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 Mi szeretnénk jó iskola lenni…..Željeli  bismo biti dobra škola… 

 

A jó iskola az a fa, amelyről, mint érett gyümölcs, lehull a szabadságod.  

Dobra je škola drvo s kojeg kao zrelo voće pada tvoja sloboda. 

A rossz iskola az a fa, amelyről mint  rothadt  gyümölcs, lehull a 

megalázottságod. 

Loša je škola drvo s kojeg pada tvoje poniženje kao trulo voće. 

A jó iskolában megtanulsz gondolkodni, a rosszban megtanulsz 

engedelmeskedni. 

U dobroj školi možeš naučiti misliti, u lošoj naučiš biti poslušan. 

A jó iskola álmokban utazik, a rossz statisztikákban. 

U  dobroj školi  najvažniji su dječji snovi, u lošoj statistika.  

A jó iskoláról eszedbe jut az az ember, akiről kiderült, hogy igazgató; a rossz 

iskoláról eszedbe jut az az igazgató, akiről kiderült, hogy ember.  

O dobroj školi padne ti na um čovjek o kojem se kasnije saznalo da je ravnatelj, o 

lošoj školi padne ti na um ravnatelj o kojem se kasnije saznalo da je čovjek.  

A jó iskolában azért becsülik a szülőt, mert egy világot terelgetett oda; a rossz 

iskolában azért, mert cégvezető, vagy politikus. 

U dobroj školi se poštuju roditelji jer su oslonili na nju najveće blago, u lošoj školi 

se poštuju roditelji jer su političari ili voditelji neke tvrtke. 

A jó iskola központja a gyermek, a rossz iskoláé a tanár. 

U dobroj školi se postavlja u središte dijete, u lošoj školi učitelji. 

A jó iskola felkészít a saját életedre, a rossz az életre.  

Dobra škola nas priprema na svoj osobni život a loša na život.  

Ha ember lenne, a jó iskolát bejelölnéd a Facebookon, a rosszra rá se keresnél.  

Da je čovjek,  dobru školu označili bismo na društvenim stranicama, a lošu ne 

bismo ni  pretražili.  

A jó iskola oda vezet, ahová jutni szeretnél, a rossz oda, ahová jutni szeretne. 

Dobra škola te vodi tamo kamo želiš i sam dospjeti, loša škola te vodi kamo ona 

želi. 

A jó iskolában elfelejted, hogy iskolában vagy; a rossz folyton eszedbe juttatja. 

U dobroj školi zaboraviš da si u školi; loša  te stalno podsjeća na to. 
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I. Bemutatkozás 
 

Az iskola leírása: 

Intézményünk horvát nemzetiségi nevelést és oktatást végző általános iskola. Az oktatást 

nemzetiségi nyelvoktató oktatás formájában szervezzük. Önképünk elemei ebből is fakadnak: 

 Két nyelv és két kultúra ápolása 

 Az iskola névadója - Zrínyi Miklós iránti fokozott tisztelet 

 Zrínyi Kadétok szervezet működtetése 

 Tartalmas kapcsolat a horvátországi partneriskolákkal, a magyarországi horvát nemzetiségi 

iskolákkal 

 Hallgatók fogadása a Zágrábi Tudományegyetemről tanítási gyakorlatra 

 Hagyományteremtés és ápolás (tamburazenekar, horvát néptánc) 

 Szép, esztétikus környezet 

 Színvonalas rendezvények 

 Diagnosztikus mérések 

 A becsület, küzdés, tisztelet, szeretet, a másság elfogadása, mint kiemelt értékek 

 Művészeti nevelés 

 Rendszeres továbbképzés, önképzés 

 

Iskolánk horvát nemzetiségi nyelvet oktató általános iskola. A horvát nyelv tanítása az 1-8. 

évfolyamokon, heti 5 nyelvórában és heti 1 óra horvát népismeret órában valósul meg. A 

nemzetiségi nyelvet valamennyi tanulónk tanulja. 

 

Horvát nemzetiségi nyelvű extracurriculumok 

 

 Kapcsolat a Kotoriba, Draskovec, Ivanovec, Donja dubrava általános iskolájával és a 

magyarországi horvát nemzetiségi  iskolákkal 

 Színjátszás, bábozás horvát nyelven szakkörökön és egyéb délutáni foglalkozásokon  

 Tamburaoktatás, tamburazenekar 

 Néptánc oktatás 

 Horvát nyelvű versenyek a horvát partneriskolákkal. 

 A horvát nyelvű könyvtári dokumentumok kölcsönzésének lehetősége. 

 Kétnyelvűség az iskolai ünnepélyeken. 

 Zrínyi hét programjai 

 A horvátországi partneriskolában horvát nyelv gyakorlása a helyi Horvát 

Önkormányzat támogatásával 

 Zrínyi Kadétok szervezet működtetése - kapcsolat a csáktornyai Zrinska Gardaval, 

koszorúzás Zrínyi emlékhelyeken 

 Együttműködés a Zágrábi Egyetemmel 

 A horvátországi testvériskolák és a magyarországi horvát nemzetiségi iskolák 

tanulóinak fogadása 

 Croatijada versenyeken való megmérettetés 
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II. NEVELÉSI PROGRAM 
 

1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai alapelvei, értékei, 

céljai, feladatai, eszközi, eljárásai 

 
A pedagógiai programnak ebben a részében először azokat a kimeneti eredményeket 

fogalmazzuk meg, melyeket a tanulók körében végzett fejlesztő tevékenység eredményeképpen 

a 8. évfolyam végére kívánunk elérni, s melyeket relevánsnak tekintünk az intézmény egésze 

számára. Másodszor, azokat a részcélokat fogalmazzuk meg, melyeket csak a tanulók bizonyos 

csoportjaihoz rendelünk. 

 

1.1. Alapelvek 

 

 A nemzeti, horvát nemzetiségi nyelv és kultúra ápolásának elve; 

 Az egymás iránti kölcsönös tisztelet elve; 

 Az értékek megőrzésének és továbbvitelének elve; 

 A korszerűség elve a tudásban, tartalomban, működésben, bánásmódban, eszközökben, 

technikában, módszerekben; 

 A gyermek alapvető szükségletei biztosításának elve; 

 A demokratikus működés elve; 

 A pedagógiai programnak, az aktuális munkatervnek alárendelt szakmai önállóság 

elve; 

 A változtatásokkal való készenlét elve; 

 Az elfogadott programoknak megfelelő működés kötelezőségének elve; 

 Az alapkészségek elsajátításának elve; 

 A személyes példamutatás elve; 

 A gyermek és személyiségközpontúság elve; 

 A “Nincs királyi út!” elve; 

 

 1.2 Az iskola alapvető céljai 

 

Az értelmi képességek, az egész személyiség fejlesztése, fejlődése. Ennek megfelelően a 

pedagógiai programunk, a helyi tantervünk követelmény központú a felépítése szempontjából. 

Ezzel a biztos és szilárd ismeretek nyújtása a célunk a tanulók számára. Tanuló és 

gyermekközpontú a programunk a pedagógiai koncepció szerint. A közvetíteni kívánt ismereteket 

és a személyiség fejlesztést egyensúlyba helyezzük, a gyermek pszichológiai életkori jellemzőinek 

és a XXI. századi tudományos ismeretek, elvárások figyelembevételével. 

 

Célok: 

 

 Nemzetiségi kultúra, a nemzetiségi értékek (történelem) megismerése; 

 Nemzetiségi nyelv (anyanyelv) tanulása (őrzése); 

 Nemzetiségi életmód elsajátítása; 

 Nem nemzetiségi tanulók toleranciára nevelése; 

 Nem nemzetiségi tanulók megismertetése a nemzetiség kultúrájával; 

 Anyaország életének, kultúrájának megismerése; 

 Két nyelv, két kultúra ápolása; 

 Elődök, ősök tisztelete (gyökerek); 

 Kisebbségi jogok megismerése, alkalmazása; 

 Az anyanyelv megszerettetése; 
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 Hagyományok (megismerése) őrzése, ápolása, tisztelete; 

 Helyi népszokások, hagyományok megismerése; 

 Hagyományok teremtése; 

 Identitástudat, önismeret, önelfogadás; 

 Másság elfogadása;  

 Toleranciára nevelés; 

 Közösséghez kötődés erősítése; 

 Emberi jogok- állampolgári jogok; 

 Európai, egyetemes értékrend; 

 

1.3  Általános feladatok 

 

Személyiségfejlesztés. A gyermek és tanuló központú program, a követelmény központú felépítés, 

a tanulói készségek, képességek, jártasságok fejlesztését szolgálják, az értelmi képességek 

elsajátításának, az értelmi tevékenységek megvalósulásának, valamint a nevelési követelmények 

(értékek, érzelmek, magatartás) kialakításának terén. 

 

Értékek közvetítése. Az értékek kialakításában nagy fontosságot tulajdonítunk az értelem – 

érzelem - akarat hármas szerepének, mely alapján a tanuló megismeri, elfogadja, érvényesíti 

cselekedeteiben az értékeket. Az iskola működését meghatározzák az Alaptörvényben, a 

köznevelési törvény bevezetőjében, a nemzetközi egyezményekben, a nemzetiségi törvényben és 

irányelvekben, az alapvető emberi és gyermeki jogokról, a lelkiismereti- és vallásszabadságról, a 

nemzeti és etnikai kisebbségekről megfogalmazott értékek. Az iskola eszményképe az alábbi 

értékek birtokosa: 

 a nemzeti kultúra értékei 

 az egyetemes emberi kultúra értékei 

 a településen megőrzött értékek, benne a horvát nemzetiségi hagyományok, nyelv és 

szokások, a roma kultúra elemei 

 vitális értékek: testi és lelki egészség, az élet értéke, a testi erő értéke 

 szellemi értékek: tudás, kultúra 

 Az egyetemes, a nemzeti és a horvát nemzetiségi kultúra ápolása, értékeink átadása, 

átszövik a pedagógiai program egész cél-, feladat és követelményrendszerét. 

 erkölcsi értékek: becsület, tisztelet, szeretet, küzdés, tisztesség, emberség, tolerancia, 

őszinteség 

 a társadalmi eredményességre vonatkozó értékek: folyamatos tanulás, határozottság, 

kitartás, szorgalom, kreativitás 

 vallási értékek: hit tiszteletben tartása 

 az én harmóniájára vonatkozó értékek: önismeret, önállóság, önművelés, a másság 

elfogadása, az ideális “én” keresése, az ösztönös “én” visszaszorítása, a reális énkép 

megtalálására való törekvés. 

 esztétikai értékek formálása 

 

A problémamegoldó gondolkodás kialakítása. A tanulókat érő nagy mennyiségű információ 

értelmezése, feldolgozása, az értelmes, kreatív kritikai gondolkodás kialakítása.  

 

Környezeti (környezetvédelmi) nevelés. Olyan állampolgárok nevelése, akik óvják, ápolják, 

gyarapítják környezetüket, szűkebb és tágabb lakóhelyüket, tisztelik a természetet. 

 

Egészségnevelés, egészséges életmód  
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A kommunikáció elfogadott normáinak és formáinak közvetítése, elsajátítása. A verbális és nem 

verbális formák ismerete, alkalmazása. Egymás megbecsülésének kifejezése a társadalmi 

érintkezésben, vélemények, érvek kifejtésében. 

 

Pályaorientáció. Az egyes foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek, valamint a hozzájuk 

vezető út megismerése. Átfogó kép nyújtása a munka világáról. Olyan szilárd alapismeretek 

megteremtése, melyek birtokában képessé válnak a tanulók a középiskolai továbbtanulásra és 

szakképzésre, majd a számukra reális, eredményes és szerencsés, a társadalom számára hasznos 

pálya megtalálására. Felnőtt korukban pedig a permanens önképzésre. 

 

A szociális hátrányok enyhítése. A napközis csoportok az 1-4. évfolyamon, tanulószoba az 5-8. 

évfolyamokon, ügyelet, étkeztetés biztosítása, az indulási hátrányok csökkentése, 

esélyegyenlőtlenség csökkentése. 

A napközis, illetve tanulószobai foglalkozások megszervezése mellett a szociális hátrányok 

enyhítését szolgálhatják iskolánkban az alábbi tevékenységi formák: 

 Felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése;  

 Drog- és bűnmegelőzési programok;  

 Pályaorientációs tevékenység;  

 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, 

fogadóórákon, családlátogatásokon;  

 Helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése;  

 Motiválás arra, hogy a gyermek tanulószobai vagy napközis ellátásban részesüljön;  

 Kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézményekkel,  

 Egészségnevelés a védőnő bevonásával 

 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

2.1 A személyiségfejlesztés  

 

A személyiségfejlesztés, tehetséggondozás és közösségfejlesztés egymásra épülő, egymást erősítő és 

átható folyamatok. E körben minden pedagógusnak van feladata, mindig az adott tanórán, és a tanórán 

kívül folyó munkájához igazítva annak végrehajtását.  

