangelizálás 

 A családlátogatás, a gyermek otthoni környezetének megismerése 

 A fogadóóra a gyermek fejlődésének nyomon követését szolgálja 

 Szülői értekezletek szervezése 

 Szülői közösség, működésének segítése 

 Közös játszónapok, foglalkoztató tevékenységek lehetőségének megteremtése. 

 Kápolnában közös imádságokon, énekléseken való részvétel 

 Közös kulturális programok szervezése 

 Adventi imalánc: „A Szent Család körbejár”- a családok bevonásával 

 Nagyböjti imalánc a családok bevonásával 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 Szülői értekezlet  

 Fogadóóra  
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 Közös kirándulás 

 Plébániával közös programok 

 

A szülők részéről elvárhatjuk: 

 Aktív részvételt az óvodai rendezvényeken, 

 Őszinte véleménynyilvánítást, 

 Együttműködő magatartást, 

 Nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést, 

 Érdeklődő, segítő hozzáállást, 

 Önzetlen segítségnyújtást. 

 

Kapcsolat az óvodába lépés előtti intézményekkel:  

o a bölcsődével,  

o a családi napközivel, 

o a szociális intézményekkel. 

Kapcsolat az óvodai élet során: 

o az intézmény fenntartójával, 

o a társintézményekkel, 

o a gyermekjóléti szolgálattal,  

o a gyermekvédelmi ügyintézővel, 

o a pedagógiai szakszolgálat intézményeivel, 

o a Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, 

o a Kormányhivatalokkal és a Tankerületekkel, 

o a Máltai Szeretetszolgálattal, 

o az egészségügyi szervezetekkel, 

o a gyermekotthonokkal, 

o a közművelődési intézményekkel 

Kapcsolat az óvodai élet után: 

o az iskolákkal 
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1.2.6 Az óvodai élet megszervezésének elvei 

Személyi feltételek 

A katolikus óvodapedagógus és az óvoda működését segítő nem pedagógus 

alkalmazottak viszonya az egyházhoz, nemzethez, hazához, embertársakhoz, szakmához, 

óvodához, munkatársakhoz, családokhoz, a gyermekek szüleihez, a gyermekekhez 

meghatározó. Ezeket a keresztény értékeket képviselve életük a gyermek számára követendő 

mintává, modellé válik. 

Az óvodai nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. A nevelőmunka kulcsszereplője 

az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermekek számára. Jelenléte a 

nevelés egész időtartamában fontos. 

 A katolikus óvodákban dolgozók közössége nem tesz különbséget gyermek és gyermek 

között. 

 

Tárgyi feltételek 

 Az óvoda rendelkezzen a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel. 

 Tegye lehetővé a mozgás- és játékigények kielégítését. 

 A gyermekek által használt tárgyi felszerelések legyenek számukra hozzáférhetően 

elhelyezve. 

 Felszereltsége feleljen meg a gyermek változó testméretének, egészségük megőrzése 

érdekében legyen biztonságos, a baleset-megelőzést szolgálja. 

 Biztosítson megfelelő munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak. 

 Teremtsen lehetőséget a szülők fogadására. 
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1.2.7 A csoportok napirendje 

  

Időtartam Tevékenység 

7.00-12.00 Folyamatos reggeli (ezt megelőzően tisztálkodás, előkészület a reggelihez) 

Játék és szabadidős tevékenység a csoportszobában vagy a szabadban. 

Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése. 

Mindennapos testnevelés vagy kötelező testnevelés (tornateremben, vagy a 

szabadban). 

Tervszerű kötött vagy tervszerű kötetlen tevékenységek 

-  Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni 

képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése. 

- Tevékenységekben megvalósuló tanulás: 

- Verselés, mesélés. 

- Ének, zene, énekes játék, gyermektánc. 

- Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka. 

-A külső világ tevékeny megismerése. 

Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése 

Tisztálkodás, öltözködés. 

Valamennyi olyan játéktevékenység, melyet igényel a gyermek. 

12.00-15.00 Öltözködés, tisztálkodás, ebéd előtti előkészületek. 

Étkezési ima, ebéd. 

Testápolás, terem előkészítése a pihenéshez. 
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Időtartam Tevékenység 

Pihenés előtti beszélgetés, mese, ének 

Pihenés egyéni szükségletnek megfelelően. 

15.00-17.00 Folyamatos ébredés, testápolás, uzsonna. 

Játék a teremben vagy a szabadban, az évszaktól függően, a szülők 

érkezéséig. 

 

Tervezetten szervezett 

tevékenységek 

Párhuzamosan is végezhető differenciált és csoportos 

tevékenységek szervezése 

 Hitre nevelés 

 Mozgás 

 Mozgásos játék 

(mindennapos mozgás) 

 

 Játék 

 Verselés, mesélés 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 Mozgás 

 A külső világ tevékeny megismerése 

 Matematikai tartalmú tapasztalatok 

 

 

1.3 A katolikus óvodai nevelés feladatai 

A katolikus óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki 

szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: 

 a hitre nevelés erősítése, 

 az egészséges életmód alakítása, 

 az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása, 

 az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

A nevelés tartalma az óvodai nevelés feladatainak rendszere. A nevelési célok és 

feladatok az egész óvodára nézve azonosak. 

A hívő nevelési szemlélet középpontjában a szeretet áll. A katolikus nevelésben fontos 

tényező az érzelmi biztonság, derűs, oldott légkör, a jó közérzet, a nyugalom, az érzelmi 

kiegyensúlyozottság. 
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Ebben az érzelmi biztonságot nyújtó légkörben fontosnak tartjuk a segítést annak 

érdekében, hogy az ide járó gyermekek képesek legyenek majd Krisztussal hívő kapcsolat 

kialakítására „mert Krisztusban minden érték elnyeri teljességét.” 

 

1.3.1 A hitre nevelés erősítése 

A hit nem tudást jelent, a hitet nem lehet megtanulni. A hit Isten ajándéka. Ha azonban 

a hitet csak kaphatja az ember, de adni nem tudja, miért beszélünk mégis hitre nevelésről? 

Jézus Krisztus megadta erre a kérdésre a választ, amikor elküldte tanítványait szerte a 

világba, hogy hirdessék az evangéliumot. A katolikus nevelés az Egyház evangelizációs 

küldetésének része. 

A nevelés-fejlesztés feladatai 

 Katolikus embereszmény, Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása. 

 Isten szeretetének megvilágítása a gyermekben. 

 A keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítése és 

kiegészítése, valamint közvetítése a gyermek által a családban. 

 A katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során. 

 Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, 

önzetlenség, figyelmesség stb. megismertetése, gyakoroltatása. 

 A katolikus vallási élet eszközei: Egyház, egyházi év, liturgia, szentségek, szentek 

tisztelete. 

 A teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, 

hála, megbecsülés, védelem, felelősség stb.) 

 

1.3.2 Az egészséges életmód alakítása 

A gyermekek ismerjék és sajátítsák el a kitűzött feladatok egyes elemeit, kiemelt 

figyelmet szentelve a szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek egészségügyi 

nevelésére: 

 Higiénés szokások fejlesztése. 

 Aktivitás. 

 Étkezési szokások. 
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 Mozgáskultúra megalapozása, a testi fejlődés elősegítése. 

 Prevenció, korrekció. 

 Az egészséges életmódra és életvitelre nevelés.  

 Önmaguk és környezetük esztétikuma iránti igény alakítása. 

 Megfelelő egészségügyi szokások elsajátíttatása. 

 Harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. 

 Folyamatos testedzés, testi nevelés, prevenció, korrekció. 

 Étkezési kultúra alakítása, erősítése. 

A nevelés-fejlesztés feladatai 

Gondozási feladatok: 

 Testápolási szokások kialakítása. 

 Öltözködési tudnivalók rögzítése, öltözködési szokások fejlesztése.  

 Étkezés: helyes táplálkozási szokások, kulturált étkezés szokásainak elsajátítása. 

 Pihenésszükséglet kielégítése 

Egészségvédelmi feladatok: 

 Tárgyi környezet biztonságának, tisztántartására, a környezet rendjének óvására való 

igény kialakítása. 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott élettempó kialakítása. 

 Alvás és pihenésszükségletek kielégítése. 

 A betegségmegelőzés szokásainak alakítása. 

Életmód-életszemlélet-életvitel: 

 Aktivitás fejlesztése. 

 A szervezet ellenálló képességének fejlesztése. 

 A helyes testtartás elsajátítása, javítása - az e téren különösen nagy eltérést mutató 

gyermekek észrevétele - szükség esetén differenciált korrekció speciális 

gyakorlatokkal (gyógytestnevelő segítségével). 

 Az óvodai életritmus és a családi életrend közelítésére való törekvés. 

 Helyes táplálkozási szokások kialakítása. 

 Egészségmegőrző szokások kialakítása. 
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1.3.3 Az erkölcsi, az érzelmi és a közösségi nevelés biztosítása 

Erkölcsi nevelés 

A keresztény nevelést a keresztény erkölcsi értékekre és normákra kell alapozni, ezért a 

tudatos erkölcsi nevelés érvényesül, és hangsúlyozott szerepet kap az óvodai élet minden 

területén. A gyermek első erkölcsi tapasztalatait a családban, majd az óvodában szerzi. 

A nevelés-fejlesztés feladatai 

 Pozitív erkölcsi tapasztalatok erősítése. 

 A keresztény erkölcs normáihoz igazodó magatartás, az emberi kapcsolatokban a 

szeretet, bizalom, türelem, jóság, szelídség, megbocsátás, önzetlenség, együttérzés, 

igazmondás stb. megismertetése, gyakoroltatása, befogadása („adventi 

jócselekedetek”, apró lemondások nagyböjt időszakában). 

 Segítségadás a negatív tapasztalatok (irigység, közömbösség, harag, durvaság stb.) 

által kialakult magatartás korrigálásához. 

 Versengéssel szemben az együttműködés fejlesztése. 

 

Közösségi nevelés, társas kapcsolatok 

A keresztény közösség fontossága a felebaráti szeretet megtapasztalásában 

Valljuk és nevelésünkben fontos tényező az érzelmi biztonság, amely a gyermek és a 

felnőtt sikerességének, boldogságának egyaránt biztosítéka. Az érzelmi intelligencia az alapja 

a szociális képességek, kompetenciák alakulásának, az alkalmazkodásnak, az empátiának, a 

toleranciának. 

A gyermek számára az óvodai csoportja a második olyan közösség, ahol idejének 

nagyobb részét tölti. A keresztény testvériség, felebarátság élményét ebben a közösségben éli 

meg igazán először. A gyermek felhasználja a korábban – a családban - szerzett mintákat és 

ezekhez újakat „gyűjt”, társaikkal és a felnőttekkel életszerű szociális formákat gyakorolhat. 

A gyermekek szempontjából fontosnak tartjuk a vegyes életkorú csoportot. A 

szocializációjukhoz megfelelő alapot nyújt, hogy a gyermekek a különböző életkorú társak 

között lehetnek. Csoportjaink légköre egyre közelebb kerül egy jól működő nagy családhoz, 

rokonsághoz. 

Pedagógiai és pszichológiai vizsgálatok, valamint tapasztalataink azt mutatják, hogy az 

egyes gyermek saját érési ütemének megfelelően fejlődhet ebben a közösségben. Az óvoda 

közösségében folyó élet mintát, értékrendet tár a gyermek elé. 
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A nevelés-fejlesztés céljai 

 A gyermekek biztonságérzetének megalapozása, az önbizalom erősítése. 

 Az együttéléshez szükséges készségek, jártasságok formálása. 

 A gyermeki jellem alakítása. 

 Kortárs gyermekcsoportok értékeinek észrevétele. 

 Türelem, szolidaritás, igazságosság formálása. 

 Érzelmek megjelenítésének formái. 

 Szeretet, féltés, félelem kifejezése. 

 Önfegyelem, fegyelem, udvariasság elsajátíttatása. 

 Szocializáció, társadalmi elvárások tudatosítása. 

 Hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása. 

 Egyházi ünnepek megélése. 

 

A nevelés-fejlesztés feladatai 

Erkölcsi-szociális érzelmek 

 Barátságos, derűs csoportlégkör alakítása és a kötődési hajlam erősítése. 

 Biztonságos szokásrendszer, szabályok rendszerének kialakítása. 

 Közös élmények, tevékenységek pozitív átélése. 

 Viselkedéskultúra átörökítése. 

 Erkölcsi, érzelmi és akarati tulajdonságok fejlesztése: szeretet, humor, figyelmesség, 

egymás segítése, együttérzés, illemtudó viselkedés, fegyelmezettség, kooperáció, 

kitartás, nyíltság, felelősség, feladattudat, szabálykövetés, türelem, szelídség, 

szolgálat. 

Esztétikai érzelmek 

 A teremtett világ szépségének, esztétikájának felfedeztetése. 

 A művészet szépsége iránti fogékonyság kialakítása (zene, mozgás, képzőművészet, 

építészet), esztétikai értékítélet megalapozása. 

Intellektuális érzelmek 

Társas kapcsolatok: 

 felajánlja segítségét a felnőtteknek, gyermektársainak, 

 szívesen tevékenykedik a csoport érdekében, 

 érdeklődik társai és a felnőttek iránt (a csoporton belül), 

 képes egyéni érdekeit a csoport érdekeinek alárendelni, 
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 legalább egy társkapcsolattal rendelkezik a csoporton belül, 

 figyelemmel van a felnőttek és gyermektársak iránt igyekszik - a szituációktól függően 

elfogadni az alá, fölé, mellérendeltségi helyzeteket. 

 Egymás közötti bizalom kiépítése (óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, 

gyermek-gyermek között). 

 Biztonságérzet biztosítása a csoportban való tartózkodás során. 

 Egymás iránti tolerancia alakítása. 

 Hagyományőrzés szokásainak alakítása. 

 Kíváncsiság, érdeklődés felkeltése a szűkebb-tágabb környezete iránt, ami a 

szülőföldjéhez való kötődés alapja. 

 Kommunikáció, metakommunikáció fejlesztése. 

 Szabad önkifejezés biztosítása. 

 Öntevékenységre szoktatás. 

 Konfliktushelyzetek megfelelő kezelésének megtanítása. 

 

1.3.4 Hagyományaink, ünnepeink 

Az egész év szerkezete az egyház ünnepköréhez igazodva épül fel. A keresztény 

világnézet úgy tekint a múltra, hogy abban fölfedezi Isten végtelenül irgalmas szeretetét.  

Óvodánk, gyermekeink életében fontos szerepet játszanak az ünnepek, hagyományok. 

Minden ünnepet hosszas előkészület vezet be, maga az ünnep sokszor nem is az óvodában 

teljesedik ki. Fontosnak tartjuk a várakozást, a tevékenységen keresztüli érzelmi átélést, 

ráhangolódást. 

Az évkör számtalan lehetőséget kínál az ünneplésre (az egyházi év ünnepei mellett a 

nemzeti ünnepek, a névnapok, születésnapok, néphagyományból származó ünnepek, helyi 

hagyományok). Az egyházi ünnepek, az ünneplés liturgikus jelentéssel bír. Ezáltal lelki 

ajándékokkal gazdagítjuk a gyermekeket. Az óvodai ünneplés éppen úgy, mint a családi, 

összefügg - előkészíti vagy levezeti azt - az egyház liturgiájával. 

Egyházi ünnepek 

Szept.12. Mária neve napja 

Nov. 1. Mindenszentek napja 

Nov. 2. Halottak napja 

Nov.5. Szent Imre-nap 

Dec. 6. Szent Miklós ünnepe 
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Dec.-Jan. Advent, karácsony - vízkereszt (Kápolnalátogatás-betlehem megtekintése) 

Febr.  Nagyböjt  

Márc.  Húsvét 

Máj. - Jún. Pünkösd 

Alkalomszerűen megemlékezünk más szentekről és ünnepekről. 

Nemzeti ünnepek 

Márc. 15. 

A gyermekközösség ünnepei 

A tanévet közös ünnepléssel és imával kezdjük és fejezzük be 

Szüret, termény-betakarítás 

Mikulás- ünnep 

Szülőkkel közös ünneplés (adventi időszakban: „Szent Család körbejár”- imalánc). 

Betlehemezés (óvodában és az Idősek Klubjában) 

Név- és születésnapok megünneplése 

Farsang 

Kiszehajtás 

Anyák napja 

Gyermeknap 

Nagyok búcsúztatója 

Vendégek fogadása, iskolalátogatás 

 

1.3.5 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Anyanyelvi nevelés 

Nevelésünk lényeges része a beszéd, az anyanyelv és a kommunikáció fejlesztése, 

mert a nyelv, a beszéd a gyermeki személyiség része. A beszéd közös értelmi tevékenység. 

A szép anyanyelvi beszéd, a verbális képesség fejlesztése, a gyermek lelki, szellemi 

fejlődésének alapját biztosítják. A kommunikáció egyszerre cél és eszköz a társas 

kapcsolatokban (pl.: játék számtalan lehetőséget teremt ehhez). 

Az óvodai élet változatos tevékenységei a gyermek anyanyelvi képességeinek 

fejlesztését is szolgálják, és az óvodáskorban ért élmények meghatározhatják az 

anyanyelvhez fűződő viszonyt. 
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A nevelés-fejlesztés feladatai 

 A beszéd alapját jelentő belső képalkotás folyamatának elősegítése. 

 Oldott derűs légkör megteremtése, amelyben felébred a gyermek közlési vágya. 

 Az óvodába kerülő gyermekek beszédállapotának megismerése 

 Egyéni fejlődés biztosítása óvónői mintával, példával 

 Kommunikációs helyzetek teremtése (A meghitt beszélgetések erősítsék a gyermekek 

kommunikációs aktivitását, beszélőkedvét „beszélgető kör”, tudjanak másokat 

meghallgatni.) 

 Játékos fejlesztések (pl. bábozás) beszéd és nyelvi készségek mozgósítása, a gyermek 

siker élményhez juttatása, beszédöröm biztosítása. 

 A mese, dramatikus szöveg párbeszéd elemeinek, részleteinek reprodukálása 

 

Értelmi nevelés 

A gyermekek életének korai szakaszában igen sok információt gyűjtenek be látszólag 

„öntudatlan” szemlélődésből, az átélt tapasztalatból és cselekvésből. Az óvodai értelmi 

nevelésen értjük a gyermek beszédkészségének, nyelvi képességének, zenei képességének 

alkotó-alakító tevékenységének fejlesztését. Az értelmi nevelés fejlesztő feladatainak 

megvalósulását az óvodai élet változatos tevékenységei szolgálják. Minden értelmi 

képesség, akarati tulajdonság fejlesztése elsősorban játékon keresztül történik. 

 

A nevelés-fejlesztés célja 

 Az értelmi nevelés során valósuljon meg a gyermek értelmi képességeinek fejlesztése, 

ismeretének gazdagítása és rendszerezése. Fontos minél tágabbra nyitni a gyermek 

környezetét a teremtett világ megismerésére. 

 Az értelmi nevelés során az intellektuális érzelmek megjelenése, segítse az érdeklődés 

felkeltését, a tanulási vágy alakulását a szűkebb-tágabb környezet nyitott, érzékeny 

befogadását. 

A nevelés-fejlesztés feladatai 

Kognitív képességek fejlesztése: 

 vizuális észlelés, alaklátás és formaállandóság (alak, forma, méret, szín, rész-egész 

viszony), 

 téri tájékozódás (irányok, viszonyok), 

 keresztcsatornák fejlődése, 
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 észlelt összefüggések vizuális megfogalmazása, 

 feladatmegoldó képesség, 

 gondolkodási műveletek (következtetés, konkretizálás, általánosítás, összehasonlítás, 

különbség-azonosság), 

 verbális, vizuális memória és a figyelem tartóssága, terjedelme. 

Kommunikációs képesség fejlesztése: 

 beszédhallás, beszédértés, szóbeli reprodukció, beszédfelfogás, tiszta beszéd, 

 hangok ejtése, szókincs, 

 mondatszerkesztés, értelmes, folyamatos, összefüggő beszéd. 

Testi, szellemi egészség egységének fejlesztése, megőrzése. 

A környező világról szerzett tapasztalatok rendszerezése. 

Differenciált, egyéni képességek szerinti fejlesztés. 

Kommunikációs képességek alakítása és fejlesztése. 

„Énkép” fejlesztése, testséma kialakulásának segítése. 

Önálló gondolkodásra nevelés, döntési képesség fejlesztése. 

Vizuális percepció (formaérzéklet, formaészlelések) fejlesztése. 

Taktilis-kinesztéziás (mozgásérzeti) szféra mobilizálása. 

 

1.3.6 Az óvodai nevelés tevékenységformái 

A nevelési és fejlesztési feladatok, a nevelés tartalma az óvodai élet tevékenységei 

során valósul meg. 

Játék: 

Az óvodai élet során a gyermek fő tevékenységének a játékot tekintjük. 

A kisgyermek képes sok-sok új ismeret elsajátítására, rendezésére, rögzítésére. 

Alapvetően a játék által ismeri meg a világot, a személyes és tárgyi viszonylatokat. A játékos 

ismeretszerzés és önkifejezés nem csak a gyermek nagyobb mozgásigényének felel meg, 

hanem életkori sajátosságainak is, melyben elsősorban az érzelmileg motivált ismereteket 

képes megragadni. Jelentős szerepe van az utánzó, kreatív játékoknak, a szimbolikus és a 

szerepjátékoknak. 

A (szabad) játékkal töltött idő a legnagyobb érték, a teljesítményre és az alkotásra 

készülődés lelki töltődés vissza nem térő kora. 
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A nevelés-fejlesztés céljai 

 A 3 éves kortól a gyermek iskolába kerüléséig megfelelő játékfajták és azok 

tartalmának, minőségének alakítása a gyermekek egyéni sajátosságaihoz 

alkalmazkodva. 

 Lehetőségek biztosítása a gyermekek számára, hogy a képességeiket önállóan 

választott, sokrétű játéktevékenységgel fejlesszék, gyakorolják. 

 A játék a gyermek életeleme. Egésznapi tevékenységei között legjelentősebb, 

személyiségének alakulásában mással nem helyettesíthető.  

 A játék által keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz alkalmazkodni tudó, 

aktív, feladatokat értő és megtartó gyermek nevelése. 

A nevelés-fejlesztés feladatai 

 A szabad, elmélyült, önkéntes, spontán játék lehetőségének biztosítása. 

 A játék formáinak és tartalmának gazdagítása. 

 A szociális kreativitás fejlesztése (kreatív együttműködés, magatartásmódok, 

nyitottság a másik iránt, viselkedési szabadság, ízlésformálás, társas - kapcsolatok, 

konfliktusmegoldások). 

 A játék rendjének szokássá alakítása. 

 Egészséges versenyszellem, kiegyensúlyozott együttműködés kialakítása. 

 A gyermek óvodán belüli - kívüli tapasztalatainak feldolgozása. 

 Az agresszió és a szorongás feloldása játékban. 

A játék tartalma 

A gyermek társas kapcsolatának és játéktartalmának alakulása 3 éves kortól a gyermek 

iskolába kerüléséig. 

 A gyermek játékának formai, tartalmi jellemzői. 

 A játéktevékenység időtartama, mélysége, szintje, tartalmi gazdagsága. 

 Társas kapcsolatok minősége. 

 A kialakult társas kapcsolatok szintje. 

 Nyelvi szint. 

 Magatartásformák és szokások. 

A játékhoz szükséges feltételek biztosítása 

 A keresztény közösségben átélt élmények meghatározó szerepe  

 Alkotó kedvű, kreatív légkör. 

 A különböző típusú játékokhoz szükséges hely. 
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 A játékhoz szükséges idő. 

 Az együttműködést, kreativitást segítő játékeszközök (természetes anyagok, „én 

készítettem alkotás öröme”). 

 Tapasztalatok gazdagítása, a gyermek a játék által ismeri meg a világot, fedezi fel a 

személyes és tárgyi viszonylatokat, keresztény viselkedési mintát. 

 A különböző fejlettségű gyermekek együttjátszásának segítése, a játékfajták, 

építőjáték, konstrukciós játék. 

 Társas viselkedésükben jelenjenek meg az egymás segítése, szeretete, engedelmesség. 

 A vegyes életkorú csoportban a különböző fejlettségű gyermekeknek más a 

játékeszköz igénye és a szociálisabban érettebb gyermekek mintát adnak az 

együttműködésre. 

 Kapjon fontos szerepet a játékban a gyermekek beszédkészségének fejlesztése. 

Az óvodapedagógus játéksegítő módszerei 

 Az óvodapedagógus játéksegítő módszerei legyenek szituációktól függőek. 

 Az óvodapedagógus alkalmazza azokat a nevelési eljárásokat, ami a családban 

különböző korú testvérek esetében természetes. 

 Tanulják meg a gyermekek tisztelni egymás igényeit, alkalmazkodni 

egymáshoz. 

 Ha a gyermekek játéka nyugodt problémamegoldó, az óvónő magatartása 

legyen a szemlélő, követő, hagyja a gyermekeket cselekedni. 

A gyermekek otthoni játékfeltételeinek megismerése, szükség esetén tanácsadás a szülőknek. 

A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás 

felelősségét. 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

A tanulás nemcsak társadalmilag hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a biztonság és 

kölcsönösség, az elfogadás és elfogadottság élményének sokféle módon történő megélése. 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzós, spontán és önkéntelen, 

amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. A tanulást a gyermek 

megismerési vágya, érzelmi beállítottsága, önkéntelen figyelme, képességei és motiváltsága 

befolyásolja. A tanulás nem csak ismeretszerzés, hanem jártasságok, készségek, képességek 

kialakítása, melyek érzelmi, akarati tulajdonságok fejlődését és a viselkedés alakulását is 

elősegíti. 
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A gyermekek a tevékenységeik során szerzett benyomások, tapasztalatok, élmények 

alapján tanulnak, általa fejlődnek. A játékba integrált tanulás azt jelenti, hogy az 

óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységek játékidőben zajlanak úgy, hogy nincs 

közben játékelrakás. A gyermekek a tevékenységek után igényük szerint visszatérhetnek 

eredeti játékukhoz, újat kezdhetnek. Tehát a játékban megvalósíthatók a különböző 

fejlesztési feladatok. 

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése. 

Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek 

előzetes tapasztalataira, ismereteire. 

A tanulás az óvodáskor végére - óvodából iskolába való átmenet - az óvodai élet 

sokszínű tevékenységeinek segítségével válik általában teljesen elkülönült önálló 

tevékenységi formává. 

A nevelés-fejlesztés feladatai 

 Megismerési képességek fejlesztése. 

 A tudás, a tanulási vágy felébresztése. 

 Problémahelyzetek megoldása. 

 Tapasztalatok és élmények nyújtása. 

 Önálló megfigyelések ösztönzése. 

 Emlékezés fejlesztése. 

 Ok-okozati összefüggések felismertetése. 

 Beszéd fejlesztése. 

 Kognitív képességek fejlesztése a tevékenységek során. 

 Kreativitásának erősítése. 

 A vizuális, akusztikus, kinesztetikus észlelés és érzékelés képességének, a 

verbális emlékezet fejlesztése. 

Differenciált fejlesztés 

Megfigyeléseink és tapasztalataink alapján valljuk, hogy minden gyermeket fejlettségi 

szintje határoz meg és nem az életkora, ezért fontos feladat az óvodában a prevenció, 

korrekció, felzárkóztatás, tehetséggondozás. Gyermekkorban nagyon sok képesség még nem 

realizálódik mérhető teljesítményekben. Fontosnak tartjuk a bármely területen kiemelkedő 

képességű gyermekek fejlesztését, továbbá azt, hogy az egyes részképesség terén lemaradt, 

vagy viselkedési zavarokkal küzdő gyermekek számára kialakuljon a sikeres 
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iskolakezdéshez szükséges testi, érzelmi és szociális érettség. A játékba integráljuk a 

speciális fejlesztéseket. 

A fejlesztés játékos lényege a mozgás közben történő tapasztalatszerzés, a beszéd- és 

nyelvi képességek mozgósítása, a gyermeki fantázia, kreativitás kibontakoztatása, a gyermek 

sikerélményhez juttatása. 