 

Feladatok: 
az erkölcsi ismeretek,  

a családi és közösségi kapcsolatok elmélyítését támogató fejlesztési feladatok, és azok részét képző 
ismeretek,  

az előítéletek felismerésére,megszüntetésére  való képesség,  
a testi és lelki egészség megőrzésére történő felkészítés,  

a bűnmegelőzés,  

a drogprevenció,  

fogyasztóvédelmi nevelés.  

pozitív emberi értékek, tulajdonságok kialakítására törekvés (a szeretet, a jóság, a becsületesség, az 

őszinteség, az önzetlenség, a szorgalom, a segítőkészség, a tolerancia, a felelősségérzet példáinak 

erősítése)  

helyes önismeretre nevelés (a sikerek és kudarcok feldolgozásának segítése)  

az együttműködési képesség és az egészséges versenyszellem kialakítása, az empátia képességének 
fejlesztése  

a munka, az erőfeszítés és az általa létrehozott szellemi és anyagi javak megbecsülése  

kezdeményezőkészség, önállóság, a személyiség maximális tisztelete (az emberi identitás 

megőrzése, a másság vállalása, elfogadása és elfogadtatása)  

 

A személyiséget többféle módon formáljuk: 
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alapja a szaktanár által közvetített tudás, tudáscentrikus világkép, ismeretanyag, az oktatási-

tanulási folyamatban érvényesülő következetesség, a követelmények teljesítményre és alkotó 

befogadásra ösztönző ereje, a tanár személyisége, magatartása által közvetített általános emberi 

értékek;  

az egészség- és környezetnevelési program,  

az egyéni beszélgetések, az állandó, igényhez alkalmazkodó interaktív tanár-diák kapcsolat.  

 

2.2. A sokoldalú, általános műveltség biztosítása  

 
a kommunikációs készség sokoldalú fejlesztése  

korszerű természettudományos ismeretek megalapozása  

magas színvonalú anyanyelvi kultúra és korszerű társadalmi ismeretek elsajátíttatása  

a nemzetiségi nyelv és egy idegen nyelv és az informatikai eszközök alkalmazási szinten való   

      elsajátíttatása  

 

2.3. Alkotó gondolkodásra és gondolkodva cselekvésre nevelés  

 

aktív résztvevője legyen a diák a tanulási - tanítási folyamatnak  

a tanórákon kiemelt a szerepe mind a tanulói mind a tanári kreativitásnak  

az eredményes tanulási módszerek megismertetése  

az önálló véleményalkotási képesség, a logikus érvelés fejlesztése  

 

2.4. A harmonikus családi élet értékeinek felismertetése, fejlesztés  

 
a tanulók családhoz való kötődésének erősítése  

a szülők iskolához való kötődésének erősítése  

az iskola és a család kapcsolatának elmélyítése  

a szülői elvárások, igények megismerése  

 

2.5. A hagyományok tisztelete, ápolása  

 
minden tanulónk ápolja a község és iskola hagyományait  

a tanulók szülőhelyhez, hazához való kötődésének erősítése  

diákjaink ismerjék meg az iskola és a község múltját, hogy jelenét képesek legyenek alakítani  

 

Az iskolai hagyományok ápolása, ezek fejlesztése, és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének 

erősítése, megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A 

hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint a felelősöket, a 

nevelőtestület az iskola éves munkatervében határozza meg. Az intézményre jellemző 

hagyományok: 

 Az iskola névadója, Zrínyi Miklós iránti nagyfokú tiszteletAz első osztályosok esküje a 

költő szobra előtt 

 Iskolanyakkendő viselése ünnepélyeken, illetve az intézmény képviseletében 

 Iskolazászló 

 Az év tanulójának megválasztása.  

 “Legek” választása a tanévi eredmények alapján. 

 Év Diákja Cím adományozása az önkormányzat részéről 

 Hagyományos ünnepek:  

o Zrínyi napok, Zrínyi emlékfutások 

o Nemzeti ünnepek 

o Tanévnyitó, tanévzáró ünnepély 

o Ballagás 
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o Nemzetiségi iskolák találkozói 

o Családi ünnepek (karácsony, húsvét, anyák napja…) 

 Szórakoztató rendezvények: farsang, gyermeknap 

 Tanulmányi versenyek, túrák, sportrendezvények, Zrínyi Kupa és Mura Kupa futóverseny 

 Faliújság 

 Úszástanulás  

 Rendszeres utazás a horvátországi partneriskolákba, valamint a magyarországi horvát 

nemzetiségi iskolákba közös rendezvényekre, versenyekre 

 Heti értékelési rendszer 

 Határtalanul kirándulás szervezése a 7. osztályosoknak 
 

2.6. Színvonalas, következetes oktatás  

 
felkészítés az élethosszig tartó tanulásra  

a tanulók egyéni képességeinek, eltérő haladási sebességének megfelelő többszintű oktatási formák 

biztosítása (csoportbontások, szakkörök, korrepetálások, tehetséggondozások, stb.)  

korszerű informatikai ismeretek átadása és használata  

a tehetséges tanulók felkészítése az országos tanulmányi, kulturális és sportversenyekre.  

 

3. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

 

3.1. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

 

Az ENSZ Élelmezésügyi Világszervezetének (WHO) megfogalmazása szerint: az egészségfejlesztő 

iskola folyamatosan fejleszti környezetét, amely elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás és a 

munka egészséges színtere legyen.  
Iskolánk tanulói számára minden körülmények között biztosítjuk az egészséges életvitel 

elsajátításának lehetőségét. Tantestületünk egésze részt vesz az ifjúság egészséges életmódra 

nevelésében a tanítási órákon és azokon kívül egyaránt.  

Fontosnak tartjuk, hogy minden tanulónk számára biztosítsuk az egészséges testi, lelki 

(mentálhigiénés) fejlődés lehetőségét.  

 

3.2. Az egészségfejlesztés főbb területei  

 

Iskolánk alapvetően fontos célkitűzése tanulóink egészségének javítása. Ezt az irányelvet alkalmazva 

dolgoztuk ki iskolánk egészségnevelési programját, amelyben az egészségfejlesztési célkitűzések 

kulcsterületeiként tekintünk a következő feladatokra:  

a káros szokások kialakulásának megelőzése (dohányzás, az alkohol- és a drog prevenció)  

az egészséges táplálkozás,  

az aktív testmozgás, és a mozgásszervi betegségek csökkentése,  

az AIDS prevenció.  

 

3.3. Az egészségnevelés lehetőségei osztályfőnöki órákon  

 
önmagunk és egészségi állapotunk ismerete (testi higiénia)  

egészséges testtartás, a mozgás fontossága (testedzés fontossága)  

az értékek felismerése és ismerete  

az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe  

a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamatok (gyógyszerhasználat)  

elsősegély-nyújtási alapismeretek  

barátság, párkapcsolatok, szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben (AIDS prevenció)  
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tanulás és tanulás technikái  

az idővel való gazdálkodás szerepe  

rizikóvállalás és határai (közlekedés, személyes biztonság) 

szenvedélybetegségek elkerülése (alkoholizmus, dohányzás) 

a tanulási környezet alakítása  

a természethez való viszony az egészséges környezet jelentősége (zaj, légszennyezés, 

hulladékkezelés)  

 

3.4. Az egyes tanévekre szóló egészségnevelési program  

 

Az iskola nevelési programjának részeként direkt és indirekt módon végezzük az egészséges életmódra 

nevelést, a szenvedélybetegségek (dohányzás, alkohol, kábítószer-használat) elleni küzdelmet.  

A betegségek megelőzésében, az egészséget támogató magatartás formálásában az iskolaorvos és a 

védőnő az orvosi szűrővizsgálatok alkalmával aktívan és folyamatosan részt vesz, probléma esetén 

szülővel, osztályfőnökkel, iskolavezetéssel, társszakemberekkel a szükséges lépéseket megteszi.  

Az egészségfejlesztés, a megelőzési módszerek megismerése tanórán belül (osztályfőnöki-, biológia 

óra és természetismeret órán) valósul meg.  

 

3.5. Az iskolai egészségnevelés összefügg az intézmény szervezettségével  

 

A mindennapi nevelőmunkában számos olyan tényező ismeretes, amelynek a tanulóktól való tudatos 

megkövetelése többnyire az egész életre kiható szokások kialakítását is jelenti. Ilyen tényezők az 

alábbiak:  
a napi munkarend gondoskodjék a tanulók mozgásigényének kielégítéséről  

az órarendbe beépítjük a tanórán kívüli és belüli mozgás lehetőségét  

a termek, helyiségek berendezése, és egészséges világítása  

az osztálytermek szellőztetése  

az ülésrend időszakonkénti változtatása  

 

Iskolai programok:  
egészséges táplálkozás  

mindennapi testmozgás  

az iskolán belüli bántalmazás, testi és lelki erőszak megelőzése  

a korosztálynak megfelelő szervezett szexuális nevelés  

 

Tanórai foglalkozások:  
osztályfőnöki órák  

szaktárgyi órák csatlakozási pontjai az egészségfejlesztéshez  

 

Tanórán kívüli foglalkozások:  
délutáni sportfoglalkozások 

 

Az egészségfejlesztő testmozgás megvalósítása testnevelés órán:  


keringési-, légzőszervi- rendszer megfelelő terhelése  

gimnasztika  

helyes testtartás kialakítása  

légző torna  

fittség mérése  

a motorikus képességek mérése  

izomerősítések  

tánc, dráma, játék  
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ezek nemcsak testnevelésórán végzett tevékenységek, hanem az iskola tanítási óráin, tanítási órán 

kívül szervezett kötelező programjaink, a szabadidős tevékenységben, edzéseken, stb. is 

megvalósulnak.  

 

 

3.6. Az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása  

 

Az iskola-egészségügyi ellátást szervezett formában az iskolaorvos, az iskolai védőnő 

(mentálhigiénés szakember) végzi. Munkájukat a hatályos jogszabályok alapján az ÁNTSZ szakmai 

irányítása mellett végzik. Az iskola-egészségügyi ellátást biztosító személyekkel való kapcsolatunk 
alapvetően jó, folyamatos konzultációval igyekszünk megelőzni a problémák kialakulását.  

Iskolánkban napi gyakorlat a diákok jogszabályoknak megfelelő évenkénti szűrővizsgálata. A 

vizsgálatok során az iskola-egészségügyi szakemberek nyomon követik a tanulók testi fejlődését 

(testsúly, testmagasság, vérnyomás, stb.). Külön hangsúlyt fektetnek az érzékszervi elváltozások 

vizsgálatára (látás, hallás vizsgálata), valamint a mozgásszervi rendellenességek kiszűrésére (lúdtalp, 

gerincferdülés). Szükség esetén – az iskolaorvos javaslatára – a tanulóknak lehetőségük van 

gyógytestnevelésen való részvételre és szükség esetén szakorvoshoz történő átirányításra (szemészet, 
ortopédia, kardiológia)  

 

Iskolánkban szaktantermek (biológia-kémia, fizika, informatika, nyelvi szaktanterem), szertárak, 

könyvtár, tornaterem, sportpályák  biztosítják az egészséges életmódra nevelés tárgyi feltételeit.  

Egészségnevelési tevékenységünk eredményességét csak több éves tevékenység után lehetséges 

érdemben mérni. A követendő mutatókat az alábbiakban határozhatjuk meg:  
a sportoló diákok számarányának alakulása  

a gyógytestnevelésre, könnyített testnevelésre, és teljes felmentésre utalt diákok számának 
változása  

az iskolai védőnő mentálhigiénés tapasztalatainak megfogalmazása.  

 

 

4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok 

 
A közösségfejlesztés hozzájárul diákjaink egyéni képességének, tehetségének 

kibontakoztatásához, tanulási és továbbtanulási esélyének növeléséhez. Diákjainknak azonban 

nem magukra hagyott egyéniségként, hanem a közösség aktív és alkotó részeiként kell 

kiteljesedniük iskolai éveik alatt. A közösség részeként az egyénnek (diáknak és tanárnak 

egyaránt) az alábbi nélkülözhetetlen jellemzőkkel kell rendelkeznie:  
jóakarat, bizalom, őszinteség,  

a különbözőség tisztelete,  

empátia, rugalmasság,  

türelem és mértékletesség a teljesítmény értékelésében, a munka tudatos szervezése, 

fegyelmezett, kötelességtudó, szorgalmas elvégzése a képességek legkedvezőbb érvényesülése 

szerint,  

a másik ember iránt érzett megértés, segítőkészség, szolidaritás, közvetlenség, 
figyelmesség, udvariasság,  

az ismereteket konkrét helyzetben alkotó módon alkalmazó tudás,  

intelligencia és annak tisztelete, követendő példaként, tekintélyként kezelése,  

az életértékek (testi-, lelki-, szellemi egészség, életöröm, vidámság) fontossága, gyakorlati 

ápolása, (életvitel, életmód, sport, kirándulás) tudatosítása a társadalmi önmegvalósulás 

folyamatában önbizalmat, sikerélményeket adó voltuk miatt,  

 

a mindennapi élet kulturális értékrendjének következetes (szokássá emelendő) gyakorlata 

(ízlés, beszédmód fejlesztése, a kommunikáció szabályainak betartása, a tisztesség, a becsület 
erkölcsi értékeinek megismerése és a gyakorlati érvényesítése),  
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a külső környezet értékeinek áttételesen személyiséget formáló szerepe érvényesüljön a 
szűkebb környezet esztétikus belső fejlesztésében.  