Az óvoda részben átvállalja, tehermentesíti a családokat azzal, hogy biztosítja azt a 

feltételrendszert, amely figyelembe veszi a beszédhiba és kommunikációs zavarok 

kisgyermekkori tüneteinek változatosságát, speciális szükségleteket, az egyéni teherbíró 

képességet, a fejlődés egyéni ütemét. Alkalmazkodik az életkori sajátosságokhoz biztosítva a 

tehetséggondozást, a felzárkóztatást, a sikeres iskolakezdést, tanulási zavarok megelőzését. 

A nevelés-fejlesztés feladatai 

 A feltételek javításával a fejlődést gátló tényezők kiiktatása, a gyermek 

állapotromlásának megelőzése, az esetleges kialakuló rendellenességek 

kiküszöbölése. 

 A testi és a személyiségben bekövetkezett tüneteket, károsodásokat a lehető 

legalacsonyabb szinten érzékeljük, legmagasabb szinten javítjuk, 

befolyásoljuk, kiküszöböljük. 

 A tanulás, ismeretszerzés akadályba ütközése esetén a gyermek fejlődési 

üteméhez igazodóan egyéni felzárkóztatás, fejlesztés. 

 Tehetségígéretre utaló tulajdonságok megléte esetén a képességhez igazodó 

egyéni fejlesztés. 

Verselés, mesélés 

A gyermek érzelmi-értelmi és erkölcsi fejlesztésének, fejlődésének legfőbb eszközei. 

A mese-vers erkölcsi, érzelmi, értelmi töltésű, emberi kapcsolatokat tanít, segíti a világ 

megismerését, lelket táplál. Az anyanyelv ritmusát, dallamát, szókincsét bővíti, és a 

legtágabb értelemben tanít. A mese mozgásba hozza a gyermeki képzeletet, megbékíti 

félelmeivel, erősíti önbizalmát. 

A nevelés-fejlesztés céljai 

 Az anyanyelvi nevelés elősegítése 

 A lelki és szellemi fejlődés biztosítása 

 Tehetséggondozás 

A nevelés-fejlesztés feladatai 

 Beszédkedv felkeltése. 
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 Beszédértés erősítése. 

 Irodalmi élmény nyújtása. 

 Érzelmi, esztétikai, erkölcsi nevelés. 

 Közösségi élmény erősítése, személyiségfejlesztés. 

 Saját vers- és mesealkotás, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő 

kombinálására való ösztönzés. 

 Nemzeti, keresztényi öntudat erősítése. 

 Bibliai történetek meghallgatására nevelés. 

 A népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi művek szeretetére való nevelés. 

 bábozás, dramatizálás:  

 óvodapedagógus bábjátéka, 

 kommunikáció, 

 gyermek bábjátéka, 

 bábkészítő tevékenység, 

 esztétikai élménynyújtás, 

 személyiségjegyek tükröződése, 

 testséma fejlesztés, 

 drámajáték elemek, 

 szerepazonosulás, 

 metakommunikáció. 

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Az óvodai zenei nevelés fejleszti a gyermekek hallását, ritmusérzékét, zenei 

emlékezetét, elősegíti mozgáskultúrájuk fejlődését, zenei önkifejező-készségüket. 

Elsősorban az érzelmekre hat, esztétikai élményt jelent, fontos szerepe van a komplex 

személyiségfejlesztésben is. 

A nevelés-fejlesztés céljai 

 Zenei anyanyelv elsajátítása.  

 Élhangsúlyos magyar beszéd erősítése. 

 Ritmusérzék fejlesztése. 

 Ismerkedés a hangszerekkel. 

 Hallás fejlesztése. 



31 

 Éneklési készség fejlesztése. A gyermek-, néptáncok és népi játékok, hagyományok 

megismertetése. 

 Kreativitás, improvizáció fejlesztése. 

 Érzelmi, esztétikai nevelés. 

 Egyházi zene megismertetése. 

 Tehetséggondozás. 

 

A nevelés-fejlesztés feladatai 

 Az éneklés, zenélés tevékenységeinek megszerettetése. 

 Zenei képességek, készségek kialakítása, fejlesztése. 

 A néphagyományok, a műzenei, az egyházi és más népek dalainak, zenéinek 

megismertetése. 

 Ünnepekhez kapcsolódó szokások, dalok, zenék megismertetése, a hagyományok 

ápolására való törekvés. 

 Ritmusérzék, zenei hallás, zenei emlékezet, kreatív zenei kedv fejlesztése. 

 Zenei mozgáskultúra megalapozása, esztétikai élménynyújtás. 

 Közösségi élmények nyújtása énekes-, ölbeli játékokon, népi gyermekdalokon, közös 

zenéléseken keresztül. 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

A vizuális nevelés összetett, sokszínű terület. Tartalmában és feladataiban konkrét 

összefüggést mutat a játékkal és egyéb nevelési területekkel. Az óvodás életkor az igazi 

rajzkorszak. A gyermekek legalább olyan szívesen rajzolnak, mint játszanak. Gyakran a két 

tevékenység annyira együtt jelenik meg, hogy alig lehet különválasztani. Mindkét 

tevékenység lényege az, hogy a gyermek a világról való benyomásait, tapasztalatait, 

élményeit a rajzolásban (mint a játékban is) elrendezi, olyanná alakítja, hogy biztonsággal 

eligazodjon benne. Ez a rend, rendteremtés azonban a sajátos gyermeki „tudás” alapján 

történik, nem a felnőttek látásmódja szerint. 

A nevelés-fejlesztés céljai 

 Vizuális látásmód erősítése. 

 Érzelmek, gondolatok vizuális megjelenítése. 

 Szokásrendszer alakítása. 

 Különböző anyagok, változatos technikák megismertetése. 
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 Térbeli tájékozódás, szín és formavilág gazdagítása. 

 Finommotorika fejlesztése. 

 Esztétikai élménynyújtás. 

 Alkotás örömének megtapasztalása. 

 Műalkotás elemzés. 

 Tehetséggondozás. 

 Az igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására 

és az esztétikai élmények befogadására. 

A nevelés-fejlesztés feladatai 

 Érdeklődés felkeltése az ábrázolás tevékenységei iránt. 

 Vizuális tapasztalatok nyújtása életkornak megfelelően. 

 Vizuális nyelv, kifejezés: 

- képalakítás a vizuális elemek használatával (vonal, folt, forma, színek), 

- a képfelület kitöltése, 

- a vizuális elemek egymáshoz való viszonyának megfigyelése, rendezése a 

képfelületen (soralkotás, hasonlóságok, ritmus), 

- vizuális, taktilis ingerek (ujjfestés), 

- táj, terek viszonyainak megfigyelése, ábrázolása, 

- egyszerű természeti és mesterséges formák megfigyelése, ábrázolása, 

- képalakítás saját élmények, emlékezet után, 

- képző - és népművészeti alkotások, képek nézegetése, 

- technikák megismerése (rajzolás, festés, papírragasztás, mintázás, papírhajtogatás, 

egyszerű nyomhagyások), 

 A vizuális megértés, befogadás alapozása. 

 A képi, plasztikai, konstruáló kifejezőképességek kibontakoztatása. 

 A vizuális percepció fejlesztése: 

- alak, háttér: keresztezett vonalak felismerése, rejtett formafelismerés, keresztezett 

formák differenciálása, alak és háttér cseréje, 

- alakállandóság, formaállandóság, geometriai formák különböző nagyságainak 

összehasonlítása, 

- térbeli helyzet: tárgyak szemlélőhöz viszonyított kapcsolatának felismerése, 

figurák fordítása, forgatása, részek helycseréje, tárgyak egymáshoz viszonyított 

helyzete, 
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- térbeli viszonylagosság: két tárgy helyzetének megnevezése, alak kiegészítése, 

részek összeillesztése, célirányos útkeresés, 

 Vizuális kommunikáció 

- színek keverése, 

- a mindennapokban használt információs jelek, megismertetése (közlekedési jelző-

táblák, járművek jelei, egyszerű ábrák). 

 Taktilis (tapintási) ingerek erősítése. 

 Az ingerek más ingerekkel történő integrálása. 

 A szín - és formavilág gazdagítása. 

 Egyszerű munkafogások és eszközhasználat képességének fejlesztése (különböző 

anyagok és technikák megismertetése). 

 Kézmozgások finomítása. 

 Az alkotás örömének megtapasztaltatása. 

 Sokféle lehetőség megmutatása a képi, - térbeli megjelenítésre. 

 Képi gondolkodás fejlesztése. 

 A térbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 

 Az íráshoz szükséges mozgáskoordináció alakítása. 

 Tárgy - és környezetkultúra: 

- téralkotás szabadon,  

- térrendezések, 

- konstruálás, 

- mintázás, 

- anyagalakítások (gyurma, agyag, textil, fonal, dobozok, papír, gyöngyfűzés, 

termések, kavicsok, homok, építőkocka, hó, gipsz). 

 

A külső világ tevékeny megismerése 

A nevelésükben - mint minden más területen - a külső világ tevékeny megismertetése, 

megszerettetése szorosan összekapcsolódik a vallásos neveléssel. 

Bizalom a világ, az élet értelmességében jó mivoltában. Az egész természet szépsége, rendje 

a Teremtő dicséretét zengi. 

A nevelés-fejlesztés céljai 

 Rácsodálkozás a teremtett világ szépségeire (öröm, hála). 

 Ismerkedés a természeti és társadalmi környezettel. 
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 Ismerkedés a szülőföld, és a közvetlen környezet hagyományaival, szokásaival. 

 Ismeretek gyűjtése tapasztalati úton (évszakok, jelenségek, növények, állatok). 

 Természetsarokban történő változások folyamatos megfigyelése. 

 A környezet védelmére, óvására nevelés. 

 Környezet formai, mennyiségi, téri viszonyai. 

 Téri tájékozódás fejlesztése. 

 A közlekedés biztonságára, önfegyelemre, egymás óvására nevelés. 

A nevelés-fejlesztés feladatai 

 Megismerési módszerek alapozása, tapasztalatszerzés a környezetről. 

 Természeti környezet: 

- élettelen természet anyagai, 

- az élettelen természet változásai: időjárás, évszakok, 

- természetvédelmi teendők, tevékenységek évszakok szerint, 

- élő természet elemei: növények, állatok tulajdonságai, életmódjuk, környezetük, 

- az ember testrészei, külső tulajdonságai, környezetük. 

 Tárgyak, személyek összehasonlítása: 

- tárgyak válogatása szabadon, vagy adott szempont szerint, 

- tárgyak, objektumok méreteinek összehasonlítása, összemérése, különbségeik 

megfogalmazása (hosszabb-rövidebb, nehezebb-könnyebb, alacsonyabb-

magasabb, keskenyebb- szélesebb, több-kevesebb), 

- sorba rendezések mennyiségi tulajdonságok szerint (tőszámok, sorszámok  

- sorba rendezések egyéb szempontok szerint), 

- halmazok elemeinek meg- és leszámlálása (több- kevesebb, ugyanannyi), 

- halmazok keletkeztetése (hozzátevés, elvétel, egyenlővé tevés a tízes 

számkörben), 

- soralkotások, sorváltások balról jobbra, föntről lefelé (szemmozgás), 

- állítások fogalmazása (igaz-hamis eldöntése), 

- történetek alkotása képekről a mennyiségek figyelembevételével. 

 Emberi környezet: 

- család, a család élete, családtagok, 

- foglalkozások a családban, 

- életmód. 

 Az óvoda és környezete: 
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- felnőttek munkája, a gyermekek tevékenysége, 

- az óvoda épülete, közintézmények a környéken, egyházi épületek 

- az emberek munkája az egyes munkahelyeken, foglalkozások, eszközök, 

felszerelések az egyes munkahelyeken 

 Tulajdonságok, formák, a színek, méretek vizsgálata. 

 Közlekedés a városban: 

- eszközei, lehetőségei, dolgozói, szabályai (különös tekintettel a gyalogos 

közlekedésre). 

 Geometriai tulajdonságok megfigyelése: 

- építés szabadon, 

- építmények besorolása, 

- építés rajz alapján, 

- síkbeli építések síkmértani elemekből (takarások) elemek összehasonlítása, 

válogatása geometriai tulajdonságaik alapján. 

 Irányok, arányok megfigyelése: (bal-jobb, alá-fölé, mellé, közé, előtt-mögött, 

vízszintes- függőleges). 

 Kiemelt figyelem a térbeli tájékozódó-képesség zavarával rendelkező gyermekre - 

ferde, görbe, álló, fekvő, eleje-közepe, első-utolsó, fenn-lenn, felső-alsó-középső 

fogalmának gyakoroltatása - a helyviszonylatokat kifejező névutók gyakorlása. 

 A rész és egész viszonyának megfigyelése. 

 

Mozgás 

A kereszténység nagyra értékeli az emberi testet. A keresztény nevelés az egész 

embert szolgálja az „egész”-ségre irányul. A testi nevelés magába foglalja a gyermek testi 

szükségleteinek, természetes mozgásigényének kielégítését, a gyermek egészségének, testi 

épségének védelmét, edzését, prevenciót, korrekciót. A rendszeres napi egészségfejlesztő 

testmozgás a pszichomotoros készségek és képességek fejlesztését szolgálja. 

A mozgás sokoldalú tevékenység és feladatrendszere az egész óvodai életet átszövi, a 

testnevelési foglalkozások mellett jelen van a játékban, az egészséges életmódra nevelésben, 

az esztétikai nevelésben is. 

A nevelés-fejlesztés céljai 

 Egészséges életmód kialakítása egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe 

véve. 

 Mozgásigény kielégítése, mozgásöröm átélése. 
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 Harmonikus, összerendezett fegyelmezett nagy és kismozgás fejlődésének elősegítése. 

 Testi képességek fejlesztése, önbizalom, teherbíró- és ellenálló képesség erősítése. 

 Nagymozgás, és finommotorika fejlesztése. 

 Szabad levegőn való tudatos mozgásfejlesztés. 

 Tartásjavítás, lábtorna beépítése a mindennapos mozgásba. 

 Baleset megelőzés a megfelelő környezet biztosításával, erkölcsi neveléssel. 

 Tehetséggondozás. 

 

Erkölcsi nevelés. 

A nevelés-fejlesztés feladatai 

 Az egészséges életmód kialakítására nevelés. 

 A természetes mozgások alakítása, fejlesztése. 

 Pozitív személyiségtulajdonságok erősítése. 