Az iskolai hagyományok a diákság mindennapi életének sarokkövei, melyek révén 

intézményünk tényleges diákpolgárává válnak, és így alakul ki kötődésük az iskolához. A 

hagyományok ápolása, tisztelete, újabb eseményekkel való gyarapítása egyrészt iskolánk 

hírnevét gyarapítja, másrészt azt bizonyítja, hogy diákjaink igénylik ezen események 

megrendezését, esetleges átalakítását, bővítését.  

 

 

5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, 

az osztályfőnök feladatai  

 
5.1. 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 pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját. Munkaköri 

kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a köznevelési törvény és az intézmény alapdokumentumai, 

pedagógiai szaktárgyi útmutatók, módszertani levelek, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, 

továbbá az Intézményvezető, illetőleg a felettes szerveknek az Intézményvezető útján adott útmutatásai 

alkotják. Nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

 

A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja magában, amelyek az 

intézmény rendeltetése szerint nevelő-oktató munkából az egyes munkaköröknek megfelelően minden 

nevelőre kötelezően vonatkoznak. 

 

Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

Alkotó módon részt vállal: 

  •  a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, 

  •  a közös vállalások teljesítéséből, 

  •  az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, 

  •  az iskola hagyományainak ápolásából, 

  •  tanulók folyamatos felzárkóztatásából, 

  •  a tehetséggondozást szolgáló feladatokból, 

  •  pályaválasztási feladatokból, 

          •  a gyermekvédelmi tevékenységből, 

        •  a tanulók egész napos foglalkoztatásának tervezéséből,  szervezéséből,  

                irányításából, 

  •   a diák önkormányzat kialakításából, 

  •  az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből. 

 

Tanítási (foglalkozási) órán minőségi munkát végez.(felkészülés, szervezés, ellenőrzés, értékelés). 

 

Önképzés, továbbképzés, munkaközösségi munkában való aktív részvétel. 

 

A nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken való részvétel. 

 

Egyes adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, melyeket az  intézmény nevelő-oktató munkája 

tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak. 

 

Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A tanmenetet az Intézményvezető 

által meghatározott időpontban a munkaközösség-vezető véleményével, az Intézményvezetőnak 

jóváhagyásra bemutatja. Ha az alapdokumentumok nem változnak, a bevált tanmenetet - folyamatos 
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kiegészítéssel - több éven át használhatja. Saját tanmenettel minden pedagógusnak rendelkeznie kell, 

melyet ellenőrzéskor kérésre be kell mutatni. 

 

Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat 14 munkanapon belül kijavítja. A felmérő 

dolgozatok megíratását előre jelzi. A házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és 

velük együtt értékeli. Az alsó tagozaton az írásgyakorlatokat rendszeresen javítja. 

 

Részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadó órát és nyílt tanítási órát tart. 

 

Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendőket, -az intézményen belüli 

szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein  alapuló munkamegosztás szerint  - egy-egy pedagógus lát 

el. Ezek a pedagógiai többletmunkák a következők lehetnek:  

 

• vezetők esetében a hatáskörükbe rendelt terület közvetlen pedagógiai,  szakmai irányítása és ellenőrzése, 

• egyes, óraszámmal is kifejezhető feladatok (pl. korrepetálás, helyettesítés, énekkar vezetése, szakkörök, 

tanulmányi kirándulás, tanulókíséret, tanulószoba, tábori ügyelet, stb.) 

• osztályfőnöki munka, 

• versenyekre való felkészítés, 

• szertárakért a felelősség vállalása (fejlesztés, rendezés, selejtezés), 

• könyvtári munka, 

• munkaközösség-vezetés, 

•  ifjúságvédelem, 

• belső értékelési csoportban való részvétel 

 

5.2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre  
 

Az osztályfőnököt az Intézményvezető jelöli ki. 

Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak, valamint egyéb iránymutatások  

alapján végzi. 

Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi.  

Osztálya közösségének felelős vezetője. 

A gyermekek nevelését, oktatását a lelkiismereti szabadság és a különböző világnézetűek között  

a türelmesség elve alapján végzi. 

A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően még az alábbiak  

a szakmai feladatai és a hatásköre: 

 

1. Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli  

 osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve.  

 Segíti a közösség kialakulását. 

2. Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját,  

 látogathatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

3. Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a  tanítványait  

 oktató, nevelő tanárokkal (tanulószoba, napközi), a tanulók életét, tanulmányait segítő  

 személyekkel. 

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

 Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

5. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a 

tanártársai elé terjeszti. 

6. Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, tájékoztató füzet útján rendszeresen 

tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. 

7. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló naprakész vezetése, félévi és 

év végi statisztikák, továbbtanulással, gyermekvédelemmel kapcsolatos tennivalók, stb.). 

8. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
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9. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére (a tanulók, kollégák véleményét figyelembe 

véve.) 

11. Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének ismeretében. 

12. Ügyel a reá bízott tanulókra, valamint az oktató-nevelő munka biztonságos működésére. 

 

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

helyi rendje  

 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:  

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:  

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,  

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,  

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,  

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

hátrányos helyzetű gyermek, tanuló  

 

6.1. A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók fejlesztésére vonatkozó célok, feladatok  

 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:  

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd  

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegíti a nem 

sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk. Sikerkritériumnak a tanulók 

beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását 

az alábbi tényezők biztosítják:  

Az iskola pedagógusainak, a szülők és tanulók közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű 

tanulók fogadására.  

Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása.  

A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az egyes 

gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-

tanulást segítő eszközök alkalmazását.  

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, 

magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az 

együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógusok alkalmazása.  

 

6.2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység  

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló:  

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek.  

A legcélszerűbb olyan pedagógiai légkör kialakítása, amely biztosítja a gyermeki személyiség 

egészséges fejlődését, s így eleve megelőzi a magatartási rendellenességek kialakulását.  

 

Veszélyeztetett gyermeknek tekintjük azt, aki nehezen nevelhető, testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődése gátolt vagy akadályozott. Ennek oka lehet: személyiségből fakadó, és/vagy 

kedvezőtlen környezet. 
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A fenti problémákat a pedagógusoknak jelezni kell az ifjúságvédelmi felelősnek és az 

intézményvezetőnek. 

 

A kompetencia alapú oktatásnak megfelelő új tanulásszervezési eljárások még eredményesebbé teszik 

a tanulási nehézségeknek, kudarcnak kitett tanulók felzárkózását, megfelelő haladását.  

 

3. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység  

"Amit tanítunk, azt elfelejthetik a diákok,  

de a hogyanra viszont emlékezni fognak."  

(Eötvös József)  
Tehetséges gyerek az, aki erősen motivált, könnyen és gyorsan tanul, átlagon felüli teljesítményekre 

képes, kreatív; egy-egy tantárgyból (speciális tehetségű) vagy minden tantárgyból (általánosan jó 

intellektusú).  

A felismerés meghatározó fontosságú. A pedagógus és a gyerek folyamatos együttes tevékenysége ad 

legtöbb kapaszkodót a tehetség felismeréséhez. Több forrásból szerzünk a tanulóra vonatkozó 

információkat teljesítményéről, képességeiről.  

 

Fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, információcsere, együttműködés. Ennek 

legfőbb tartalmi vonatkozásait az alábbiakban lehet összegezni: a tanuló megismerése, 

tehetségének felismerése, a fejlődés közös értékelése, a gyerek érzelmi támogatása, elfogadása, 

odafigyelés, közös iskolán kívüli programok szervezése, pályaválasztás irányítása. A tehetség 

általános képességeihez tartozó elemek (lényeglátás, problémamegoldás, emlékezet, figyelem, 

kreativitás) fejlesztése tanítási órán és tanítási órán kívüli időkeretben.  
Személyiségfejlesztés (motiváció, önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra, stb.)  

Differenciált tanulásszervezéssel az ismeretekben való elmélyülés biztosítása.  

 

Tehetséges tanulóinkat az alábbi tanulmányi, művészeti és sportversenyekre nevezzük: 

 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 

Péterfy tanulmányi verseny  

Herman Ottó országos tesztverseny (környezetismeret-természetismeret) 

Csokonai Alapműveleti Verseny  

Zrínyi-Bolyai Általános Iskola – alsó tagozatosok tanulmányi versenye 

Horvát iskolák népdaléneklési versenye 

Országos horvát rajzverseny 

Horvát országos vers- és prózamondó verseny 

TIT levelezős versenyek 

Hevesy György kémiaverseny 

Öveges József fizikaverseny 

Nagy Gáspár versmondó verseny 

Medimurska popevka nemzetközi énekverseny  

Teleki Pál földrajzverseny 

Kalmár László Matematika Verseny  

Kőrösi Csoma Sándor szövegértő megyei verseny :  

Mozaik tanulmányi verseny  

Kemény János informatikaverseny 

Országos szépíró verseny a sajátos nevelési igényű gyermekeknek 

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Anyanyelvi Verseny  

Horvát iskolák szavaló versenye  
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Móra Színjátszó Találkozón 

Móra prózamondó verseny 

Arany János szavaló verseny 

Mikszáth alapműveleti matek verseny  

Gergely-napi Művészeti Fesztivál 

A piarista iskola által szervezett vers-prózamondó és ének versenyen  

Országos Német Nyelvi- és Országismereti verseny 

Diákolimpia  

Tiszán innen-Dunán túl országos népdaléneklési verseny 

Kaán Károly természetismereti verseny 

Bendegúz levelezős verseny 

Croatijada 

 

Intézményünk által szervezett versenyek: 

- Nemzetiségi és környékbeli iskolák közötti verseny: Zrínyi napi szépíró,versmondó, szótanuló 

verseny, valamint horvát énekverseny, horvát szavalóverseny, körzeti alsós tanulmányi verseny, 

sporttalálkozó 

- Vassné Boa Gabriella emlékére szervezett prózamondó verseny 

- Számolási készségverseny 

- Komplex természettudományi verseny 

- Asztalitenisz kupa 

- Focikupák 

- Zrínyi Kupa és Mura Kupa futóversenyek 

 

4. Hátrányos helyzetű gyermekek 

Célunk a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása. Az integrálás eszközével élve a gyerekeket 

együtt fejlesztjük.  

Feladatok:  

A gyermek és körülményeinek megismerése, folyamatos figyelemmel kísérése  

Megállapítani, hogy képességei kibontakozásában elsősorban mi akadályozza  

Meghatározni a lemaradás mértékét, minőségét  

Meghatározni a fejlődési utat  

 
7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje  

 
7.1. A Diákönkormányzat  

 

A Diákönkormányzat az iskola részeként végzi munkáját. A 16 tagú választott vezetőség a DÖK 

munkáját segítő tanárral együtt az iskola tanulóinak érdekképviseletét látja el.  A segítő tanárt a diákok 

jelölhetik. A Diákönkormányzatnak döntési, egyetértési és véleményezési joga van az iskola 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos kérdésekben.  

 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt:  
saját működéséről,  

a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,  

hatáskörei gyakorlásáról,  

egy tanítás nélküli munkanap programjáról,  

az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről  
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A Diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata és éves munkaterve alapján végzi a 

munkáját. 

 

8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 

együttműködésének formái, továbbfejlesztési lehetőségei   

 
8.1. Kapcsolattartás tanulókkal  

A diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi érintkezés során történik a tanítási 

órákon, az órák közti szünetekben, a tanítás előtt és után. A diákok bármely tanárukat megkereshetik 

javaslataikkal és egyéni gondjaikkal, személyükről és az osztályközösségről információkat kérhetnek 

tőlük és az iskola vezetőitől. A diákok személyét érintő problémákkal elsődlegesen az osztályfőnök és 

a szaktanárok foglalkoznak.  

A diákok többségét, vagy jelentős részét érintő információk közlésére, illetve cseréjére a következő 

fórumokat működteti az iskola illetve a diákönkormányzat: 

  

A diákokat az intézmény vezetői és tantestülete rendszeresen tájékoztatják az iskolával kapcsolatos 

eseményekről, eredményekről, tervekről. A tájékoztatás elsődleges formája a heti értékelés alkalmával 

.  

 Diákközgyűlés  

A diákönkormányzat kezdeményezésére évente kötelezően összehívandó fórum, ahol a 

diákönkormányzat a tanulók jelentős részét vagy egészét érintő problémákat, panaszokat vethet fel, 

azokra választ kérhet. A diákközgyűlés az a legmagasabb fórum, amelyen az intézmény tanulói és 

diákönkormányzata minden olyan problémát fölvethetnek, amely a tanulói jogok érvényesülésével 

akár az intézményen belül, akár a jogi szabályozásban sérelmet, feszültséget, méltánytalanságot okoz.  