 Egészséges versenyszellem alakítása. 

 Testi képességek alakítása, fejlesztése (erő, ügyesség. gyorsaság, állóképesség, 

testtartás). 

 A növekedés elősegítése. 

 A légző, keringési, csont, és izomrendszer teljesítőképességének növelése 

figyelemmel a mozgásfejlődés lépcsőfokaira. 

 A térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 

 Az alkalmazkodóképesség fejlesztése. 

 Mozgáskoordináció alakítása. 

 A szem, kéz, láb koordinációjának fejlesztése. 

 A nagymozgások, rugalmasság, egyensúly párhuzamos fejlesztése. 

 A testrészek megismertetése, testséma ismerete. 

 A vesztibuláris (egyensúlyérzetet befolyásoló) mozgások végeztetése. 

 

A mozgásfejlesztés fő feladatai- testi, lelki egészségre nevelés 

 A gyermek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése. 

 A rendszeres mozgással egészséges életvitel alakítása. 

 A mozgástapasztalat bővítése, sok gyakorlással mozgáskészség alakítása. 
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 Mozgáskultúra fejlesztése, prevenció, korrekció szakember segítségével 

(gyógytestnevelő). 

 A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése (kondicionális, koordinációs). 

 Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és szociális képességek fejlesztése. 

Mozgásfejlesztés a szabad játékban 

 Egész nap megfelelő eszközök, helyek biztosítása mozgásos tevékenységre a 

csoportszobában, tornateremben, udvaron (mozgásra késztető környezeti eszközök; 

szükséges szabályok megtanítása). 

 Minden gyermek találja meg a fejlettségének, érdeklődésének a legmegfelelőbb 

tevékenységet. 

- Természetes mozgások. 

- Szem-kéz-láb koordináció fejlesztése. 

- Egyensúlyérzék fejlesztése. 

- Finommotorika fejlesztése. 

Mozgásfejlesztés a testnevelés foglalkozásokon és mindennapi testnevelésben 

A testnevelés foglalkozások anyaga az atlétikai, torna játékjellegű fő gyakorlatokból 

tevődik össze. A játékot, a játékosságot alapvető eszközként értelmezzük és alkalmazzuk a 

testnevelésben. A játék egy foglalkozáson belül sokszor megjelenik a feladattól függően hol, 

mint eszköz, hol, mint cél. 

A testnevelés foglalkozásokon teremtünk alkalmat speciális gyakorlatok beiktatásával a 

test alaki deformitások megelőzésére is (lábboltozat erősítés, gerinctorna). 

Munka jellegű tevékenységek 

A munkajellegű tevékenység célja a gyermeki munka megismertetésén keresztül olyan 

készségek, tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi 

kapcsolatait. A munka az óvodás gyermek számára játékos jellegű, gyakran nem is 

választható szét a játék és a munkatevékenység. A környezet megismerésének a 

munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok alakításának 

fontos lehetősége az óvodában a dolgozók példája. A gyermeki munka tudatos irányítása 

pedagógiai szervezést, együttműködést igényel, amelyben szükséges a folyamatos, konkrét, a 

gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelése. 
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A nevelés-fejlesztés céljai 

 A munka jellegű tevékenységek megszerettetése 

 Munka során a meglevő tapasztalatok erősítése, azok újakkal való bővítése 

 Munkamegosztásra nevelés 

 A munka eredményének megbecsülésére nevelés 

 A gyermek célirányos figyelmének, kötelezettségvállalásának alakítása 

 Jártasságok szerzése az eszközök, szerszámok használatában. 

A nevelés-fejlesztés feladatai 

 A gyermekek megismerési vágyának sokrétű kielégítése, kezdeményező készségének 

formálása. 

 Kitartás, feladattudat, önfegyelem állóképesség fejlesztése. 

 A munka iránti tisztelet megalapozása, az eredmény megbecsülése, a dolgozó ember 

szeretete. 

 Az önkiszolgálás, öltözködés, testápolási teendők, étkezéssel kapcsolatos munkálatok, 

feladatok végzésére nevelés. 

 A közösség érdekében végzett munka: 

- a naposi tevékenység, 

- csoport életéhez kapcsolódó állandó feladatok, 

- az alkalomszerű munkák és egyéni megbízatások, 

- a környezet rendjének biztosítása, 

- segítés a felnőttnek, egymásnak és a kisebbeknek,  

- egyéb megbízatások teljesítése. 

 Az évszakoknak megfelelő tevékenységek: 

- csoportszobában, udvaron, az óvoda környezetében. 

 

1.3.7 A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

Jelenleg ötéves kortól, 2014 szeptemberétől 3 éves kortól kötelező az óvodába járás. Az 

óvodai nevelés a gyermek egész személyiségére irányul. A kisgyermekek többsége 

óvodáskor végére hat-hét éves korra eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi 

szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben az óvodásból iskolássá 

szocializálódik. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és 

szociális érettség, amelyek egyaránt szükséges a sikeres iskolai munkához. 
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 A testi fejlettség szintje (alakváltozás, teherbírás, összerendezett, harmonikus mozgás, 

testi szükségletek kielégítésének szándékos irányítására való képesség). 

 A lelki képességek szintje (lelkileg kiegyensúlyozott, ismeri a viselkedés általános 

szabályait, a tanuláshoz szükséges képességek fejlettsége, szándékos bevésés és 

figyelem megfelelő kommunikáció, elemi ismeretek önmagáról, a környezetéről). 

 A szociális képességek szintje (szociális érettség, elfogadás, együttműködés, 

kapcsolatteremtés, alkalmazkodó képesség, feladattudat kialakulóban, az 

ismeretszerzési tevékenységhez szükséges tulajdonságok megléte). 

Testi fejlettség, mozgás 

Hétéves korra megtörténik az „első alakváltozás”, a testarányok eltolódnak.  

A megtanult mozgások tökéletesebbek, összerendezettebbek lesznek, jellemző a 

mozgáskombinációk megjelenése. A fejlődés - a fejlesztés segítségével - három fő irányt 

követ: a teljesítményjavulást, a mozgásvégrehajtás minőségét, pontosságát, az ismert mozgás 

kombinációját. A gyermekek ugyanazt a mozgást egyre több kombinációban és egyre több 

feladathelyzetben képesek felhasználni. 

A gyermekek mozgása összerendezett, harmonikus fejlődést tükröz. Állóképesek, erősek, 

mozgásukban gyorsak, ügyesek, lazák, szervezetük ellenálló, egészségesek. 

Fejlettek a gyermekek motorikus képességei: 

 Kondicionális képességek: (a mozgásnak az energetikai feltételeit biztosítja) ezen 

belül kiemelten az állóképesség, mely a fizikai megterheléseknél a szervezet biológiai 

egyensúlyát hosszú időre biztosítja. E képességek légzési és keringési funkciók 

fejlesztését is szolgálják.  

 Koordinációs képességek: (jellegzetes elemét a szabályozási folyamatok alkotják) 

térbeli tájékozódás, helyzet változtatás érzékelése és a mozgás megfelelő 

szabályozása, egyensúlyozó képesség, ritmus képesség (változó hangritmusok 

megragadása illetve egyszerű ciklikus mozgások ritmusának tartása). A 

mozgásfejlesztő játékeszközök rendszeres használatával fejletté válik a kéz 

finommotorikája. 
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Szociális magatartás 

A gyermekek képesek megfelelni bizonyos alkalmazkodási követelményeknek. 

Környezetükkel való kapcsolatrendszerük széleskörű. Nagy a nyitottságuk, közvetlenségük 

társaik és a felnőttek irányában. Szívesen vesznek részt - keresik is a lehetőséget - közös 

tevékenységekben. Azonos korú társaikkal tartalmas kapcsolatot alakítanak ki. A 

tevékenységekben képesek a szerepek kiosztására, döntéshozásra. Saját és társaik 

kiszolgálásában önállóak. Egymással és a felnőttekkel szemben udvariasak, türelmesek. 

Környezetük - óvodai - elvárásai egyre nagyobb szerepet kapnak cselekvéseikben, mindezek 

fontosabbak és tudatosabbak lesznek. 

 Teljesítményigény: a gyermekek tevékenységében egyre inkább elhatárolódik a játék a 

feladattól. Belső igényként jelentkezik, hogy elsajátítson valamit - egy készséget, 

ügyességet, tudást - és ezzel létrehozzon valamit.  

 Kitartás: feladatvégzés közben figyelme kevésbé elterelhető, a véletlenszerű 

ingereknek képes ellenállni.  

 Feladattudat: a kapott feladat elvégzését előbbre valónak tekinti minden más 

tevékenységnél. Belső szükségletének kielégítését képes késleltetni. 

A valláserkölcs normáihoz igazodó magatartás, társaikhoz való viszonyulás, 

segítőkészség, figyelmesség jellemzi személyiségüket. Kialakul az egészséges 

versenyszellem, reális önértékelés. A figyelem, türelem, kitartás, kudarctűrés viselkedésükben 

is nyomon követhető. 

Értelmi fejlettség, kommunikációs képesség 

Gazdag ismeretekkel rendelkeznek, a sokoldalú tapasztalat segítségével. Mindezeket 

gondolati síkon is képesek megfogalmazni, kifejezni. Testükről szerzett információik 

széleskörűek. Magatartásukban erősen csökken a gondolkodás érzelmi telítettsége, előtérbe 

kerül az ismeretszerzés igénye.  

 Megismerő funkciók: érzékelés, tér és belső érzékelés, észlelés, térészlelés, térlátás 

magas szintű. Az óvodai és külső környezetben magabiztosan mozognak, könnyen 

teremtenek kapcsolatokat. Bátran kommunikálnak a felnőttekkel és társaikkal. Minden 

helyzetben képesek megértetni magukat. Tisztán, érthetően, választékosan beszélnek. 

Aktív szókincsük - széleskörű tevékenységek segítségével - gazdag. Értik és 
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használják a különféle metakommunikációs jelzéseket. Ennek fejlődéséhez a 

mozgásos tevékenységek nagymértékben hozzájárulnak. 
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2. Iskola 

2.1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata 

 

Az egyház az iskolák alapítását, fenntartását fontos missziós feladatnak tartja. „A mai 

társadalomban az egyház égető szükségét érzi annak, hogy biztosítsa a keresztény 

gondolkodás jelenlétét.” (Kat. Isk. 11) 

Iskolánk a gyermekek keresztény szellemben történő oktatását, nevelését tűzte ki 

célul. Azt szeretnénk, ha iskolánk is hasonlítana egy ideális család életéhez, ahol mindenkor a 

kölcsönös szeretet, megértés és megbecsülés uralkodik. Ez a légkör alkalmas arra, hogy a 

gyerekek a legjobban érezzék magukat, legtöbbet hozzák ki önmagukból és valódi 

képességeiknek megfelelően tudjanak teljesíteni. 

Az oktatásban mindig a keresztény európai kultúra hagyományainak összefüggésében tárjuk 

fel a tananyagot. 

Olyan légkört kívánunk biztosítani, ahol a szülők és a pedagógusok egy közösséget 

alkotnak a gyerekekkel. A nevelők úgy nevelnek, hogy tanításukkal és jó példájukkal kedvet 

és mintát adnak az önneveléshez. 

Többcélú intézményünk 3 éves kortól az általános iskola végeztéig vállalja a 

gyermekek/tanulók keresztény nevelését. Célunk, hogy a gyermekekben felébresszük a tudás 

megszerzésének igényét. 

 

Alapvető nevelési célunk: 

1. érett, felelős keresztény személyiségű emberek formálása, a személyes hit elmélyítése, 

a keresztény világnézet kialakítása 

2. egyéni képességek kibontakoztatása, tehetséggondozás, sikeres továbbtanulásra való 

felkészítés 

 

 

2.1.2 Az iskola létrehozásának rövid bemutatása 

 

 1769-ben Grassalkovich Antal iskolát alapított Gödöllőn, amelyet 1779-ben 

kétosztályúvá fejlesztettek. Ez a magva a gödöllői katolikus iskoláknak. 

 1894-ben Suszter Konstantin váci püspök saját költségén épített katolikus iskolát. 

1913-ra teljesen felépült a Szent Imre herceg utcai 6 tantermes elemi iskola. A máriabesnyői 

iskolát 1930-ig 4 tanteremre bővítették. 1930/33-as években a két iskola 12 osztállyal 

működött. 5 leány osztályban a "Miasszonyunk"-ról elnevezett szerzetes apáca-nővérek 



43 

tanítottak. Ekkor az iskolaszék egyházi elnöke Schlager Árpád apát-plébános volt. Mindkét 

iskola igazgatói teendőit Szvoboda Dénes látta el. A két iskola tanulóinak létszáma 1932/33-

as tanévben 560 fő, ebből 280 fiú, 280 leány. 

 Gödöllőn az államosítás előtt, az egyik legjelentősebb oktatási intézmény volt a Szent 

Imre Általános Iskola.  

 A rendszerváltás után - először 1991-ben - felvetődött egy katolikus általános iskola 

beindításának gondolata. Az iskola újraindítását hátráltató jogi- és szervezeti akadályok 

azonban, csak 1993-ra hárultak el. 

 1993 februárjában született meg a város képviselő-testületének döntése, amelynek 

értelmében a régi Imre utcai épület - amelyben akkor az Erkel Ferenc Általános Iskola 

működött - visszakerült az egyházközség tulajdonába. Mivel az azonnali teljes átadás gondot 

okozott volna az Erkel Ferenc Általános Iskola tanulóinak elhelyezésében, született egy 

megállapodás az önkormányzat és a két iskola között, amely tartalmazta az épület átadásának 

az ütemtervét. Ennek értelmében 1996 júniusáig a két iskola közösen használta az épületet és 

az iskolaudvart. A 97/98-as tanévre szóbeli megállapodás alapján, az úgynevezett műemlék 

épületben, 2 tantermet az Erkel Ferenc Általános Iskola használt, cserébe az ebédeltetést 

náluk oldottuk meg. 

 Miután megvolt az iskola beindításához szükséges egyik legfontosabb feltétel: az 

épület, Szecsődi Péter plébános vezetésével megkezdődött az iskola szervezése. Egy iskola 

beindítása mindig sok és nehéz feladatot, problémát jelent. Ezek leküzdésében az 

Egyházközség és a Polgármesteri Hivatal is segített. 