 

8.2. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai iskolánkban a következők  

 

Szülői értekezlet  

 

Az iskola éves munkatervébe beütemezett szülői értekezletek feladata, hogy tájékoztassa a szülőket 

gyermekük előmeneteléről, az osztály aktuális problémáiról, az osztályban és az iskolában jelentkező 

feladatokról. A szülői értekezleten minden alkalommal nevelési kérdések is előkerülnek, valamint 

áttekintő képet ad az osztályfőnök osztálya neveltségi szintjének alakulásáról. Szülői értekezletet 

évente legalább két alkalommal tartunk. Ha az osztály helyzete, problémái, a csoport előtt álló 

feladatok azt indokolják, az iskola intézményvezetőja vagy az osztályfőnök rendkívüli szülői 

értekezletet hívhat össze a szülők tájékoztatására, a problémák közös megoldási lehetőségének 

megtalálására.  

 

Fogadóóra  

 

Célja, hogy a szülők egyénileg információt kapjanak gyermekük előmeneteléről, magatartásáról, a 

szaktanár róla alkotott véleményéről, valamint a pedagógus tanácsokat adhasson a tanuló nevelésével 

kapcsolatosan. Az iskola biztosítja, hogy a fogadóórán a szülő négyszemközt beszélhessen gyermeke 

tanárával személyes problémáiról. Fogadóórákat évente legalább kettő alkalommal tartunk. 

 Minden pedagógusnak heti 1 fogadóórája van munkaidőben. 

 

A szülők írásos tájékoztatása  

 

A szülőket folyamatosan értesítjük tanítványunk előrehaladásáról, hiányzásáról, késéseiről, valamint a 

személyét érintő dicsérő és elmarasztaló intézkedésekről. A tanuló félévi és év végi eredményeiről a 

szülő tájékoztatást kap a félévi értesítő és az év végi bizonyítvány révén. Az iskola minden jelentős 

intézkedését írásban közli a szülőkkel. 
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 Az osztályfőnök folyamatosan figyelemmel kíséri a diákoknak beírt osztályzatokat, a tanulói 

hiányzásokat és késéseket.  

A Köznevelési törvény hatályos előírása szerint a szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatjuk 

azokról taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és 

oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatjuk őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, 

taneszközökről és más felszerelésekről. 

 

A szülői munkaközösség  

 

A szülői munkaközösség célja a legaktívabb szülőkből álló közösség megalkotása, amely átfogja az 

iskola működésének egészét. A szülői munkaközösséget annak szervezeti és működési szabályzatában 

foglaltak szerint épül föl és működik. Vezetőjét a szülői munkaközösség maga választja az 

intézménybe járó diákok szülői közül. A munka koordinálását az intézményvezető végzi. A szülői 

munkaközösség véleményt nyilváníthat, információt kérhet az intézményt érintő bármely kérdésben. 

Feladata az iskola hagyományrendszerében szereplő események lebonyolításában való közreműködés 

is.  

A partnerszervezetekkel és a diákokkal való együttműködés fejlesztése érdekében az együttműködés 

során kiemelt figyelmet kell fordítani a közös munka eredményességének értékelésére, a 

partnerszervezetek és a diákság jogainak gyakorlására. Amennyiben akár egyetlen területen a 

rendellenes működés, a kapcsolatok lazulásának jelei mutatkoznak, tárgyalásokat kell kezdeményezni 

az érintett partnerszervezettel az együttműködésben mutatkozó gondok feltárására, a szabályozó 

rendszer módosítására.  

 

Nyílt nap  

 

A nyílt napok célja: bepillantást adni az iskola életébe. A nyílt napon szülők és pedagógusok is részt 

vehetnek. Évente ősszel és tavasszal 1-1 tanítási nap az 1- 4. óra. 

 

9. A tanulmányok alatti vizsga 
 
A tanulmányok alatti vizsgák: az osztályozó vizsga, a különbözeti vizsga, és a pótló és javítóvizsga.  

A tanulmányok alatti vizsga   

követelményeit  

részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)  

és az értékelés rendjét  

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

nyilvánosságra hozza.  

 

A tanulmányok alatti vizsgák célja:  

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

teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény pedagógiai programja szerint 

nem lehetett meghatározni  

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

követelményeket teljesíteni.  

 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  

 

Osztályozó vizsga  

 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha  
felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 
előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

amennyiben a tanköteles tanuló és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,  
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a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt 

tesz vizsgát.  

 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik.  

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni  

 

Különbözeti vizsga  

 

Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki  
tanulói jogviszony átvétellel való létesítéséhez más iskolatípusból kéri felvételét,  

eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb évfolyamra jelentkezik,  

 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja.  

 

Pótló vizsga  

 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem 

róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése 

nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az intézményvezető 

hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára 

megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei 

megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait 

értékelni kell.  

 

Javító vizsga  

 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha  

a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,  

az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 

vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg  

 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola intézményvezetőja által meghatározott időpontban, az augusztus 15-

étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

 

A tanulmányi vizsgák időpontja 

  

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. 

Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, 

különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a 

vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor 

szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni 

kell.  

Osztályozó vizsgák időpontja  
első félév zárása előtt január 2. hete  

tanév vége előtt június első hete  

 

Javító vizsgák időpontja  

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola intézményvezetőja által meghatározott időpontban, az augusztus 

15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

 

Különbözeti vizsgák időpontja  
augusztus utolsó hete  
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az első félév zárása előtt  

 

A vizsgák pontos időpontjait az iskola éves munkaterve tartalmazza, ettől eltérő időpontot az iskola 

intézményvezetőja engedélyezheti.  

Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független vizsgabizottság 

előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A 

szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  

 

Vizsgaforma lehet:  

írásbeli vizsga  

szóbeli vizsga  

 

 A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottsága  

 

A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a vizsgabizottság 

törvényes működéséért. A vizsgabizottság elnökének feladatai különösen:  

meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, illetőleg teljesítette-e a 

vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni 

szándékozók kizárását,  

vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,  

átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga 

iratait,  

a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.  

 

Az elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező tanár csak a vizsga 

tárgya szerinti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező 

pedagógus lehet.  

A vizsgabizottság munkáját, a vizsgát az intézményvezető készíti elő. Az intézményvezető felel a 

vizsga törvényes előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért.  

Az intézményvezető feladata különösen:  

dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet a 

helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,  

ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,  

minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, pontosan 

meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.  

 

Az intézményvezető feladatainak ellátásában közreműködhet - az intézményvezető megbízása alapján 

- az intézményvezető helyettese vagy más megbízottja.  

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.  

 

Az írásbeli vizsga menete  

 

A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár úgy köteles kialakítani, 

hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék.  

A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök a vizsgáztató tanár jelenlétében megállapítja a jelenlévők 

személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait.  

A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.  
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Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, 

tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb 

írásbeli munkát tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja a számítógép használatát.  

Az íróeszközökről és a vizsgához szükséges segédeszközökről a vizsgázó gondoskodik  

A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett, iskola által 

lepecsételt feladatlapon feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, 

jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.  

A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

vizsgatantárgyanként  

negyvenöt perc,  

nemzeti, etnikai kisebbség nyelve, illetve célnyelv használata esetén hatvan perc,  

Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló időt 

meg kell növelni.  

Az intézményvezető engedélye alapján  

az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg 

kell növelni,  

lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja,  

engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen.  

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet megtartani. A 

vizsgák között pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. A pótlóvizsga harmadik vizsgaként - 

szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával - is megszervezhető.  

Ha a vizsgáztató tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó feladatlapját, 

ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a 

vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató tanár a szabálytalanság tényét és a 

megtett intézkedést írásban jelenti az intézményvezetőnak.  

Az intézményvezető az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a 

szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzőkönyvbe 

foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató tanár nyilatkozatát, továbbá 

minden olyan tényt, adatot, információt, esemény leírását, amely lehetővé teszi a szabálytalanság 

elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató tanár, az iskola intézményvezetőja és a 

vizsgázó írja alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.  

Az intézményvezető az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat - az 

üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási idő lejártával átveszi a 

vizsgáztató tanároktól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont feltüntetésével – lezárja, és a 

vizsgairatokhoz mellékeli.  

Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett 

vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné  
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az intézményvezető - ha ehhez a feltételek megteremthetőek - hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott 

vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a 

vizsgázó pótlóvizsgát tegyen,  

a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat 

értékelni kell.  

Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély 

nélkül eltávozik, az adott vizsgatantárgyból javítóvizsgát tehet az intézményvezető által meghatározott 

időpontban  

a vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan 

magatartására.  

Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató tanár haladéktalanul kijavítja, a hibákat, tévedéseket 

a tanuló által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a 

vizsgakérdésekre adott megoldásokat.  

Ha a vizsgáztató tanár a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg 

nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a feladatlapra, és 

értesíti az intézményvezetőt.  

Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola intézményvezetőjából és két 

másik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - tanárból álló háromtagú bizottság a 

cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntést hozhatja:  

a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 

érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt,  

az adott vizsgatantárgyból - a javítóvizsga kivételével - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.  

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni.  

 

A szóbeli vizsga menete  

 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető szóbeli vizsga.  

A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely 

időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.  

A vizsgateremben, egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.  

A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként kap feladatot. Az egyes tantárgyak szóbeli 

vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.  

A feladatlapon szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.  

A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a vizsgabizottság 

tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget. A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem 

beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.  
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Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább húsz perc gondolkodási időt kell biztosítani a 

felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban 

kell elmondania.  

Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama tíz percnél nem lehet több. A vizsgabizottság 

tagjai a szóbeli feladattal kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, 

hogy a vizsgázó a szóbeli felelést befejezte vagy annak kifejtésében elakadt. A vizsgázót nem szabad 

félrevezetni, gondolkodásában, a tétel kifejtésében megzavarni. A vizsgázó a felelet kifejtésében akkor 

szakítható félbe, ha a rendelkezésére álló idő letelt.  

Ha a vizsgázó teljes tájékozatlanságot mutat, az elnök egy alkalommal pótfeladatot biztosít 

részére.  

Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgy előtt legalább harminc perc 

pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.  

Ha a vizsgázó befejezte a feladat kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt értékelést a 

vizsgajegyzőkönyvre.  

A törvény alapján a vizsgázó kérésére, az intézményvezető engedélye alapján  

a húsz perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,  

engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen.  

Ha a vizsgázónak a törvény alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát 

tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgafeladatot kell húznia és kifejtenie. 

A felkészüléshez és a feladat kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani.  

A vizsgázó kérésére a második felelet kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely 
alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.  

Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, külön helyiségben, vizsgáztató tanár 

mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a 

vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa.  

Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 

vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha 

szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását, a vizsgabizottság megállapítja, az elért 
eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.  

A szóbeli vizsgán elkövetett szabálytalanság, a felróható, vagy fel nem róható okból történő vizsga 

megszakítás, vagy a vizsgán meg nem jelenés esetében az intézményvezető jár el.  

 

Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei, értékelési rendje  

 

A vizsgatárgyak követelményrendszere  

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény 

pedagógiai programjában található követelményrendszerével.  

 

10. A felvétel és az átvétel szabályai 
 

 Ha iskolánk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is 

teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben részesíti a horvát nemzetiségű 

tanulókat.   
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A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon - legalább tizenöt 

nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt - 

nyilvánosságra kell hozni. 

  . 

11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv  

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

testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. 

 
11.1. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja, feladata:  

elsősegély-nyújtási elméleti tudás és gyakorlati ismeretek elsajátítása, fejlesztése  

a társadalmi segítségnyújtás népszerűsítése  

humanitárius szemléletmód terjesztése  

elősegíteni és szervezni az egészségügyi kultúra fejlesztését, terjesztését  

megismertetni az életkori sajátosságokhoz kapcsolódó pszichológiai folyamatokat a hozzájuk 

kötődő veszélyhelyzetekkel, ezek kapcsolatának feltárása, valamint az ezekből fakadó 

kockázatvállalás csökkentése  

megelőzés előtérbe helyezése  

egészségügyi felvilágosítás és szemléletformálás   

veszélyhelyzetben teendők megtanulása  

információ adása a vegyszerek, veszélyes anyagok fizikai, kémiai és élettani hatásairól, vegyi 

anyagok biztonsági felhasználásáról, tárolásáról, környezetbe, illetve szervezetbe kerülésének 

veszélyeiről, következményeiről  

 

11.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái, főbb területei:  

iskolai szinten: kötelező tűz- és balesetvédelmi oktatás: a házirendben rögzítve  

tanórán kívül:  

iskolaorvos, iskolai védőnő (mentálhigiénés szakember) segítségével alapfokú elsősegély-nyújtó 

tréning keretében  
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III. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 
 
Az iskola nevelési és oktatási céljainak megvalósításához helyi tantervet alkalmaz, amely tartalmazza 

tananyagot és követelményeket, valamint a tanulmányi feltételeket. Az iskolában a helyi tanterv 

alapján kell megszervezni a tanulók, az egyes évfolyamok, ezen belül az egyes osztályok, valamint az 
osztályokon belüli csoportok tanítási óráit.  

A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és szabadon 
választható tanítási óra.  

A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken egy adott osztály 

valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, 

amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül kötelezően választva, a helyi 

tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie.  

 

1. A választott kerettanterv  

 
általános iskola 1-4. évfolyam: 

- magyar nyelv és irodalom  

- idegen nyelv 

- matematika 

- erkölcstan 

- környezetismeret 

- ének- A változat 

- testnevelés 

- horvát nemzetiségi nyelv 

- horvát népismeret 

- vizuális kultúra 

- technika 

- informatika 

 

általános iskola 5-8. évfolyam: 

- magyar nyelv és irodalom -A változat 

- idegen nyelv 

- matematika 

- erkölcstan 

- természetismeret 

- ének- B változat 

- testnevelés 

- horvát nemzetiségi nyelv 

- horvát népismeret 

- biológia- A változat 

- technika- B változat 

- földrajz 

- kémia -A változat 

- fizika- A változat 

- informatika 

- történelem 

- vizuális kultúra 
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Óraterv a 2018-19-es tanévtől 

 
Kötele
ző és 
választ
ható 
órák 

 
 

Műveltségi 
terület Tantárgy 

Osztályfok
ok heti 
óraszáma 

Intéz-mény 
heti 

Intéz-mény 
éves 

 

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

  

  

Kötelező órák  27 27 27 27 28 28 31 31 226 

8
1
3
6 

 

Nemzetis
égi nyelv 
és 
irodalom 

Horvát 
nemzetis
égi nyelv 
és 
irodalom 5 5 5 5 5 5 5 5 40 1440 

Élő 
idegen 
nyelv 

Angol 
vagy 
német         0 0 0 0 0 0 

Magyar 
nyelv és 
irodalom, 
(benne 
tánc és 
dráma, 
honismer
et) 

Magyar 
nyelv és 
irodalom 8 8 7,5 7         30,5 1098 

Magyar 
nyelv és 
irodalom(
benne 
dráma) 

Magyar 
nyelv és 
irodalom         4 4 4 4 16 576 

Matemati
ka 

Matemati
ka 4 4 4 3,5 4 4 4 4 31,5 1134 

Ember és 
társadalo
m 

Történele
m  0 0 0 0 2 2 2 2 8 288 

Etika                 0 0 

Erkölcsta
n 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288 

Ember a 
természe
tben 

Biológia             1,5 1,5 3 108 

Kémia             1,5 1,5 3 108 

Fizika             1,5 1,5 3 108 

Termész
etismeret
, 
egészség
tan 

1 1 1 1,5 2 2 0 0 8,5 306 

                0 0 

Földünk-
környeze
tünk Földrajz             1,5 1,5 3 108 

Művészet
ek 

Ének 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 5 180 

Rajz 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 5 180 

Mozgóké
pkultúra 
és 
médiaism
eret                 0 0 

  
Hon és 
népismer
et  1  1  1  1 1  1  1  1 8 288 

Informati
ka 

Informati
ka      0,5  1 1 1 1 1 5,5 198 

Életvitel 
és 
gyakorlati Technika 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 7 252 
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ismerete
k 

Testnevel
és,sport 

Testnevel
és, 5 5 5 5 5 5 5 5 40 1440 

Osztályfő
nöki           0 0 0,5 0,5 1 36 

Kötelező órák összesen 27 27 27 27 28 28 31 31 226 

8
1
3
6 

 

Szabadon tervezhető órakeret 
4 4 4 6 6 6 4 4 38 

7
5
6 

 

Angol 
vagy 
német               3 3 3 3 3  15         540 

Ének   1 1 1          3 108 

Informatik
a                 0 0 

osztályfőn
öki   1 1 1 1  1  1  0,5 0,5           7          252 

rajz          1        1         1        3 108 

életvitel és gyakorlati ismeretek       0,5 0,5 1 
3
6 
 

Választható órák összesen: 3 3 3 4 4 4 4 4 29 

9
7
4 

 

Intézményi kötelező és választható órák összesen 30 30 30 31 32 32 35 35 255 

9
1
1
0 

 

 

Maximális óraszám lehet 31 31 31 33 34 34 37 37 
268,0
0 

9
6
4
8
,
0
0 

 

Nálunk maximális óraszám lehet (köt.+vál.) 30 30 30 31 32 32 35 35 
255,0
0 

9
1
1
0
,
0
0 

 

                        

az osztály heti órakerete 52 52 52 55 51 51 56 56 
425,0
0 

1
5
3
0
0
,
0
0 

 

Tanórán kívüli foglalkozásokra felhasználható 22 22 22 24 19 19 21 21 170 

6
1
2
0
,
0
0 

 

Tanórán 
kívüli 
foglalkozá
sok   

 

törvényi 
hiv.Ktv. 

megnevez
és óraszámok     

 

Tehetséggondozás (NKt.27§.(5) 
 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2
8
8 

 

Felzárkóztatás (NKt.27§.(5) 
 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2
8
8 

 

Beilleszkedés, tanulási zavar (Nkt. 27§ (7). 
 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

1
4
4
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0 

Rehabilitációs sni-s 6. sz. mell. 
 3 3 3 3 3 3 4 4 26 

9
3
6 

 

Sportkör 
 0  0  1 1 0 0  1 1 4 

1
4
4 

 

Egyéb szakkör 
 1 1 1 1 0 0 1 1 6 

2
1
6 

 

Tanulószoba 
         4 4 3 3 14 

5
0
4 

 

Napközis foglalkozás 
 10 10 10 9         39 

1
4
0
4 

 

Órabontás 0 0 0 3 4 4 4 4 19 

6
8
4 

 

Tanórán kívüli összesen 21 21 22 24 18 18 20 20 164 

5
9
0
4 

 

Intézményünk rendelkezésére álló órakeretek ált. isk. nev. 
összesen: 52 52 52 55 51 51 56 56 425 

1
5
3
0
0 

 

Intézményünk rendelkezésére álló órakeretből felhasznál: 51 51 52 55 50 50 55 56 
419,0
0 

1
5
0
8
4 

 

Fennmaradó órakeret: 1 1 0 0 1 1 1 1 6 

2
1
6 

 

 

2. A választott kerettanterv által meghatározottakon felüli kötelező tanórai 

foglalkozások, nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és 

elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó 

vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma 
 

A központi kerettanterv meghatározott rendelkezésre álló órakereten felül az intézmény horvát 

nemzetiségi oktatás elkötelezettsége miatt a horvát nyelvi és népismereti órákkal megemelkedett 

óraszám miatt intézményünkben nincs választható tantárgy. 

 

3.Tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, 

figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának 

kötelezettségét 

 
A 16/2013 (II.28.) EMMI rendelet rendelkezik a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskola tankönyvellátás rendjéről. 

 
4. A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának 

részletes szabályai  

 

A NAT és a kerettantervi szabályozás  
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- A több változatban készült kerettantervek a Nat-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési 

feladatok és műveltségtartalmak feldolgozását építik be a tantervi feldolgozásba a képzési szakasz 

sajátosságai szerint iskolatípusokra vonatkozóan.  

- A kerettantervek rögzítik a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak 

témaköreit, tartalmát, a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit, új feladatként a tantárgyközi 

tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait, a rendelkezésre álló, illetve ajánlott időkereteit. A 

szakmai önállóság jegyében egyedi tantervek készíthetők az intézményekben (akkreditáltatás).  

- A Nat alapján a kerettantervek határozzák meg a tanulás-tanítás folyamatában elsajátítandó fejlesztési 

követelményeket, az elvárt tudás mélységét, szervezettségét és alapul szolgálhatnak a kimeneti 

követelmények meghatározásához.  

- A kerettantervek köre segíti a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való 

foglalkozást, a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését.  

- A műveltségterületek anyagai az 1-4. évfolyam, az 5-8. évfolyam kerettanterveiben kerültek 

feldolgozásra.  

- A helyi tanterveink megfelelnek a választott kerettantervnek.  

- A helyi tantervet az iskola arculatára jellemző tanítási-tanulási tevékenységekkel töltöttük meg a 

rendelkezésre álló, átlagosan tíz százalékos időkeretben.  

 

Fejlesztési területek – nevelési célok  

 
Erkölcsi nevelés - életszerűsége, kötelesség, munka, türelem, stb.  

 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam: A tanuló erkölcsi gondolkodása 

legalább konvencionális szintre kerül, vagyis a hozzá közelállók elvárásainak megfelelően él, képes 

alkalmazni az emberi kapcsolatok elfogadott formáit. Tudja, hogy a gyerek, testvér, barát stb. szerep 

betöltője hogyan viselkedjen, de adott esetben képes a szabályok újraértelmezésére.   

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam: A tanuló erkölcsi 

gondolkodásának szintje eleinte konvencionális, rendre és fegyelemre törekszik, belátja, hogy 

teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket. A szabályokat minden körülmények között be kell tartani, 

kivéve az olyan szélsőséges eseteket, amikor azok más társadalmi kötelezettségekkel kerülnek 

konfliktusba. A szakasz második felében a tanuló erkölcsi gondolkodása posztkonvencionálissá válik, 

vagyis belátja, hogy a törvényeket a társadalom hozza és alakítja. Tudatosul benne, hogy az emberek 

különböző értékeket és véleményeket vallanak, és hogy az értékek és szabályok egy része 

viszonylagos. A tanuló megérti a normakövetés fontosságát.  

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés - (erőszakmenteség, stb.)  

 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam:  

A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait és életkorának megfelelő szinten az 

ország és a magyarság szimbólumait. Ismeri a nagy ünnepkörök egy-egy hagyományát és az éves 

ünnepkör legfontosabb állomásait: ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer 

ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Ismeri nemzeti 

ünnepeinket, ezek időpontját, részt vesz érzelmi azonosulását segítő tevékenységekben (népi 

hagyományok felelevenítése, eljátszása, ünnepi díszítések készítése).  

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam: A tanuló ismeri lakóhelye és 

környékének népi hagyományait, valamint több, az ünnepkörökhöz köthető magyar hagyományt. 

Egyre rendszeresebben részt vesz szűkebb közösségében nemzeti hagyományaink ápolásában, 

megismer ezekhez kapcsolódó műalkotásokat. Annak érdekében, hogy erősödjön benne saját népe és 

kultúrája értékeihez való kötődés, megismeri azok legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit és 

szimbólumait. Fel tud sorolni néhány, lakókörnyezetére jellemző sajátosságot, megismeri a 

hungarikum fogalmát. Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezekhez kötődő hagyományainkat, és ezeket 

tantárgyi ismereteihez is kapcsolja. Kialakul benne a szülőföld, a haza és a nemzet fogalma, az 

ezekhez való kötődés igénye. Egyre nyitottabb más népek kultúrája iránt, ismeri, hogy 
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Magyarországon milyen nemzetiségek és kisebbségek élnek. Ismerkedik egy-egy magyarországi 

nemzetiség, kisebbség kultúrájával. Ismeri az általa tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrájának 

egy-egy jelentős vonását. A tanulóban kialakul egy kép az európai kultúra értékeiről, és ismer ennek 

megőrzéséért munkálkodó intézményeket, programokat.  

  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam: A tanuló el tudja magát helyezni 

adott közösségben, felismeri a valódi és lehetséges szerepeit egy adott kapcsolati hálózatban. Képes a 

kooperációra, megérti a szabályok fontosságát. Képes egyszerű közösségi szabályok követésére, 

bekapcsolódik közös tevékenységekbe és követi a közösségi hagyományokat  

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam: A tanuló törekszik a konfliktusok 

feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus technikáit. Nyitottá válik a társadalmi 

jelenségek iránt, szert téve az együttműködés képességére. Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból 

fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja tevékenységét. Megismerkedik az alapvető emberi, 

szabadság- és állampolgári jogokkal, kötelezettségekkel és az őt megillető jogok érvényesítési 

lehetőségeivel. Alkalmazza a méltányosságot és az erőszakmentességet biztosító technikákat a 

közösségben való tevékeny részvétele során. Részt vesz olyan tevékenységekben, amelyek a közösség 

jobbítását szolgálják  

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése - (társas kapcsolatok alapja, stb.)  