 1993. szeptember 1-jén 102 kisdiákkal, 9 pedagógussal a Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola ismét megkezdte működését. 2000. évben ballagtak el az első végzős 

diákjaink. Azóta nyolc évfolyammal működik az intézmény. 

Iskolánk hagyományai fokozatosan alakulnak ki. 

 Az első évtől kezdve kiemelkedő helyet foglalt el névadónk, védőszentünk Szent Imre 

herceg ünnepe, melyet szentmisével, ünnepi műsorral, koszorúzással ünnepelünk. 

 December hónapban Szent Miklós ünnepén játékos együttlétet rendezünk. A 

pásztorjáték kedves színfoltja karácsonyunknak. 

 Tanulóink farsangi bálon mutatják be ötletes jelmezeiket, vagy vidám jeleneteiket. 

 A húsvéti készületet lelkinap és Passió segíti. 

 Áprilisban lehetőség szerint, egyházmegyei helyesírási versenyt rendezünk. 

 Május hónapban köszöntjük az édesanyákat. 

 A tanév zárása előtt tanulóink ünnepi műsorral örvendeztetik meg szüleiket. 
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 Évről évre gazdagodnak programjaink: 

 A tanévet Veni Sacte-val kezdjük, és Te Deum-mal zárjuk. 

 Állami ünnepeinkről iskolai szinten emlékezünk meg. 

 Tanulmányi-, szavaló-, rajzversenyekkel is igyekszünk ösztönözni tanulóinkat. 

 Házibajnokságokat szervezünk a csapatsportokból (kosárlabda, futball, 

asztalitenisz…) 

 A természetet kedvelő gyermekeink havonta kirándulhatnak. 

 A tanév utolsó hetében sportnapot – diák-önkormányzati napot - rendezünk. 

 

2.2. Az iskola nevelési programja 

 

2.2.1 A nevelő-oktató munka 

Pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 

Az Egyház az emberek üdvösségének szolgálatára irányuló küldetésének megvalósítása 

során főként azokkal az eszközökkel él, amelyeket maga Jézus Krisztus bízott rá, de 

fölhasználja azokat az eszközöket is, amelyek különböző korokban és különféle kultúrákban 

alkalmasak arra, hogy természetfölötti céljához közelebb segítsék, és előmozdítsák az emberi 

személy kibontakozását. Az Egyház azért hozza létre intézményeit, mert egészen különleges 

eszközt lát bennük a teljes ember kiformálására.
4
 

 

Intézményünk pedagógiai munkájának célja: 

 A gyermekeket 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. 

 A gyermekek morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és 

kommunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti 

igényének megalapozása. 

 A kudarc- és sikertűrés készségeinek fejlesztése. 

                                                 
4
 Egyházi Törvénykönyv (C.I.C. 794-795. kánon) 
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 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 gyermekek önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, 

készségét és a kreativitást. 

 Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele. 

 A kulturált szórakozás igényének kialakítása.  

 Az iskolahasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli 

fejlődés, a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontossága. 

 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, 

alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

 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. 

 Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, 

magyarságtudat) 

 

2.2.2 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. 
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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. 

 Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai 

alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes 

voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és 

művészeti tantárgyak oktatása terén. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés. 

 A tanulók tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, 

feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát,  

 legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik 

elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár 

tevőleges cselekvések során – az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, 

idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. 

 A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus, így a 

nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és 

államalkotó létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatás egészében evidenciának 

kell lennie.  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves része a: 

 demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő 

törekvések felismerése 



47 

 annak megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges 

állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. 

 Ennek alapján kell a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e 

rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is.  

 Az iskola minden évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és 

egyéb specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének, különösen a 

Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismertetése.  

 

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. 

 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  
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 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. 

 

2.2 3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Alapelve, célja: 

 Segítse a gyermekek a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az 

egészséges életmód kialakításában és megtartásában.  

 Fejlessze az életvezetési képességeket. 

 Fejlessze a gyermekek felelősségérzetét egészségük megőrzéséért. 

 Készítse fel a gyermekek a stressz-hatások feldolgozására. 

 Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. 

 Valósítsa meg a mindennapi testedzést a gyermekek számára. 

 Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. 

Területei: 

Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával: 

 Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség, tánc, úszás  

 Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében, 

 Öltözködés, 

 Higiénia, tisztálkodás, 

 Ésszerű napirend kialakítása. 

 Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a tanórai és a 

tanórán kívüli nevelésben, 

Szűrővizsgálatok: pl.: gerinc, szemészet, fogászat, hallás, stb. 
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2.2.4 Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és jóléte –

elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés és 

sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. 

A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók 

élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő szocializálásának 

célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás és a motoros műveltség 

eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és -megőrzés ösztönző erővel 

kell, hogy bírjon az egészségközpontú tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és 

fenntartására. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a 

mozgásra, a stressz- és feszültségoldás különféle ismereteinek elsajátítására, módszereinek 

alkalmazására. 

Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók saját testképének 

megismerésében és a testtudat kialakításában. Mindennek sikere nagyban függ a komplex 

intézményi mozgásprogram elméleti és gyakorlati minőségétől. 

 

Az egészségnevelés színterei: 

a) Minden gyermeket egyformán érintő elemek: 

Példamutató intézményi hatás 

 Tantermek, folyosók, udvar kialakítása, gondozása 

 A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 

 Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: otthoni torna, 

reggeli elfogyasztása, az évszaknak megfelelő öltözködés, stb., 

 Az intézmény által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés 

 

Kötelező keretben végzett egészségnevelés: 

 Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelésóra, 

biológiaóra, egészségtan modul, stb. 

 Szülői igényre erdei iskola szervezése 

 

b) A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

 Szakkörök  
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 Nyári táborok  

 Előadások, kiállítások 

 Egészséges környezetben (pl.: kastélyparkban, hegyekben) végzett séták, túrák, 

kirándulások  

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

 Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, iskolaorvos, 

védőnő. 

 Külső partnerek: gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szervezetek, nevelési 

tanácsadó, sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők, logopédus. 
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2.2.5 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, 

biológia- és testnevelésóra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. 

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

 A tanulók életkoruknak megfelelően sajátítsák el az elsősegélynyújtás elméleti és 

gyakorlati ismereteit. 

 Tanulják meg a mentőhívás szabályait és képesek legyenek felismerni ennek 

szükségességét. 

 A gyermekkori elsősegélynyújtás témakörében alkalmazni tudják sérült társuk 

megfelelő testhelyzetbe hozását, biztosítsák a törött testrész mozdulatlanságát, ellássák 

a vérzéscsillapítást, képesek legyenek a légutak szabaddá tételére. 

 Képesek legyenek a segítségnyújtásra mindaddig, míg a szakszerű ellátást biztosító 

személy megérkezik. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

Tanórán belüli és tanórán kívüli frontális és csoportmunka keretében. Az életmentő 

beavatkozások készségszintű alkalmazása és az ehhez szükséges teendők szituációs játékok 

segítségével való rögzítése. Konkrét példákon keresztül megtanítani a tanulókat környezetük 

biztonságosabbá tételére. 

a) Tanórán belüli témacsoportok: 

Biológiaóra: vérzések és azok csillapítása 

 sebek és azok ellátása, kötözése. 

 Kémiaóra: vegyszerek, mérgezések okozta sérülések felismerése, kezelése. 

 Fizikaóra: égések és ellátásuk, 

 elektromos balesetek. 

 

b) Tanórán kívüli: 

Osztálykirándulások, kirándulások, erdei iskola keretén belüli balesetvédelem. 
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2.2.6 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

„Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai 

közösség minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az 

iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal 

végső céllá.” 
5
 

A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe 

kell vennie mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, 

viselkedésével, beszédstílusával. 

 A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi 

nevelés területei: 

 Tanórák: hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák 

 Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: napközi, tanulószoba, szakkörök, 

lelkigyakorlatok, kirándulások, erdei iskolák 

 Diák-önkormányzati munka 

 

 A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

 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 pedagógusközösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és 

nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket 

koordinálni tudja, 

A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

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

 Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére. 

                                                 
5
 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 34. oldal 
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 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, erdei iskolák mélyítsék el a természetszeretetet és a 

környezet iránti felelősséget. 

 

A diákönkormányzat közösségfejlesztő 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. 

 

A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során: 

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

egyházi személyiségekkel, külső szakemberekkel. 

 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. 

 

Az ember természeténél fogva közösségi lény, Isten közösségként hívta meg az 

emberiséget az üdvösségre. Az Istent és önmagát kereső ember számára leglényegesebb 

dolog személyi és közösségi önazonosságának megtalálása. Csak a keresztény értékrenden 

alapuló légkörben válik egyértelművé a személyiségnek mint páratlan, egyszeri és 

megismételhetetlen értéknek a hangsúlyozása, akit nem elsősorban teljesítményeiért, hanem 

önmagáért fogadnak el, mert így szereti őt az Isten. A személyiség azonban nem elszigetelt 

individuum, akinek meg kell valósítania önmagát, nem is arctalan tömeg, hanem kapcsolatra, 

személyes kontaktusra vágyó ember, közösségi lény, aki csak az én-te kapcsolatban válhat 

azzá, akivé lennie kell, olyan emberré, aki képes a szeretet és tisztelet ajándékozására és 

elfogadására. 
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 A közösségi nevelés alapja a kinyilatkoztatásban és a szívbe írt törvényben gyökerező 

keresztény értékrend. Ezért egyik legfontosabb pedagógiai feladatunk a közösségben 

ezeknek az értékeknek a képviselete, illetve kialakítása, hogy ezáltal a közösség 

támogathassa tagjait az értékek életté váltásában. 

 Olyan légkört kell teremteni, amely segíti a növendékeket önmaguk és mások 

elfogadásában, keresztény elkötelezettségük formálásában, ugyanakkor lehetővé teszi 

a közösség minden tagja számára, hogy szabadon dönthessen Isten mellett. (Szent 

Ágoston nyomán) 

 A közösségeinkben lehetőségeinkhez mérten fel kell vállalni és segíteni azokat, akik 

élik és vállalják hitüket, és azokat is, akik még távolabb vannak. 

 Fontos feladatunk kialakítani a növendékekben egyfajta szociális érzékenységet, 

illetve az erre való természetes igényt, mert később a társadalomba kilépve már 

önállóan kell felvállalniuk ezeket a feladatokat (szegények segítése). 

 A közös segítő tevékenység által nem csak a közösség épül, de annak minden tagja 

elindul a teljes emberré válás útján. Kialakul benne a nyitottság a másik ember 

gondjaira, ugyanakkor értékeire is. 

 Az egymás elfogadására, toleranciára való nevelés a közösségen belüli különbségeket 

és konfliktusokat csökkenti. 

A közösségfejlesztés közös feladat. Az intézmény valamennyi dolgozójának figyelembe 

kell vennie mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, 

viselkedésével, beszédstílusával. 

 

2.2.7 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

 

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, 

 tanórák látogatása 

 felvétel, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

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

 

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.  

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

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

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 
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 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.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Órát látogat az osztályában. 

 

2.2.8 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

 

Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak 

mennél nagyobb hasznára lehessen. „Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak 

használni, hazájának szolgálni tud.” (Kodály Zoltán) 

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. 
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A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

 

Gyermekeink fejlettsége nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak – 

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. 

Kiváltképpen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk az 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 gyermek 

helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelését, a kötetlen tevékenységek/tanórán 

kívüli felzárkóztató foglalkozások és a kötött tevékenységek/tanórai differenciált 

foglalkoztatás megtervezését, szervezését és kivitelezését. 

Arra törekszünk, hogy a gyermekek egységesen magasabb tudásszintje, a korábban 

lemaradó gyermekek erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú differenciálásra 

való törekvés a pedagógusi munkában számukra is meghozza a kívánt eredményt. 

E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a korrepetálás. 

A pszichésen iskolaérett gyermekre mindenekelőtt az akaratlagos folyamatok dominanciája 

jellemző. Az ismeretlen tananyag elsajátítása is akaratlagos figyelmet és emlékezetet igényel. 

A szándékos emlékezet az egész személyiségfejlődést alapjaiban befolyásolja. 

A felzárkóztató programok elsődleges feladata az érdeklődés, a gondolkodás, a beszéd 

megfelelő fejlesztése. Szakember alkalmazása a beszédhibák kiküszöbölése. 

Szükség esetén speciális szakemberek segítségét vesszük igénybe. 
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A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

 

Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő 

gyermekek fejlesztését, mert a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége 

fejlesztésének is gátjává válhat. 

 

Intézményünk feladata: 

 A gyermek 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 óvodai, iskolai, az osztályközösségi, a hitéleti programok. 

Az elérendő cél a gyermekek felelősségtudatának, önfegyelmének, kezdeményezőkészségé-

nek, csoportmunkára való alkalmasságának kialakítása. 

 

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. 

Intézményünk különös figyelmet szentel a gyengébbekre, és segíti 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 gyermek rendhagyó 
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magatartása, megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalnunk kell a fokozott 

törődést a gyermekkel. 

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek száma emelkedhet. 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 

óvónőkkel, az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével és az osztályfőnökökkel. 

Kapcsolatot tart a különböző gyermekvédelmi szervezetekkel. 

 

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 gyermekek egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás 

biztosítása az óvoda gyermekorvosi, az iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az 

iskolafogászati rendeléseken. 

 A gyermekek intézményes ellátása, az óvoda és 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 gyermek erkölcsi, 

érzelmi, értelmi fejlődését. 

 hogy mennyire ellenőrzött a tevékenysége, szabad mozgása. 
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 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. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

A szociális hátrányok leküzdését az alábbi tevékenységi formákkal szolgáljuk: 

 tehetséggondozó programok szervezése, 

 16 óráig tartó iskola, tanulószobai ellátás biztosítása, 

 szülők, családok életvezetési gondjainak segítése, 

 a tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása, 

 hozzájárulás tanulmányi kirándulásokhoz, táborozásokhoz, erdei iskolákhoz, 

 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. 
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2.2.9 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje 

 

A diákönkormányzat véleményét - a hatályos jogszabályok szerint - be kell szerezni: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 a házirend elfogadása előtt. 

A jogszabály által meghatározott véleményezésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

 

2.2.10 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

Az intézmény a szülőktől elvárja, hogy a célkitűzéseknek megfelelően, a gyermek lelki, 

szellemi és testi fejlődésének érdekében tevékenyen együttműködjenek, támogassák az 

intézmény nevelő igyekezetét. Arra törekszünk, hogy a szülői és az óvodai, iskolai nevelés 

között összhangot teremtsünk, ne éljen a gyermek kettősségben. Ezért a kapcsolattartásnak és 

a kommunikációnak különböző formáit ragadjuk meg. 

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 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. 

 A diákönkormányzat vezetője negyedévenként egyszer a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén és faliújságon keresztül, az osztályfőnökök folyamatosan az 

osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat. 
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 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: 

 Szülői értekezlet 

 Fogadóóra 

 Írásbeli tájékoztató 

 Közös kirándulás 

 Pályaválasztási tanácsadás 

 Iskolai rendezvények 

 Plébániával közös programok 

 

A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

 

A szülők részéről elvárhatjuk: 

 Aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

 Őszinte véleménynyilvánítást, 

 Együttműködő magatartást, 

 Nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést, 

 Érdeklődő, segítő hozzáállást, 

 Önzetlen segítségnyújtást. 

 

A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei: 

 Közös rendezvények (pl.: karácsonyi ünnepség, farsangi bál, Veni Sancte, Te Deum 

stb.) szervezése a szülők és pedagógusok részvételével. 

 Igény szerint osztály-család közös hétvége. 
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2.2.11 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

A vizsgaszabályzat célja 

 

Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgáinak lebonyolítása, 

azok rendjének szabályozása. 

A vizsgaszabályzat szerint 

- tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) 

- és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg 

és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja: 

- a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) 

szeretné a követelményeket teljesíteni. 

- azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait 

évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény 

Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni. 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

A vizsgaszabályzat hatálya 

 

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

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra 

 pótló vizsgákra 

vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít, 

 akinek különbözeti vizsga szükséges, 

 és a pótló vizsgák esetében. 
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Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

- akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő.  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

 

A vizsgaszabályzat hatálybalépése a 2013/2014-es tanév végén megszervezendő 

vizsgáktól érvényes, és határozatlan időre szól. 

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

Pedagógiai Programja alapján. 

 

Osztályozó vizsga 

 Az intézményi osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két 

hétben kell megszervezni. 

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

tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást 

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

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

tanítási órák több mint 30 % - a. 

 Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző 

két hétben, ha 

- felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól. 

- engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

Sikeres osztályozó vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok megrövidítésére is 

engedélyt kaphat a tanuló. 

 A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb 

három vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 15 percnél nem lehet több. 

A tanulmányok alatti vizsgán a tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon 

mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői 

vélemény alapján kapott. 
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A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az 

Intézmény nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, 

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

teljesítményét hátrányosan befolyásolta.  

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

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

 

Különbözeti vizsga 

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként 

írhatja elő az intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy 

tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az intézmény a 

megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, 

tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek. 

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg 

kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  

 

Javítóvizsga 

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

javítóvizsgát tehet.  

Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között – a társiskolákkal egyeztetett időpontban 

szervezhető. 

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

utasító kollega legyen.  

A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

 

Pótló vizsga 

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

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

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

az igazgató jelöli ki. 
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Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga 

A tanuló alapvető joga, hogy tanulmányai során pedagógusaitól független bizottság előtt, 

tanulmányok alatti vizsgát tehet, amely lehet osztályozó-, és javítóvizsga. 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát az Oktatási Hivatal 

szervezi. 

 A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi idő 

utolsó napját megelőző huszonkettedik munkanapig, amennyiben hiányzás miatt nem 

értékelhető és osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő 

három napon belül jelentheti be, ha független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni. 

A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott, s 

javítóvizsgát tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a 

javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le. 

 

Tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei 

A vizsgabizottság minimum három főből áll. Az általa ellátandó feladatok 

 - elnök 

 - kérdező tanár 

 - ellenőrző tanár 

Az elnök 

- felel a szabályok betartásáért,  

- ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, 

 - ha kell szavazást rendel el. 

Kérdező tanár(ok) 

- csak megfelelő tanári végzettséggel lehet 

- lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte. 

Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. 

Ellenőrző tanár 

- lehetőség szerint szakos tanár 

- felel a vizsga szabályszerűségéért 

 

Írásbeli vizsgák általános szabályai 

- a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet 

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

megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot 



67 

- a feladatlap megoldásának ideje 45 perc 

- a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló 

hozza magával. 

Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell 

biztosítani, kivétel, pótló vizsga esetén, három írásbeli vizsga tartható. 

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

jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak. 

 

Az írásbeli vizsga javítása 

 - a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot 

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

segédeszközöket használt, rávezeti a feladatlapra és értesíti az igazgatót. 

 

A szóbeli vizsga általános szabályai 

Egy napon három szóbeli vizsga tehető le: 

 a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie 

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

 a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó 

segédeszközökkel készül az önálló feleletre 

 a felkészülési idő legalább 20 perc, kivétel az idegen nyelv ahol nincs felkészülési idő 

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

 a felelet maximum 15 percet tarthat 

 ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy 

alkalommal póttételt húz 

 két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet  

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

jegyzőkönyvet készít, és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről. 

 szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a 

törvények alapján dönt. 

A vizsgatárgyak részei és követelményei 

A vizsgatárgyak követelményrendszere: 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 
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A vizsgatárgyak részei 

Magyar irodalom  írásbeli + szóbeli vizsga 

Magyar nyelvtan  írásbeli + szóbeli vizsga 

Történelem  írásbeli + szóbeli vizsga 

Idegen nyelv  írásbeli + szóbeli vizsga 

Matematika  írásbeli + szóbeli vizsga 

Környezetismeret/ Természetismeret  írásbeli + szóbeli vizsga 

Fizika  írásbeli + szóbeli vizsga 

Földrajz  írásbeli + szóbeli vizsga 

Biológia  írásbeli + szóbeli vizsga 

Kémia  írásbeli + szóbeli vizsga 

Hon és népismeret írásbeli + szóbeli vizsga 

Vizuális kultúra írásbeli + szóbeli vizsga 

Technika és életvitel írásbeli + szóbeli vizsga 

Informatika gyakorlati vizsga 

Testnevelés gyakorlati vizsga 

 

2.2.12 Az értékelés rendje 

A vizsgák értékelése a pedagógiai programban foglalt értékelési rend szerint történik. 

 

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

A tanuló felvételéről az igazgató az ügyben érdekelt osztályfőnök véleményének ismeretében 

dönt. 

Túljelentkezés esetén az elsődleges döntési szempont a család, illetve a gyermek hitbeli 

elhivatottsága. 

 

A felvételi eljárás különös szabályai 

 

A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskolázásunkat nem köti 

körzethatár. A tanulók felvételéről az igazgató dönt. 

Az elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola 

igazgatójához kell benyújtani - az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül. 



69 

A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény 

pedagógiai programját és eltökéltek legyenek annak megvalósítására. 

Az első évfolyamra jelentkezőknél szülőkkel beszélgetve (hitélet, nevelés), a gyerekekkel 

játékosan ismerkedünk. 

Plébánosi (lelkészi) ajánlást kérünk. 

A felvétel rendje: 

Az általános követelményeket kiegészítő szempontok az 1. évfolyamon:  

- iskolaérettség írásos igazolása; 

- idősebb testvér már az iskola tanulója; 

- egyházközösséghez tartozás. 

A beiratkozás az állami, önkormányzati fenntartású iskolák beiratkozási időpontjával 

összhangban végezzük. 

Jelentkezés módja: a kitöltött iskolai jelentkezési lap leadása. 

 

2.3. Az iskola helyi tanterve 

 

2.3.1 A választott kerettanterv megnevezése 

 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet mellékleteként megjelent: 

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 

Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan/ Hittan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 
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Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Erkölcstan/Hittan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret 
1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

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

 

Tantárgy megnevezése Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Biológia-egészségtan B változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

 

A választott kerettanterv feletti óraszám  

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+2 6+1 

Idegen nyelvek       2+1 

Matematika 4+1 4+1 4 4 

(Erkölcstan helyett) Hittan 1+1 1+1 1+1 1+1 

Környezetismeret 1 1 1+1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezett órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Hittan (nem számít bele az 

órakeretbe a NAT 9. § 1.a 

szerint) 

1 1 1 1 
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Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3+1 3+1 3+1 3+1 

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

(Erkölcstan helyett) Hittan 1+1 1+1 1+1 1+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1+1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 0+1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Hittan (nem számít bele az 

órak. a NAT 9. § 1. a sz.) 
1 1 1 1 

 

A kerettanterv az egyes tantárgyak előírt kötelező közös ismeretanyagának tanításában 

90%-nyi időkeretet határoz meg. A fennmaradó 10%-os időkeret felhasználást a tanterveknél 

megjelöltük.  

 

Választható tantárgy: 

- a 4. évfolyamtól induló idegen nyelv oktatásában (heti 3-4-4-4-4) angol vagy német nyelv 

tanulása, 
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- a tanórán kívüli tevékenységek közül a gyógytestnevelés választható. Tanulóinkat ortopéd 

orvos diagnózisa, javaslata alapján látja el a gyógy testnevelő. 

 

-A tanulószobai felvételről a szülők igénye, a munkaközösség-vezetők (pedagógusok) 

véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. Gyámhatósági kezdeményezés esetén a felvétel 

nem tagadható meg. 

 

Kötelezően választandó tanórai foglalkozás a Hon és népismeret 5. évfolyamon, heti 1 

tanítási óra keretein belül. 

Nem kötelező tanórai foglakozás a technika és életvitel 8. évfolyamon, heti 1 tanítási óra. 

 

2.3.2 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

A tanulást segítő eszközök kiválasztásánál figyelembe vesszük: 

- a tankönyvjegyzékben való megjelenést 

- a tankönyvek átláthatóságát, 

- érthető meghatározásait, 

- érdekes probléma felvetéseit, feldolgozásait, 

- tartalmat szolgáló megjelenést, 

- felmenő rendszerben való használhatóságát 

- árát. 

 

2.3.3 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

Kulcskompetenciák 

 Idegen nyelvi kommunikáció  

A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER) szerinti B1 szintű nyelvtudás  

elsajátítása a 12. évfolyam végén az első idegen nyelv terén olyan elvárásként jelenik  

meg, melyre az idegen nyelv belépésének első évfolyamától kezdve tudatosan és  

szisztematikusan kondicionálni kell a tanulókat.  

 Matematikai kompetencia  

Alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek igazolása a 

mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján;  
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 Matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára való 

szocializálás terén;  

 Természettudományos és technikai kompetencia  

A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a  

tanulók életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a 

motiváció hatásosabb felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki életpályára 

történő szocializációhoz. Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és a fejlesztés 

terrénumában kiemelt fontosságú a komplex eszközök használata, a módszertan és az 

oktatásszervezési formák változatossága, így a természettudományos gondolkodás tanórán 

kívüli környezetben történő fejlesztése.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

Rendszerszemléletű gondolkodás az alkalmazhatóság praktikumának 

vonatkozásában; 

Bepillantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe. 

Kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, a nemzetiségek és a nyelvi-, vallási 

etnikumok szerepének értékelése,a massage elfogadása. 

 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

A nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a vallási-

nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen alapuló 

magatartást magába foglalja;  

Az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az 

etikailag vállalhatatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn nemzetünk és 

emberségünk ellen;  

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A művészi-alkotói szabadság korlátjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és az 

emberiesség elleni, azzal megalkuvó vagy tevőlegesen közösséget vállaló magatartás 

elítélése és etikai alapú megítélése, különösképpen a XX. századi totális 

diktatúrákkal kapcsolatban. 

 

- Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
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Az alsó tagozat első két évében legfontosabb a tanulók között tapasztalható különösen 

jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek felismerése, pedagógiai kezelése. 

A feltárandó hiányosságok megszüntetése a rendelkezésünkre álló eszközök használatával 

(DIFER), az iskolai alapkészségek optimális szintre való hozásával megkönnyíteni az 

átmenetet óvodából iskolába, fokozatosan átvezetni a gyermeket az óvoda játékközpontú 

cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. 

Feladatunknak tekintjük az egyéniséghez illő tanulási módszerek kialakulásának elősegítését, 

melyek kellően hatékonnyá tehetik a tanítás-tanulás folyamatát. Támogatjuk az iskolai 

fegyelem, figyelem, kötelességérzet, feladattudat igényének kialakulását, belsővé válását. 

A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok útján való 

értékelése.  

A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő megvalósítás 

bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis időkeret, iskolán kívüli 

programok, erdei iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati programok stb.).  

A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem 

előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során.  

Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a 

mindennapokban. 

 

- A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe 

kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

Az alapismereteknek, jártasságoknak, készségeknek olyan szintű kialakítására törekszünk, 

amelyek képessé teszik tanulóinkat a korszerű ismeretek elsajátítására, a felső tagozatba való 

zökkenőmentes átkerülésre. 

Változatos tanulásszervezési módszerekkel motiválni tanulóinkat a tudás megszerzésére, így 

elérve a teljesítmények növekedését. 

A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátítása; a mentális képességek célirányos fejlesztése; az önálló tanulás és az önművelés 

alapozása. 

A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi nevelési és 

más közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és a konfliktuskezelés terén 
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éppúgy, mint az interperszonális kapcsolatokban.  

A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei valamennyi  

képesség- és készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az egyéb foglalkozások  

során.  

A belépő első idegen nyelv oktatása vonatkozásában a távlati koncepciót arra kell alapozni, 

hogy a 12. évfolyam végéig – az érettségi vizsga idejére – a B1 szintet elérjék a tanulók a 

nyelvtudás terén.  

Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat fizikailag 

aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre 

való szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap. Kulcsfontosságú a stressz- és 

feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban.  

 

- Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozat szakmai munkája alapvetően 2, egymástól jól elkülöníthető szakaszból áll. Az 

5-6. osztály munkája az alapkészségek stabilizálása. 

 

Alapvető nevelési célunk: 

1. érett, felelős keresztény személyiségű emberek formálása, a személyes hit elmélyítése, 

a keresztény világnézet kialakítása 

2. egyéni képességek kibontakoztatása, tehetséggondozás, sikeres felvételire való 

felkészítés 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. 

Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés hátrányainak  

bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában társadalmi fontosságú. Ennek etikai 

alapú megközelítése valamennyi tanórai és – a nevelési célzatú foglalkozások között 

kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki órák mellett – a tanórán kívüli foglalkozásokban is 

elengedhetetlen. A nemzetiségek, a nyelvi-vallási etnikumok iránti megértő, befogadó attitűd, 

kultúrtörténeti relevanciájuk, államalkotó jelentőségük bemutatása egyaránt lényeges az 

ismeretközlésben és a nevelés-oktatás egészén keresztül.  

Az ismeretek, alapfogalmak és a rendszerközpontú szemlélet mellett kell megfelelő teret 

engedni az ezeket nélkülözni nem képes kompetencialapú fejlesztésnek. 
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Az egészséges életvitel kialakításához biológia-egészségtan tantárgy gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni, mely az egészségmegőrzésnek, a fizikailag aktív és 

egészségtudatos életvezetésre késztetésnek az intézményi komplex mozgásprogrammal, 

valamint az egészségnevelési programmal való összhangját képes megjeleníteni a lelki 

egészség fejlesztésével egyetemben (pl. stressz- és feszültségoldó programok);  

Az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a közösségfejlesztés 

céljait is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia fontosságára, a velünk élő 

nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és államalkotó szerepére, melynek különös 

jelentősége van történelem, magyar irodalom, hittan tantárgy terén. 

 

- A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A 7-8 osztály a pályaorientációs feladatok színtere. 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

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

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 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, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek 

tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan 34 különös 

jelentőségű az alapvető emberi jogi (alkotmányjogi) ismeretek közvetítésével együtt. Ennek 

keretén belül az Alaptörvény Nemzeti hitvallás és Alapvetés részegységeinek ismertetésével 

igyekszünk a tanulókat érthető és általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, mely a 

felelős, nemzetéért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel 
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rendelkező állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe.  

A természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott kompetenciaterület 

sajátosságaihoz igazodóan – a következők jelentik a prioritást:  

 természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció;  

 a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése a tanulók  

számára;  

 természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex  

fejlesztése, mely a környezeti nevelés stratégiai céljaiba is beépül.  

 

2.3.4 Mindennapos testnevelés 

 

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

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

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező 

vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre 

érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a 

sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki. 

 

Iskolánkban: 

1-4. évfolyamon a testnevelésóra keretein belül heti 3,5 testnevelésórával, 1 néptáncórával 

és 0,5 úszásórával. 

5-8. osztályban a testnevelésóra keretein belül heti 3 testnevelésórával, heti 1 tánc- és 

mozgásórával és heti 1 sportjátékkal. 

 

Orvosi szűrés alapján személyre szabott gyógytestnevelést is biztosítunk. 

Az iskola sportköre bekapcsolódik – lehetősége szerint – a Katolikus Iskolák Diák 

Sportszövetségének, a KIDS-nek munkájába. 

A diáksport révén diákjaink részt vehetnek a különféle versenyeken: a Diák Sportszövetség 

által kiírt városi, megyei, országos versenyeken, a diákolimpián, a KIDS-versenyeken, a 

különféle iskolai kupa-küzdelmekben. 
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2.3.5 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Felmérjük intézményünk tanulói összetételét, és kiemelten a hátrányos (HH), 

halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók arányának 

kiegyenlítettségére vonatkozó adatokat. 

(HH tanuló: akit a jegyző védelembe vesz, illetve rendszeres juttatásra, gyermekvédelmi 

támogatásra jogosult, HHH tanuló: akit a jegyző védelembe vesz, illetve rendszeres juttatásra, 

gyermekvédelmi támogatásra jogosult + a szülei nem rendelkeznek 8. évfolyamnál magasabb 

iskolai végzettséggel, vagy tartós nevelésbe bevont (állami gondozott), SNI tanuló: szakértői 

bizottság által sajátos nevelési igényű gyermek.) 

 

Az iskolában alkalmazott fejlesztő pedagógus a tanulóról készült szakvéleményben jelzett 

nehézségek ellátását fejlesztő foglalkozások keretében végzi. A logopédiai ellátást igénylő 

tanulók fejlesztéséhez óraadó logopédust alkalmazunk. Felhasználjuk gyermekeink 

fejlesztésére a mozgásterápiát és a vizuális terápiát is. 

  

KONKRÉT CÉL 

MEGFOGALMA

ZÁSA 

KONKRÉT 

INTÉZKEDÉS 

MEGFOGALMAZÁS

A 

FELELŐS 

SZEMÉLY 

EREDMÉNYESSÉG MÉRÉSE 

a HHH 

tanulók 

számára 

délutáni 

elfoglaltság 

megszervezése 

tanulószobai 

foglalkoztatás 

heti két alkalommal 

kosárlabda és foci 

sportfoglalkozás 

meghirdetése 

Igazgatóhelyettes, 

osztályfőnök és a 

testnevelő tanár 

foglalkozási napló létszáma 

(nem feltétlenül számosság kerül ide 

mindig, lehet azt is megfogalmazni, 

hogy „javuló tendenciát mutat”, stb.) 

 Felmenő 

rendszerben felvett 

HHH-s diákok 

arányos elosztása a 

két párhuzamos 

osztály között 

Igazgató és 

mindenkori 

osztályfőnökök 

Tanulói nyilvántartási lapok 
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2.3.6 Az iskolai beszámoltatás  

Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 

Az ellenőrzés, értékelés, osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része. Jelentős 

szerepe van a személyiség fejlesztésében. Ösztönzést ad, fejleszti a felelősségérzetet, az 

önértékelő képességet, önnevelésre késztet. 

Az objektív, igazságos értékelés – osztályozás előfeltétele a világosan megfogalmazott és 

következetesen érvényesített követelményrendszer. A tanulót a követelményekhez, önmaga 

képességeihez, korábbi teljesítményeihez is viszonyítjuk. 

Az értékelés a tanulókat egyénenként is segíti abban, hogy a tőlük elvárható maximumot 

nyújtsák. Rendszeres, folyamatos, személyre szóló, ösztönző értékelésre törekszünk. 

Az értékelés kifejezésének néhány általunk is használt módja: 

- metakommunikációs jelzések 

- szóbeli, vagy írásbeli vélemény 

- pontozás; százalékos értékelés 

- szimbólumok adása 

- tárgyjutalom, oklevél 

- osztályzat, 

A szöveges értékelés során a pedagógus a gyermek egész személyiségének vizsgálatát, 

sokoldalú megismerését, elfogadását, folyamatos fejlesztésének végiggondolását végzi. 

Valamennyi tanulót félév végén és év végén értékelni kell. 

 

Az osztályfőnöki értékelés: 

- együttműködés a társakkal és a pedagógusokkal 

- konfliktuskezelés 

- a szabályok betartása 

- a közösségben, osztályban elfoglalt hely 

- felelősségtudat 

- kezdeményezőkészség 

- önbizalom 

 

A tanulás értékelése: 

- a munkavégzés rendezettsége 

- munkafegyelem 
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- a felszerelés 

- házi feladat megléte 

- odafigyelés, összpontosítás 

- önállóság 

- segítségkérés és adás 

- együttműködés 

- érdeklődés 

- aktivitás 

- munkatempó 

- hatékonyság, 

 

A szociális fejlettség: 

- együttműködés 

- szokásrendszerhez való viszonya 

- önértékelés 

 

Az 1. évfolyam tanulói, valamint a 2. osztályosok az első félév zárásakor szöveges 

értékelést kapnak. Ez a szöveges értékelés kifejezi, hogy a tanuló  

- kiválóan, 

- jól megfelelt, 

- megfelelt az elvárásoknak, esetleg 

- felzárkóztatásra szorul. 

Ez utóbbi esetben a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a 

tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket. Minderről, és arról, hogy a 

felzárkóztatásra milyen segítséget nyújt az iskola, tájékoztatást adunk. A szülő és a 

pedagógus közösen gondolkodik a gyermek fejlődéséről. Az értékelés célja, hogy a gyerek 

aktív részese lehessen saját fejlődésének. 

 

A második évfolyam végén, és a többi évfolyamon osztályzattal értékelünk. 

A tanuló tudásának értékelése, minősítése: 

 jeles (5) 

 jó (4) 

 közepes (3) 
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 elégséges (2) 

 elégtelen (1) 

 

A tanuló magatartásának értékelése, minősítése: 

 példás (5) 

 jó (4) 

 változó (3) 

 rossz (2) 

 

A tanuló szorgalmának értékelése, minősítése: 

 példás (5) 

 jó (4) 

 változó (3) 

 hanyag (2) 

Különböző típusú értékelések kritériumai 

 

Szóbeli felelet 

Tartalma: adott tananyag összefüggő, esetleg kérdések alapján történő elmondása. 

 Jeles: Összefüggő, kérdésekre adott önálló felelet, ismétlő és legfeljebb egy  

segítő tanári, vagy tanulói kérdéssel. (91-100%) 

 Jó: Több segítő kérdéssel elmondott önálló felelet (76-90%) 

 Közepes: Kérdések alapján a tananyag elmondása (51-75%) 

 Elégséges: A NAT és a Helyi tanterv minimum szintjének teljesítése adott  

tananyagból kérdésekre (30-50%) 

 Elégtelen: minimumszint alatti teljesítmény.(0-29%) 

 

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. 
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Írásbeli feladatok értékelése 

Formái: írásbeli felelet, röpdolgozat, témazáró dolgozat, felmérések írásbeli felelet: 

Tartalma: az adott tananyag (összefüggően), vagy kérdésekre egyenként adott válaszokkal 

történő ellenőrzése. Alapfogalmak, jelzések, szabályok, törvényszerűségek, összefüggések 

ellenőrzése néhány fővel, vagy minden tanulóval. 

A tanulók tanulmányi munkájának egységes értékelése érdekében az írásbeli  dolgozatok 

teljesítményét százalékos arányban fejezzük ki. 

 

1-2. osztály félévéig szövegesen: 

Kiváló 91-100% 

Jól megfelelt 78-90% 

Megfelelt 65-77% 

Felzárkóztatásra szorul 

sssszorulllllll 

64% alatt 

 

2 osztály év végétől 4. osztályig érdemjegyekkel: 

Jeles 91-100% 

Jó 78-90% 

Közepes 65-77% 

Elégséges 51-64% 

Elégtelen 0-50% 
  

5-8. évfolyamon: 

Matematika, fizika, történelem, informatika, kémia, biológia- egészségtan, földrajz, ének-

zene, természetismeret, hittan, vizuális kultúra, hon- és népismeret, technika életvitel és 

gyakorlat tantárgyakból: 

 

Összefüggések számonkérése  

Jeles 90-100% Kiválóan teljesített 

Jó 75-89% Jól teljesített 

Közepes 51-75% Megfelelően teljesített 

Elégséges 34-50% Gyengén teljesített 

Elégtelen 0-33% Felzárkóztatásra szorul 
 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek: 

Összefüggések számonkérése  

Jeles 90-100% Kiválóan teljesített 

Jó 76-89% Jól teljesített 

Közepes 60-75% Megfelelően teljesített 

Elégséges 50-59% Gyengén teljesített 

Elégtelen 0-49% Felzárkóztatásra szorul 
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Az írásbeli felelet, röpdolgozat íratásáról nem köteles a nevelő előre tájékoztatni 

a tanulót, szabadon dönthet alkalmazásáról. Nem lehet azonban az írásbeli beszámoltatást 

a fegyelmezés eszközeként alkalmazni a tanítási órán. Lehetőséget kell adni a tanulónak a 

beszámoló előtt a felkészülésre. Ezeknek az írásbeli beszámoltatásoknak ugyanolyan 

súllyal kell bírniuk a tanuló félévi és tanév végi értékelésében, mint a szóbeli 

feleleteknek. 

 

Témazáró dolgozat 

Megegyezik az írásbeli felelet elvárásainak százalékos arányaival. 

Javítási lehetőség: a pótlólag felkészült tanuló a témazárót követő időszakban 

beszámolhat, javíthat. 

 

Felmérések 

A tanulók folyamatos értékelésében fontos szerepe van a felméréseknek. 

Felméréseket a bevezető, kezdő alapozó és fejlesztő szakaszban egyaránt készítünk 

magyarból, matematikából, környezetismeretből tanév elején, félévkor és év végén. Az év 

eleji felmérések diagnosztikusak, melyek az ismétlést követik, így tájékozódó jellegűek, 

ezért nem osztályozzuk. A félévi felmérésekben készségeket mérünk (szövegértés, 

helyesírási, számolási készség, alapműveletek).  

Az év végi felmérésekben (szummatív felmérés) a helyi tantervben 

meghatározott követelményeket mérjük. 

Az írásbeli dolgozatokat, felméréseket lehetőség szerint a következő tanítási órára 

ki kell javítani, és két héten belül meg kell beszélni a tanulókkal a hibatípusokat, és 

meghatározni a továbbhaladás irányát. 
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2.3.7 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

Házi feladat: 

A házi feladat a már megértett tananyag rögzítésére, elmélyítésére szolgál. Az oktatás 

keretében csak annyi házi feladat adható, amennyit egy átlagos képességű gyerek a délutáni 

tanulási időben meg tud oldani. 

A tanulószobai foglalkozás keretében legalább az írásbeli házi feladat elkészítését meg kell 

követelni a tanulóktól. 

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

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés ideje nem lehet több 1-1,5 óránál. 

 

2.3.8 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk a hittant; az idegen nyelvet; az informatikát valamely 

más tantárggyal. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a 

kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

 

2.3.9 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

81. § (1) Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban, április, 

május hónapokban, Netfit-fittségmérési módszer alkalmazásával tanévenként, a felső 

tagozatos évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók 

részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. 

A mérés, vizsgálat lefolytatható egyszeri alkalommal és megszervezhető legfeljebb két 

hónapig terjedő időszakra is. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, 

vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző 

pedagógus a mérésben érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az 

eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza 

a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket. 



Testösszetétel és tápláltsági profil: 

Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

Testmagasság mérése 

Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil: 

Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

Hajlékonysági profil: 

Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

 



2.3.10 Az iskola nevelési elvei 

Az iskola egészségnevelési elvei 

 

Egészségnevelési munkaterv készül, mely évfolyamokra bontva tartalmazza az adott 

korosztály legfontosabb egészségnevelési céljait, feladatait. 