 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam: A tanuló képes az 

együttműködésre, az empátiára, átérzi és gyakorolja a segítségnyújtást. A közös tevékenységek révén 

ismeretet szerez saját képességeiről és lehetőségeiről. Azonosítja a saját és mások alapvető érzelmeit, 

illetve kifejezi a problémáit. Életkorának megfelelő szinten ismeri a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés 

kultúráját, rendelkezik az életkorának megfelelő kooperatív készséggel. Ismeri a különböző 

megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget és a feladatok megosztásának fontosságát  

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam: A tanuló megfelelő szókinccsel 

rendelkezik érzelmi árnyalatok kifejezésére, képes dicsérni, és egyre több tulajdonságot meg tud 

nevezni. Megismeri az önmegfigyelés jelentőségét, vagyis cselekedetei, reakciói, viselkedése alapján 

véleményt tud mondani önmagáról, ismeri a stressz és stresszkezelés lényegét. Képes különbséget 

tenni a valódi és virtuális társas kapcsolatok természete között, be tud kapcsolódni különböző 

kisközösségekbe. Kialakul benne a személyiségének megfelelő humánus magatartás az önkritika és a 

környezeti visszajelzések egységében, képes elemezni, feltárni a jóra ösztönző, illetve a destruktív 

csoportok eltérő jellemzőit. Több szempontból is rálát egy vitás helyzetre, konfliktusra, képes 

vitatkozni. Felismeri társadalmi szerepeit (férfi-nő, gyerek-szülő, diák-tanár). Képes felismerni 

bizonyos előítéletes magatartásformákat és a sztereotípia megnyilvánulásait. rálát egy vitás helyzetre, 

konfliktusra, képes vitatkozni. Felismeri társadalmi szerepeit (férfi-nő, gyerek-szülő, diák-tanár). 

Képes felismerni bizonyos előítéletes magatartásformákat és a sztereotípia megnyilvánulásait.  

 

A testi és lelki egészségre nevelés (hitéleti megközelítések, mozgási és 

sportműveltség)  

 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam: A tanuló képes önállóan, az 

évszaknak és az időjárásnak megfelelően ruhát választani és felöltözni. Tudja, hogy a rendszeres 

tisztálkodás, a táplálkozás és a megfelelő folyadékbevitel egyaránt fontos az egészség védelmében. A 

rendszeres mozgás, a természet szeretete igényként épül be személyiségébe, figyel testtartására. Képes 

kifejezni a betegség és az egészség, mint állapot közötti különbséget. Képes egyes betegségtünetek 

(láz, fejfájás) megnevezésére. Tudja, hogy a védőoltások is fontos eszközei az egészség megőrzésének. 

Képes kifejezni, leírni egyes feszültséget, stresszt okozó helyzeteket. Megtapasztal relaxációs 

technikákat, képes légző gyakorlatok és egyszerű tornagyakorlatok (például reggeli torna) önálló 

elvégzésére. A tanulóban kialakul az igény a harmonikus, barátságos, otthonos környezet iránt. 
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Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti, alkotó tevékenység több formáját, és képes 

megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait  

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam: A tanuló fel tudja sorolni az 

egészséges táplálkozás néhány alapvető szabályát. Ismeri a tisztálkodással kapcsolatos alapvető 

szabályokat, a személyes higiéné ápolásának módjait, majd megtanulja tudatosan ápolni személyes 

higiénéjét. Tudja, hogy a rendszeres testmozgás és művészeti tevékenység hozzájárul lelki 

egészségünk megőrzéséhez, így fokozatosan kialakul az igénye ezek iránt. A tanuló (az iskola és szülei 

segítségével) igyekszik olyan kikapcsolódást, hobbit találni, amely hozzásegíti lelki egészségének 

megőrzéséhez. Ismeri az aktív pihenés fogalmát, meg tud nevezni aktív pihenési formákat. Tisztában 

van a feltöltődés és kikapcsolódás jelentőségével. Tudatosan figyel testi egészségére, képes 

szervezetének jelzéseit szavakkal is kifejezni. Ismer és alkalmaz stresszoldási technikákat, tisztában 

van a nem megfelelő stresszoldás következményeivel, ennek kockázataival (különösen az alkohol, a 

dohányzás és a drogok használatának veszélyeivel), és tudatosan kerüli ezeket. Ismeri a stressz okozta 

ártalmakat, a civilizációs betegségeket és ezek megelőzésének módját  

  

A családi életre nevelés  

 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam: A tanuló megismeri és elsajátítja 

az alapvető együttélési, együttműködési normákat a családban, az iskolában, a társadalmi életben. 

Ismeri és betartja az illemszabályokat. Megismerkedik a családi ünnepekkel és az ezekhez kötődő 

szokásokkal. Megtanulja a családi szerepekhez (anya, apa, gyermek) kapcsolódó feladatokat, és 

törekszik rá, hogy saját feladatait napi rendszerességgel elvégezze.  

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam: A tanuló képes felismerni és 

megfogalmazni családban betöltött szerepeket, feladatokat, megtalálja és elvégzi a rá háruló 

feladatokat. Tisztában van a nemi szerepek biológiai funkcióival, társadalmi hagyományaival. 

Felismeri a családi élet és a párkapcsolatok során előforduló súlyos problémahelyzeteket, és ezek 

megoldásához megfelelő segítséget tud kérni. A szakasz végére a tanuló értéknek tekinti a gondosan 

kiválasztott, mély társas kapcsolatot. Tisztában van azzal, hogy a szexualitás a párkapcsolatok fontos 

eleme, és érti az ezzel kapcsolatos felelősséget is. Tud a pozitív és negatív családtervezés különböző 

lehetőségeiről, ismeri a művi terhesség-megszakítás lelki és fizikai veszélyeit. A tanuló alkalmazás 

szinten ismeri a csecsemőgondozás néhány alapvető lépését. Megismeri a háztartásban, közvetlen 

környezetében alkalmazott, felhasznált anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). 

Képes önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, 

rangsorolására, megismeri a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a családtervezési 

módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban információkat 

keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a szexuális problémákkal 

kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások veszélyeit. Tudja, hová fordulhat 

krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti 

a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti a családtagok felelősségét a család egységének 

megtartásában, belátja a szerepek és faladatok megosztásának módjait, jelentőségét. Értelmezi a szülői 

és gyermeki felelősség fogalmát, tiszteli a különböző generációk tagjait.  

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség (közszolgálati tevékenység)  

 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam: A tanuló ismeri és betartja a 

kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Képes az adott helyzeteknek megfelelő magatartási formákat 

alkalmazni a társas élet különféle színterein. Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, 

és ennek tudatában alakítja tevékenységét. Tisztában van azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel 

járnak. Tapasztalatot szerez arról, hogy nemcsak kötelező feladatai vannak, hanem szabad választása 

alapján is segíthet környezetében (iskola, otthon).  

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam: A tanulóban fokozatosan 

tudatosul, hogy társaival kölcsönösen egymásra vannak utalva. Bizonyos helyzetekben kérésre képes 

felelősséget vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is 

áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben ő is képes segíteni. 
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Az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy a tanuló tapasztalatot szerezzen a fogyatékkal élőkkel való 

együttélésről, amelynek során felismeri a segítő tevékenység fontosságát és szükségességét 

alkalmanként és a mindennapokban is  

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság (környezetvédelem)  

 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam: A tanuló érzékennyé válik 

környezete állapota iránt. Képes a környezet sajátosságainak megismerésére, észreveszi a 

környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat, tudja elemi szinten értékelni e 

változásokat. Képes saját mikrokörnyezetében olyan változásokat javasolni, amelyek annak minőségét 

javítják. Értéknek tekinti a természeti és az ember alkotta környezet esztétikumát, harmonikus 

működését. Késztetés alakul ki benne környezete értékeinek megőrzésére  

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam: A tanulóban kifejlődnek a 

környezet-harmonikus, környezetkímélő életvezetéshez szükséges szokások, mozgósítható a környezet 

védelmét célzó együttes cselekvésre. Érti a mennyiségi és minőségi változás, fejlődés fogalmát, 

valamint, hogy a fogyasztás önmagában sem nem cél, sem nem érték. Egyre érzékenyebbé válik 

környezete állapota iránt, képes annak változását elemi szinten értékelni. Felismeri a mindennapi 

életben előforduló, a környezetet szennyező anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket és kerüli 

ezeket. Képes társaival együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve 

alakítani az iskola belső és külső környezetét. Nem hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek 

kialakításában a környezetbarát módokat, előnyben részesítve a természetes, újrahasznosítható, illetve 

újrahasznosított anyagokat. Érzékennyé válik az anyag- és energiatakarékos életvitelre és ismeri ezek 

gyakorlati technikáit. Érti a fenntarthatóság fogalmát.  

 

Pályaorientáció (önismeret, céltudatosság, foglalkozás-szerkezeti tájékozottság)  

 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam: A tanuló megismeri azokat a 

szakmákat, amelyek mindennapi életvitelének zökkenőmentességét vagy megfelelő minőségét 

biztosítják. Felismeri a különböző foglalkozások együttműködésének fontosságát. Képes 

megfogalmazni adott szakma tevékenységét, és képes csoportosítani a foglalkozásokat különböző 

szempontrendszer szerint.  

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam: A tanuló képes megfogalmazni, 

hogy mi érdekli őt leginkább, és felismeri, hogy érdeklődési körét, motivációját, saját adottságait mely 

szakmákban tudná hasznosítani. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a továbbtanulással, a választható 

iskolákkal, életutakkal kapcsolatban. Ismeri az élethosszig tartó tanulás fogalmát. Tud célokat kitűzni 

és jövőképet felállítani. Van önkritikája, képes különbséget tenni a társas befolyásolás és saját 

elképzelése között. Érti a tanulás és a karriercél elérésének összefüggéseit.  

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés  

 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam: A tanuló ismeri az általa 

mindennap fogyasztott alapvető élelmiszerek árát. A matematikai műveletekről, illetve a 

mértékegységekről szóló ismereteit alkalmazni tudja pénzre vonatkoztatva is. Képes mindennapi 

fogyasztási cikkeket önállóan vásárolni, tud vigyázni a pénzére. Beépül az energiatakarékosság 

cselekvéseibe és gondolkodásába. Vannak ismeretei arról, hogy hazánkban és a világ más részén hozzá 

képest milyen életszínvonalon élnek gyerekek.  

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam: A tanuló történelmi ismeretei 

alapján felismeri a gazdasági rendszerek változását, viszonylagosságát, hibáit és fejlődését. Ismeri az 

unió közös fizetési eszközét, belátja, hogy az egyes országok eltérő mértékben és szerepben 

kapcsolódnak be a világgazdaság folyamatiba. Érzékeli az anyagi és kapcsolati tőke szerepét és értékét 

saját életében. Érzékeli, hogy mi a fenntartható gazdaság és hogyan valósítható ez meg globális és 

lokális szinten. Matematikai ismereteit alkalmazza  
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Médiatudatosságra nevelés  

 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam: A tanuló tisztában van a korhatárt 

jelző szimbólumok jelentésével. Képes különbséget tenni a televízióban történtek és a valóság között. 

Ismeri a médiumokat és azok szerepét az ő szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat a 

tanulásban.  

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam: A tanuló hatékonyan tud keresni a 

világhálón, kulcsszavak segítségével, majd képessé válik elektronikus gyűjtőmunkát végezni. 

Tisztában van a videojátékok használatának helyes mértékével. Egyre inkább tisztában van a 

közösségi oldalak, valamint a médiatartalmak megosztásának esetleges veszélyeivel. A közösségi 

oldalakon megjelenő verbális agresszió elhárítására megfelelő kommunikációs stratégiával 

rendelkezik. Odafigyel arra, hogy magánszférájába ne engedjen be nem kívánatos médiatartalmakat. 

Kialakulóban van kritikai érzéke a médiatartalmak hitelességét illetően.  

 

A tanulás tanítása  

 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam: A tanuló tapasztalatot szerez arról, 

hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába beépül a tanulásból adódó otthoni feladatok elvégzése, egyre 

inkább saját időbeosztása szerint készül az órákra. Vannak élményei arról, hogy az iskolai oktatáson 

kívül a tanulásnak és az önművelésnek egyéb lehetőségei is léteznek.  

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam: A tanuló megismer olyan 

alapvető, tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével hatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, 

pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, csend) és belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, 

elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult témák kapcsán tájékozódni a könyvtárban (a 

gyermekirodalomban, egyszerűbb kézikönyvekben) és a világhálón. Ismer tudásmegosztó és 

tudásépítő platformokat. Képes gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg szabatosan indokolni. 

A tanuló megismeri saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb információfeldolgozásra képes, 

tudatában van, mely területeket kell fejlesztenie. Elegendő önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal 

rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt nyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez 

megfelelő fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti. 

 

Kulcskompetenciák - (a konkrét tevékenységek, amelyek a tantárgyi helyi tantervekben 

jelennek meg)  

- Anyanyelvi kommunikáció  

- Idegen-nyelvi kommunikáció  

- Matematikai kompetencia  

- Természettudományos és technikai kompetencia  

- Digitális kompetencia  

- Szociális és állampolgári kompetencia  

- Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  
- Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

- A hatékony, önálló tanulás  

 

5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 
Az iskola megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből 

legfeljebb heti két óra 

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. 
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6. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a 

pedagógusválasztás szabályai 

 
1. szakkörök: alsó, felső tagozat: Érdeklődés alapján szervezzük a szakköröket. 

2. Fejlesztő foglalkozások, tehetséggondozás: évfolyamonként 1-1 óra (8+8 óra) 

Az adott szakkört, fejlesztő foglalkozást, tehetséggondozást, a megfelelő végzettségű pedagógus 

vezeti. 