 A tisztasági vizsgálatok részeként a hajápolás, körömápolás, öltözködés. 

 A védőnői szűrővizsgálatok közben táplálkozásról, a mozgáshiány következményeiről, 

helyes testtartásról és a felmerülő problémákról esik szó. 

 A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit: 

 a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét;  

 az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram fittség 

megőrzése szempontjából való fontosságát;  

 a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság  

elérésében;  

Pszichohigiénés nevelés  

 fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre nevelés  

Szociálhigiénés nevelés  

 a stressz- és feszültségoldás metódusai  

 

Célok  Feladatok Kritériumok 

A rendszeres  

testmozgásra való  

igény kialakítása  

komplex intézményi 

mozgásprogram tanévre 

aktualizált feladattervének 

kialakítása és 

megvalósítása.  

Az aktív, mozgásos  

tevékenységek az iskolai 

élet minden területét 

fogják át. 

Az egészséghez és az  

egészséges  

környezethez való  

igény kialakítása  

Annak tudatosítása a 

tanulókban,  

 hogy az élethossziglani 

öntevékeny  

 testedzés, az önálló 

sportolás és a  

 motoros önkifejezés fontos 

eszköze  
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 a személyiség 

fejlesztésének és a lelki 

egészség megőrzésének.  

- A saját testkép 

megismerése és a testtudat 

kialakítása a tanulókban  

 az egészségtudatos, az 

egészség- megőrzést 

preferáló magatartás fontos 

része. 

Önismeret, önuralom,  

a társadalmi normák  

szerinti viselkedés és  

pozitív gondolkodás  

kialakítása 

Annak tudatosítása, hogy 

az  

 egészségtudatos 

magatartásra  

 szocializálásnak szerves 

része a lelki egészség 

erősítése és fejlesztése, a 

szükséges prevenciós 

folyamatok és 

tevékenységek kialakítása. 

 

 

Az egészségnevelés várható eredményei  

 Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros 

tevékenységekben, személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket 

kiaknázó életvezetés igényének kialakulása és megvalósítása. 

 A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása.  

Komplex intézményi mozgásprogram 

 Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és 

egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon).  

 Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai foglalkozásokon a 

foglalkozási programban (tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős 

tevékenységekben azok időkeretének minimum 40 %-ában a testmozgás különféle 

formái domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan. 



89 

 Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben 

és változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások 

(tömegsport, sportszakkör, sportkör stb.).  

 Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak 

sajátosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt 

mozgásos tevékenység rendelve, mely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben 

szervezett tevékenységek kiemelt iránya legyen. 

 Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai 

sportegyesülettel illetve a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó 

társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolai működést támogatni hivatott 

alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak 

mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából. 

 A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen 

a mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés.  

 A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra 

a testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába. 

 Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi 

alapokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.  

 A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a 

szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön 

minden tanévben javaslat. 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanéve aktualizált feladatterve az éves  

munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra.  

 

Az iskola környezeti nevelési elvei- Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és 

életkori sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a 

természettudományos és műszaki életpályákra való szocializáció Olyan magatartás határozza 

meg a tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, annak fenntartható 

megóvásához és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a rendszerszerűség, 

az alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem elsősorban a különféle 

összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és műszaki műveltség 

mindennapi életben és a munka világában való hatékony alkalmazhatóságához. 



90 

A természettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való szocializáció és a 

környezeti nevelés terén a jelen kutatásainak aspektusai és a nem hagyományos 

oktatásszervezési módszerek terrénumának egyre nagyobb szerepet kell biztosítani.  

A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a 

természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban. 

 

Módszerek, tanulásszervezési formák:  

Tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos  

tevékenységformák.  

 

Alapelve: A teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése. 

Célja: 

A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formálása. Tanítványaink 

környezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének megalapozása. Tanítványaink 

alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli szokásainak, a személyes és 

a közös felelősségtudat alapjainak formálása. Épüljön a hagyományok védelmére. 

 

Területei: 

Az alábbi területek szolgálják környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását: 

 Környezetkultúra: művészetek, kézművesség, mikrokörnyezet (iskola, tanterem, 

iskolaudvar) kialakítása. 

 Környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, tájvédelem, 

energiatakarékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés. 

 

A környezeti nevelés színterei a, minden tanulót egyformán érintő elemek 

Példamutató iskolai környezet 

 Tantermek, folyosók, udvar virágos környezet kialakítása, 

 Anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés, 

 A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 

 Kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése, 

 Szelektív hulladékgyűjtés. 

 Egyéb foglalkozások, kiemelten az egész napos iskolai foglalkozások szabadidő-

szegmense, valamint a napközis és tanulószobai foglalkozások  

 Projektnapok iskolán kívüli helyszíneken, kirándulásokon. 
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A környezeti nevelés tantárgyközi keretek közt  

 

Cél  Feladat Tevékenység Kritérium 

 

 

 

 

Környezettudatos 

magatartás 

elősegítése 

A természeti  

környezet időbeli,  

térbeli, működésbeli  

változásainak  

érzékelése, helyi,  

térségi, globális  

szinten 

Zaj- és  

levegőszennyezés  

mérése az iskola  

településén.  

A káros  

környezeti  

hatások  

tudatosítása 

A természetes és  

környezetbarát  

anyagok  

felhasználása.  

Az újrahasznosítás  

fogalmának,  

hasznának ismerete 

Papírgyűjtés,  

szelektív  

hulladékgyűjtés,  

veszélyes  

hulladékgyűjtők az  

iskola településén.  

Környezetbarát  

anyagok  

megismerése.  

A környezetért 

felelős 

egészségorientált 

életvitel 

elősegítése 

Felelős  

állampolgári  

szerepekre való  

felkészítés.  

Környezetszennyezés  

elhárítása,  

környezeti  

problémák  

felismerése 

Felelős  

állampolgári  

magatartás  

kialakítása.  

Tudatos  

egészségmegőrzési  

viselkedés.  

Az Alaptörvény  

környezet  

védelméről szóló  

cikkeinek  

értelmezése 

A komplex  

intézményi  

mozgásprogramban  

szereplő feladatok  

megvalósítása.  

A közvetlen  

környezet  

problémáinak  

felismerése. 

Az  

egészségmegőrzés  

alapjainak a  

kialakítása. 



92 

A szűrővizsgálatok  

fontosságának  

Környezettudatos  

értékrend, 

„ökológiai  

morál” kialakítása 

Gondolatok  

befogadására és  

kifejezésére való  

nyitottság és  

képesség fejlesztése.  

A környezet  

esztétikai  

felismerése iránti  

igény kialakítása.  

Az együttes  

cselekvésekhez  

szükséges sajátos  

kommunikáció  

fejlesztése.  

Családi szerepek 

Helyzetgyakorlatok,  

tanórai és tanórán  

kívüli  

tevékenységek. Az  

iskola esztétikai  

képének közös  

kialakítása.  

Erdei iskola,  

osztálykirándulás,  

projektnapok,  

iskola szintű  

programok közös  

megvalósítása 

Szerepjátékok  

által a különböző  

élethelyzetek  

megismerése.  

 

Iskolánk arculatának fontos eleme a településünk lakói felé való nyitottság, törekvés arra, 

hogy a lakosság egy szélesebb rétege számára szabadidős és kulturális tevékenységek színtere 

lehessen. Ez a nyitottság viszont – egyesek ellenőrizhetetlen romboló magatartása miatt – sok 

előnye és lehetőségei mellett jelentős elmaradást eredményezett néhány olyan fejlesztési 

területen, mint például az iskola külső környezetének parkosítása, a kényelmes, kulturált 

pihenést szolgáló eszközökkel való felszerelése. Ezen a területen rengeteg tennivalónk van. 

Általánossá kell, hogy váljon iskolánkban a környezetbarát termékek használata a 

papírhasználattól az írószereken át a takarításig, tanórákon, tanórákon kívül és az irodákban 

egyaránt. 

Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés: 

 Tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés, az eltérő tanítási 

foglalkozásokon (erdei iskola, múzeumi, állatkerti órák, …). 

 

b, A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

 Szakkörök, táborok,  

 Környezetvédelmi akciók,  
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 Előadások, kiállítások,  

 Rendszeres természetjáró túrák,  

 DÖK-nap. 

 

A környezeti nevelésében résztvevők 

 Belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök, szaktanárok 

 Külső résztvevők: szakemberek: környezetvédők, erdészek, meteorológusok, 

művészek, intézmények 

Gazdasági és pénzügyi nevelés  
A fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhető vonatkozásai olyan fejlődési 

folyamatot feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a megújuló erőforrások révén 

nem csak a természettudományi műveltségterülethez, hanem a testi-lelki egészség céljaihoz is 

kapcsolódnak az iskolai nevelés-oktatás területén. 

 

2.3.11 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

A magatartás értékelésének elvei 

Példás 

magatartású az a tanuló, akinek iskolai és iskolán kívüli viselkedése és hitélete 

példamutató. Az iskolai házirendet megtartja és másokkal is megtartatja. Az iskolai 

követelményeket tudatosan vállalja, kezdeményező, bekapcsolódik a közösség vezetésének 

munkájába. A tanárok 90-95%-a példásnak tarja, és a többiek sem adnának jónál rosszabbat. 

Jó 

magatartású tanuló, aki az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. A közösség 

munkájában részt vesz, de nem kezdeményez. A körülötte történő laza viselkedések ellen nem 

mindig lép fel. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó. 

Magatartáskultúrája esetenként kifogásolható. Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és a jó 

hírnevére. 

Változó 

magatartású az a tanuló, akinek viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. 

Igyekezete ellenére megismétlődnek kifogásolható cselekedetei. 

A közösség támasztotta követelményeket ingadozva követi, a közösségi munkából csak 

irányítással és nem szívesen vállal részt. 

Felelősségtudata, szimpátiája a jó és rossz között ingadozó. A közös programokról távol 

marad. Tanáraival, társaival szembeni magatartása nem mindig udvarias. 

Indulatait nem mindig képes fékezni. Hangneme kifogásolható. 
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A fegyelmező intézkedések súlyosabb fokozatai valamelyikében részesül. 

Rossz 

magatartású az a tanuló, aki a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be. Kivonja 

magát a közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, munkájuk eredményességét 

is gátolja, rossz példát mutat, bomlasztja a közösséget. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival 

szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen. Iskolán kívüli magatartása erősen kifogásolható, 

esetleg törvénybe ütköző. Iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések 

valamelyik fokozatában részesül. 

Megjegyzések: 

1. A fenti minősítéseket módosíthatják a Házirendnek az igazolatlan hiányzásokra vonatkozó 

előírásai. 

2. A rendszeres templomi szolgálat a magatartás minősítését pozitívan befolyásolja. 

A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

Példás 

a tanuló szorgalma, ha munkáját, rend, fegyelem, pontosság jellemzi, hitéletében is 

példamutató. A tanítási órákra képességeihez, körülményeihez mérten akaratát megfeszítve 

maximálisan és rendszeresen felkészül, az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály 

munkájába. Az iskolai tanulmányi munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken. Ha 

képességeinek hiányát szorgalmával sikeresen tudja pótolni. 

Jó 

a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő, és általában 

szorgalmas munkájának köszönhető, de akaratának különleges megfeszítésére nincsen 

szükség. 

Változó 

a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekszik. 

Kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Időnként nem ír házi feladatot, hiányos 

felszereléssel jön iskolába. 

Hanyag 

a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi 

fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan. 

 

2.3.12 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

Jutalmazás 
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 Az iskola a kiemelkedő tanulmányi munkát szaktárgyi, illetve tantestületi dicsérettel 

jutalmazza. Ezek az osztálykönyvbe, anyakönyvbe és a bizonyítványba bevezetésre kerülnek. 

 A diákok plusz feladataik sikeres teljesítéséért szaktanári, osztályfőnöki vagy 

igazgatói dicséretben részesíthetőek. Ez az ellenőrzőbe és az osztálykönyvbe kerül 

bejegyzésre, és a havi illetve év végi magatartás vagy szorgalomjegyben is meg kell jelennie. 

 Kiemelkedő, tanórán felüli tanulmányi, vagy más jellegű, az iskola hírét öregbítő 

teljesítményért, versenyen elért eredményért a tanulók könyv-, vagy más tárgyjutalomban 

részesülhetnek, amelyet lehetőleg ünnepélyes körülmények között adunk át. 

 

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. 

 

ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT, 
 

A pedagógiai program érvényességi ideje: az intézmény pedagógiai programját a 

jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezeti be. 

A pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai 

programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

A dokumentum módosítása az iskola nevelőtestületének feladata, amelyet az igazgató vezet. 

Ő kíséri figyelemmel a teendőket, megtervezi a feladatokat. 
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A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 az igazgató 

 a nevelőtestület tagjai, 

 a szakmai munkaközösségek, 

 a szülői közösség, 

 a fenntartó. 

A pedagógiai program módosításának lehetőségei: 

A nevelőtestület 50%-ának igenlő szavazata szükséges a módosítás kezdeményezéséhez. 

A szülői közösség (osztályonként két fő) 75%-a kezdeményezheti a módosítást a 

nevelőtestület felé 
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Felülvizsgálva a 7/2014. (I. 17.) Kormányrendelet értelmében a 2013/2014. tanévben. 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

Az intézmény pedagógiai programjának módosítását az iskola Diákönkormányzata 

(DÖK) 2014. március 18-án tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolja. 

 

Gödöllő, 2014. március 18.  ..............................................  

 aláírás 

 

Az intézmény pedagógiai programjának módosítását az intézmény Szülői 

Munkaközössége (SzMK) 2014. március 19-én tartott ülésén véleményezte és elfogadásra 

javasolja. 

 

Gödöllő, 2014. március 19.  ..............................................  

 aláírás 

 

Az intézmény pedagógiai programjának módosítását az intézmény Nevelőtestülete 2014. 

március 24-én tartott ülésén elfogadta. 

 

 

Gödöllő, 2014. március 24.  ..............................................  

 intézményvezető 

 

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programjának módosítását a 

Fenntartó jóváhagyta. 

 

 

 

Vác, 2014. március ……  ..............................................  

 főigazgató 

 