 
7. A tanuló munkájának ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, 

szummatív, fejlesztő formái, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének 

elvei 
 

Az ismeretek számonkérésének formája, a tanulók értékelési és minősítési módjai: 

Tanév közben és tanév végén azonos módon a tanulók teljesítményét, előmenetelét, az alábbi 

érdemjegyekkel és osztályzatokkal minősítjük 2. évfolyam végétől és a felső tagozaton:   

                     jeles                  (5) 

                     jó                      (4) 

                     közepes            (3) 

                     elégséges          (2) 

                     elégtelen           (1) 

A kiemelkedő tanulói teljesítmények minősítése:    5 kitűnő 

A szaktárgyi előmenetel követelményei és minősítési szempontjai 

- a tanuló tárgyismerete  

- felfogó- és ítélőképessége  

- figyelme és érdeklődése  

- kifejezőképessége és lényeglátása  

- önállósága  

- kötelességteljesítése.  

A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza – 

teljes jogkörrel és felelősséggel.  

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

sikeresen teljesítette. 

 

Jeles (5) érdemjegyet, ill. osztályzatot kap a tanuló, ha az iskolai (tanórai) közös munkában 

különösen nagy figyelmet és érdeklődést mutat, otthoni feladatát állandóan és legnagyobbrészt 

segítség nélkül végzi, az osztályban már feldolgozott tananyagról szóban és írásban bármikor 

kiválóan és helyes magyarsággal számot tud adni, annak helyes és önálló alkalmazásában 

nehézsége nincs, kötelességtudása pedig társaira jótékony hatású. Amennyiben a tanuló 

osztályzata mindkét félévben, ill. az egyik félévben valamennyi érdemjegye jeles, ill. ha a 

pedagógus úgy ítéli meg, a tanuló szaktárgyi dicséretben részesülhet, érdemjegye ebben az 

esetben kitűnő.  

 

Jó (4) érdemjegyet, ill. osztályzatot kap a tanuló, ha az iskolai közös munkában érdeklődéssel és 

figyelemmel vesz részt, otthoni feladatait általában segítség nélkül jól elvégzi, a már feldolgozott 

tananyagról szóban és írásban számot tud adni és azt némi segítséggel helyesen alkalmazni is 

tudja, kifejezőképességében csak kisebb hiány fordul elő, de tanulmányi kötelezettségeinek 

teljesítéséről kellő bizonyítékot nyújt.  

 

Közepes (3) érdemjegyet, ill. osztályzatot kap a tanuló, ha az iskolai közös munkában részt vesz, 

otthoni feladatait nagyobbrészt önállóan elvégzi, a már feldolgozott tananyagról szóban vagy 
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írásban kisebb hiányokkal, tévedésekkel vagy pontatlanságokkal számot tud adni és azt 

segítséggel, alkalmazni is tudja, kifejezőkészségében időnként nehézségei mutatkoznak, 

amelyeket azonban kötelességtudóan megpróbál kijavítani.  

 

Elégséges (2) érdemjegyet, ill. osztályzatot kap a tanuló, ha az iskolai közös munkában részt vesz, 

otthoni munkáját lényeges elemeiben elvégzi, a már feldolgozott tananyag legfontosabb részeiről 

szóban és írásban számot tud adni, de ismereteit csak segítséggel tudja alkalmazni, írásbeli 

dolgozatainak eredménye pedig legalább felerészt elégséges.  

Elégtelen (1) minősítést kap a tanuló, ha az iskolai közös munkában passzív, otthoni feladatait 

nem vagy csak hanyagul végzi el, a feldolgozott tananyag lényeges részeiből szóban és írásban 

segítséggel sem tud számot adni, írásbeli dolgozatainak érdemjegye pedig túlnyomórészt 

elégtelen.  

 

A fentiektől eltérő az általános iskola első osztályának és 2. osztály első félévének értékelési 

rendje. Itt az évközi teljesítményeket a tanító egyéni módon értékeli, minősíti. Az első félév és a 

tanév végén több fokozatú minősítést alkalmaz szöveges értékeléssel.  E minősítésnek tartalmát a 

tanító, csakúgy, mint az alkalmazott évközi egyéni értékelései módot a szülőkkel a szülői 

értekezleten ismerteti. (Külön fejezetben) 

A félévi és év végi minősítés – osztályozás – nem lehet mechanikus művelet. A záró osztályzatnak 

tükröznie kell a tanuló évközi szerepléseit. Értékelni kell az igyekezetét, a teljesítmény 

változásának irányát.  

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

dicséretet kaphat. Ha a tanulónak a “jeles” osztályzatai mellett a magatartása és szorgalma is 

példás, a tantestület “általános dicséret”-ét érdemelheti ki. A dicséreteket az ellenőrzőkben, 

naplókban, anyakönyvekben, bizonyítványokban is dokumentálni kell. 

 

A tanulók füzeteinek írásbeli munkáinak külalakját folyamatosan értékeljük. 

Félévkor és tanév végén a tartárgyi teljesítményekhez hasonlóan értékeljük. 

Az első évfolyamon a tanulók értékelését a fentiektől eltérő módon végezzük. 

Az értékelés írásban történik, amit a szülők is megkapnak. Az év közbeni folyamatos értékelés 

egyénileg, a módszertani szabadság jegyében alkalmazott szimbólumokkal történik. 

 

A három életkori szakasz zárásaként, a 4. 6. és  8. évfolyamok végén, szummatív összegző 

értékelést végzünk a tanulókról. Az értékelést a nevelőtestület készíti írásban a tanév utolsó 

heteiben. Az értékelésnek része az egyes tantárgyak helyi tantervében szereplő írásos, szóbeli, 

vagy cselekvésbe ágyazott értékelés, valamint az egyes évfolyamok végén kapott tantárgyi 

érdemjegyek. 

 

A szakaszzáró méréseket 1-5-ig érdemjegyekkel osztályozzuk, értékük a felmérések jegyével 

egyenértékű. 

 

Szakaszzáró mérések: 

 

- iskolai szintű mérések 

4.  évfolyam  

            matematika             írásban 

 hangos olvasás szóban 

 helyesírás, nyelvtan írásban 

 testi fejlettség             cselekvésbe ágyazott 

6.  évfolyam  

            két választott nyelv    szóban (választható: magyar, horvát, német, angol) 

8.  évfolyam  
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           matematika szóban 

           kötelezően választható: bármely tantárgy, szóban (kivéve: rajz, technika, testnevelés) 

- országos szintű mérések 

   Országos kompetenciamérések:  

              6. évfolyam: matematikai eszköztudás, szövegértési képesség, idegen nyelvi mérés 

              8. évfolyam: matematikai eszköztudás, szövegértési képesség, idegen nyelvi mérés 

Magatartás és szorgalom értékelése 

 

Magatartás: 

példás jó változó rossz 

 

Szorgalom: 

példás jó változó hanyag 

 

Az értékelés rendszeressége a tanév során 

 

A tantárgyak rendszerében: 

 

Jeggyel történő értékelő tájékoztatást adunk: 

a heti 3 vagy több órás tantárgyak esetében havonta minimum 1 jegyet, a 0,5; 1, 2 órás tárgyaknál 

félévente 3 alkalommal (legalább) meghatározott tartalmi szakaszokról – egy-egy témakör 

követelményeinek teljesítéséről adunk értékelő tájékoztatást. /témazárók, dolgozatok, cselekvésbe 

ágyazott mérések  

 

A magatartás értékelése 

 

A tanulók magatartását havonta értékeljük. Az így kialakított osztályfőnöki, szaktanári, napközis 

nevelői minősítések félévi átlaga, plusz az osztály és a napközis csoporttársak által kialakított 

félévi és év végi tanulói értékelés, valamint a tanulók dicséretei, megrovásai együtt alkotják a 

magatartás minősítését. 

 

A dicséretek értékei: 3 nevelői/szaktanári dicséret után 1 osztályfőnöki dicséret jár 

                                  3 osztályfőnöki dicséret         után 1 intézményvezetői dicséret jár 

                                  3  intézményvezetői dicséret               után 1 nevelőtestületi dicséret jár 

                                    

A büntetések értékei:3 nevelői figyelmeztetés        után 1 osztályfőnöki figyelmeztetés jár 

                                  3 osztályfőnöki figyelmeztetés után 1 intézményvezetői figyelmeztetés jár 

                                  3 intézményvezetői figyelmeztetés      után 1 nevelőtestületi figyelmeztetés 

jár 

 

A félévi és év végi osztályozó értekezleten lehetőséget adunk a tanulót tanítói és nem tanító 

kollégáknak is a magatartás értékelésére, valamint figyelembe vesszük a dicséretek és 

figyelmeztetések számát.  

Eldöntetlen helyzetben az osztályfőnök dönt. 

A tanulói magatartás minősítésének szempontjai: aktivitás, példamutatás, a közösségi célokkal 

való azonosulás, a közösségre való hatás, törődés a társakkal, a házirend betartása, viselkedés, 

hangnem, fegyelmezettség. 

 

A szempontok alapján: 

Példás: aki a közösség munkáját elősegíti jó kezdeményezéseivel, véleményének megfelelő 

nyilvánításával, valamint példás viselkedésével, - aki szereti és szervezi a közösségi életet, aki 
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betartja a házirendet és társait is arra ösztönzi, aki mindenkivel tisztelettudó, udvarias, - aki 

fegyelmezett, segítőkész és megbízható. 

Jó: aki részt vesz a közösségi életben a rábízott feladatokat elvégzi, - aki betartja a házirend 

szabályait, - aki általában tisztelettudó és udvarias, - aki zömében segítőkész, megbízható. 

Változó: aki a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, viselkedésével szemben kifogás 

merül fel, - aki a házirendet csak figyelmeztetésre tartja be, - aki nem udvarias, nem tisztelettudó, 

nem segít, - akinek a fegyelme ingadozó, munkája pontatlan. 

Rossz:  aki hátráltatja a közösség fejlődését, rossz példát  mutat társainak, hibáit nem látja be, - 

aki közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, - aki a házirendet figyelmeztetés ellenére 

sem tartja be, - aki tiszteletlen, udvariatlan, nyegle, - aki fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik, 

- aki nevelőtestületi figyelmeztetést kapott. 

 

A szorgalom értékelése 

 

A félévi és év végi osztályozó értekezleten a tanulóval foglalkozó nevelők alakítják ki a gyermek 

minősítését szorgalomból. Eldöntetlen helyzetben az osztályfőnök dönt. 

A szorgalom minősítésének szempontjai: tanulmányi eredmény, tantárgyi munkavégzés, 

feladatvállalás, önállóság. A szempontok alapján: 

Példás: ha képességeihez, körülményeihez mérten pontosan elvégzi a feladatát, ha a munkában 

önálló, az önellenőrzése rendes, - ha kötelességtudata magas fokú, - ha érdeklődése az iskolán 

kívüli ismeretanyagra is kiterjed. 

Jó: ha figyel az órákon és megbízhatóan dolgozik, - ha ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik, 

ellenőrzi önmagát, ha általában felkészül, - ha érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein 

belül. 

Változó: ha munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, - ha csak utasításra 

fog hozzá az önálló munkához, ha munkája változó jellegű, szétszórt. 

 

Hanyag: ha az órákon nem figyel, munkáját hanyagul végzi, ha utasításra sem fog hozzá a 

feladathoz, ha elégtelen félévi vagy év végi osztályzatot kap. 

 
A szöveges minősítés rendje és formái az első évfolyamon és második évfolyam félévkor 

  

Első évfolyamon és második évfolyam félévkor szöveges minősítéssel értékeljük a tanulók 

teljesítményét. 

 

Intézményünk az alábbi minősítéseket alkalmazza: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, 

fejlesztésre szorul.  

 

Tantárgyi értékelés: 

kiválóan megfelelt (jeles) 

jól megfelelt (jó) 

megfelelt (közepes) 

gyengén megfelelt (elégséges) 

fejlesztésre szorul (elégtelen) 

 

Az adott tantárgyból kiemelkedően teljesítő tanulónál 1. évfolyamon a „dicséret”, 2. évfolyam 

félévkor  a „kitűnő” kifejezést használjuk. 

 

Az értékelőlapnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- intézmény neve, címe 

- tanuló neve 

- tanév 
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- évfolyam 

- félév/ év vége 

- dátum, pecsét 

- magatartás és szorgalom értékelése 

- szöveges tantárgyi értékelés minden tantárgyból, de matematika, magyar nyelv és 

irodalom, környezetismeret, horvát nyelv tantárgyakból minősítő értékelés is 

- minősítő értékelés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, fejlesztésre szorul 

 

A törzslapra  és a bizonyítvány pótlapra az alábbiak kerülnek bejegyzésre: 

             Magatartás: (példás, jó, változó, rossz) 

             Szorgalom: (példás, jó, változó, hanyag) 

       Minősítő értékelés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, fejlesztésre szorul 

             Magyar nyelv: minősítő értékelés  

            (kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, gyengén megfelelt, fejlesztésre szorul) 

             Magyar irodalom: minősítő értékelés 

            (kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, gyengén megfelelt, fejlesztésre szorul) 

             Matematika  - minősítő értékelés 

            (kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, gyengén megfelelt, fejlesztésre szorul) 

             Környezetismeret - minősítő értékelés 

            (kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, gyengén megfelelt, fejlesztésre szorul) 

             Horvát nyelv - minősítő értékelés 

            (kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, gyengén megfelelt, fejlesztésre szorul) 

            Testnevelés, rajz, technika, ének, horvát népismeret, hit- és erkölcstan tantárgyakból a   

            követelményeket teljesítette. 

 

1. osztály: Dicséret: ________________________________ 

                 Gyenge: _________________________________ 

2. osztály: Kitűnő: _______________________________   

 

Az alábbi szempontrendszer irányadó az írásos szöveges értékelés során, a pedagógus azonban 

maga dönt annak formájáról. 

 

A szöveges értékelés szempontjai: 

 

1. Magyar nyelv és irodalom 

                 Magyar nyelv: minősítő értékelés  

            (kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, gyengén megfelelt, fejlesztésre szorul) 

                 Magyar irodalom: minősítő értékelés 

            (kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, gyengén megfelelt, fejlesztésre szorul) 

a., szóbeli közlés (1. évf. félév) 

            - beszédtempó 

            - hangerő 

            - szókincs 

b., olvasás (1-2. évf.) 

            - hangos olvasás 

            - szövegértés 

c., írás (1-2. évf.) 

            - betűalakítás, betűkapcsolás (1-2. évf.) 

            - írásbeli munkájának külalakja (1-2. évf.) 

d., helyesírás (1-2. évf.) 

            - másolás (1-2. évf.) 

            - tollbamondás (1-2. évf.) 
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            - emlékezetből való írás (1-2. évf.) 

            - a tanult ismeretek alkalmazása (2. évf.) 

e., nyelvtan (2. évf.) 

            - a tanult ismeretek alkalmazása 

f., memoriter (1-2. évf.) 

 

2. Matematika  - minősítő értékelés 

           (kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, gyengén megfelelt, fejlesztésre szorul) 

a., számfogalom a tanult számkörben (1-2. évf.) 

b., műveletek végzése a tanult számkörben (1-2. évf.) 

c., szöveges feladatok lejegyzése és megoldása (1-2. évf.) 

d., sorozatok, függvények, relációk (1-2. évf.) 

e., mértékegységek ismerete, használata (2. évf.) 

f., geometria (2. évf.) 

g., logikai gondolkodása (1-2. évf.) 

 

3. Környezetismeret - minősítő értékelés 

      (kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, gyengén megfelelt, fejlesztésre szorul) 

- tanult ismeretekről beszámolás szóban és írásban (1-2. évf.) 

- órai aktivitás (1-2. évf.) 

 

4. Horvát nyelv –minősítő értékelés 

       (kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, gyengén megfelelt, fejlesztésre szorul) 

       - szókincs (1-2. évf.) 

 - órai részvétel (1-2. évf.) 

       - hallás utáni értés, párbeszéd (1-2. évf.) 

 - írásbeli feladatok (2. évf.) 

 

5. Testnevelés (1-2. évf.) 

       - aktivitás 

       - gimnasztika 

       - szabályok betartása 

       - órai fegyelme 

       - feladatvégzése 

 

6. Rajz, technika (1-2. évf.) 

       - tanult technikák alkalmazása 

       - élményeinek képi megjelenítése 

       - munkavégzése 

       - munkája, alkotása jellemzői 

 

7. Ének (1-2. évf.) 

       - órai munkája 

       - zenei írás és olvasás 

 
8. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 
Csoportbontás: 

- technika óra felső tagozat: fiú-lány 

- idegen nyelv: 4. évfolyamtól: angol-német nyelv választható (minimális csoportlétszám: 5 fő) 

Egyéb foglalkozás szervezése: 
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- napközis csoportok: alsó tagozaton évfolyamonként önálló napközis csoportok, felső 

tagozaton létszámtól függően történik a csoportok alakítása 

 

 

 

Napköziotthon az 1-8. évfolyamokon 

A napközis diákok 16 óráig van intézményünkben, ez lehetőséget ad arra, hogy terhelésük 

egyenletes legyen, megvalósuljon a mindennapos testnevelés, a tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

3-4. osztályban jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzésre való felkészítés 

Szakkörök 

Érdeklődés alapján szervezzük a szakköröket. 

 

9. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

 
A tanulók fizikai, fittségi mérésének rendszere alsó tagozaton: 

Az alsó tagozat testnevelés tanmeneteiben szerepeltetve év elején és év végén Mini 

Hungarofit teszttel vizsgáljuk az alsó tagozatos tanulók általános fizikai teherbíró képességét. 

A „Mini Hungarofit" tesztrendszere méri, értékeli és minősíti az egészség szempontjából 

leglényegesebb kondicionális képességeket. 

A felmérésben szerepel: 

A 1+4 motorikus próba 

 HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (cm) 

 HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS FOLYAMATOSAN (4 perc/db) 

 HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS FOLYAMATOSAN (4 perc/db) 

 FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS FOLYAMATOSAN KIFÁRADÁSIG (db) 

 12 PERC ALATT HÁNY MÉTERT FUT 

Az alsós osztályok év végi felméréseinek eredményeit az év végi alsós munkaközösségi 

beszámoló tartalmazza. 

 

A tanulók fizikai, fittségi mérésének rendszere felső tagozaton: NETFIT
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A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, vagyis a NETFIT program küldetése, hogy 

népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos 

életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köznevelés szereplői körében. 

A NETFIT program tartalma, módszertana statisztikai és szöveges visszajelző rendszere az iskolai 

testnevelés alapvető nevelő-oktató céljainak elérését kívánja támogatni. Ennek megfelelően olyan 

ismeretátadást, attitűdformálást, készség, - és képességfejlesztést szeretne megvalósítani, 

amelynek segítségével adottságoktól és szociokulturális környezettől viszonylag függetlenül 

minden tanuló számára lehetőség nyílik az egészséges fizikai fittségi állapot megszerzésére, 

fenntartására és fejlesztésére. A NETFIT program segítségével kialakítható pozitív attidűdök, 

megszerezhető ismeretek, valamint fejleszthető képességek és készségek jelentősen hozzájárulnak 

az egészségtudatos, jövőorientált életvezetés kialakulásához. 

 

A NETFIT FITTSÉGI 

PROFILJA ÉS TESZTEJEI 

 

Fittségi profil megnevezése Fittségi tesztfeladat megnevezése Vizsgált terület 

 

Testösszetétel és tápláltsági 

profil 

 

Testtömeg mérése Testtömeg index (BMI) 

 

 
Testmagasság mérése 

Testzsír százalék - mérés  

Testzsír százalék 

Aerob fittségi 

(állóképességi) profil 

Állóképességi ingafutás teszt 

(20 méter vagy 15 méter) 

 

Aerob kapacitás 

 

 

 

 

 

Vázizomzat fittségi profil 

Ütemezett hasizom teszt Has izomzat ereje és erő 

állóképessége 

 

Törzsemelés teszt Törzsfeszítő izmok ereje 

 

Ütemezett fekvőtámasz teszt Felsőtest izomereje 

 

Kézi szorítóerő mérése Kéz maximális szorító 

ereje 

 

Helyből távolugrás teszt Láb robbanékonyereje 

 

 

Hajlékonysági profil 

 

Hajlékonysági teszt 

Térdhajlítóizmok 

nyújthatósága, csípő 

ízületi 

mozgásterjedelem 

 

 

4.1. A testmagasság mérése 

A testmagasság az emberi termet mértékszámául szolgáló adat, amely a fejtető és talpsík között 

mért távolság hosszmértékegységen kifejezve. 

4.2 A testtömeg mérése 

Amennyiben a kombinált, testtömeg és testzsír százalék mérésére alkalmas eszköz (BIA mérleg) 

nem áll rendelkezésre, a mérést külön, hitelesítet személymérleg alkalmazásával kell elvégezni. A 

testzsír százalék mérésére alkalmas BIA eszköz hitelesített személymérlegként is funkcionál. 

4.3. A testtömeg index 

A testtömeg index vagy ritkább elnevezéssel Quetelet index, rövidítve BMI az egyén testmagasság 

és testtömeg értékeit felhasználva egy arányszámot képez. Kiszámítása során a kilogrammban 
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megadott testtömeget osztjuk a méterben mért testmagasság négyzetével (BMI=test 

tömeg(kg)/testmagasság2 (m2). 

4.4. A testzsír százalék mérése 

A bioimpedancia - analizátor BIA mérleg, BIA készülék) az elektromos ellenállás 

meghatározásának elvén működik. Az impedencia - elv alkalmazását a test víz- és zsírtartalma 

közti szoros korreláció és stabilitás adja. A készülék elektródái kis erősségű, ezért élettani 

szempontból biztonságos váltóáramot vezetnek a testbe. Mivel a szervezet víztartalma révén az 

elektromos áramot, az impedancia mérhető az eszközzel, ezáltal megbecsülhető, hogy az egyén 

testtömegének hány százalékát alkotja zsírtömeg. 

5. Aerob fittségi (állóképességi profil 

5.1. Aerob kapacitás becslése – állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) 

Az aerob kapacitás a szervezet maximális oxigénfelvevő képességét jellemző érték, az általános 

fittségi állapot szempontjából a legfontosabb funkcionális terület. 

5.2. Vázizomzat fittségi profil 

A vázizomzat fittségi profil az egyes izomcsoportok erejét és erő – állóképességét vizsgálja. A 

nem megfelelő szintű izomerő, erő – állóképesség sérülésveszélyhez, mozgásszervi 

megbetegedések kialakulásához, hátfájdalmakhoz vezethet az életkor előrehaladásával. 

6.1. A hasizom erő-állóképességének mérése – az ütemezett hasizom teszt 

Az ütemezett hasizom tesztnek nem célja a teljes felülés, így az 5. ágyéki csigolya és a 

keresztcsont közötti elmozdulás minimális, a belső és külső ferde, illetve keresztirányú hasizmok 

aktivitása növekszik, valamint az alső és felső egyenes hasizmok aktivitása maximalizált. 

6.2. A törzsfeszítő izomzat ereje – a törzsemelés teszt 

A felsőtest, így a törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága fontos szerepet játszik a gerinc 

megfelelő működésében, a megfelelő testtartás kialakításában és derékfájdalmak megelőzésében. 

A törzsemelés teszt során ez lassú, kontrollált törzsemelést kell végezni. 

6.3. A felsőtest izomereje, erő – állóképessége – ütemezett fekvőtámasz teszt 

A felsőtest izomereje és erő – állóképessége fontos a mindennapi életben a szervezet egészséges 

működéséhez és a helyes testtartás fenntartásához/kialakításához. A tesztet a FITNESSGRAM 

módszere alapján alkalmazzuk. 

A ütemezett fekvőtámasz teszt során a fekvőtámaszhelyzetben 90fokos könyökszögig végzett 

karhajlítást-karnyújtást folyamatos hangjelzésre kell végezni. 

6.4. A kéz szorítóerejének mérése 

A kézi szorítóerő mérésével az alkar és a kéz izmainak maximális ereje vizsgálható, amely számos 

cselekvésnél, munkamozdulatnál vagy sportmozgásnál meghatározó tényező. A felsőtest 

egészséges, koordinált mozgásához nélkülözhetetlen a kéz – csukló - alkar rendszer megfelelő 

működése. A kézi szorítóerő szoros korrelációt mutat más izomerőt vizsgáló tesztekkel, 

megbízható jelzője a felsőtest izomerejének. 

6.5. A láb robbanékony ereje – helyből távolugrás teszt 

A helyből távolugrás egyszerűen végrehajtható motoros próba, ezért már gyermekkortól kezdve 

alkalmazható. Az elugrást páros lábról páros lábra kell végrehajtani, amelyet a kar lendítése segít. 

A helyből távolugrás erős korrelációt mutat más, az alsó végtagizomerejét vizsgáló pályateszt 

(például függőleges felugrás) eredményével. 

7.1. Hajlékonysági profil 

A térdhajlító izmok nyújthatósága – a hajlékonysági teszt 

A testtartásért felelős izmok kellő ereje és nyújthatósága, valamint a megfelelő ízületi 

mozgásterjedelem fenntartása fontos a mozgatórendszer egészségének megőrzése érdekében.. A 

teszt megbízható eredményekkel szolgál a térdhajlító izmok nyújthatóságáról. 

 

 

10. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek  

 

Általános célok, értékek a környezeti és egészségügyi nevelésben 
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 Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és 

megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, 

kultúrájával együtt 

 a Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés 

 a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése 

 a testi-lelki egészség megőrzése  

 

 Hosszú távú pedagógiai célok 

 az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi 

megalapozása 

 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

 rendszerszemléletre nevelés 

 holisztikus szemléletmód kialakítása 

 fenntarthatóságra nevelés  

 a környezetetika hatékony fejlesztése 

 érzelmi és értelmi környezeti nevelés 

 tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés 

 tolerancia kialakítása 

 a környezettudatos magatartás és életvitel segítése 

 az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése 

 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 

 az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása 

 ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni az 

egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát. 

 helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések  

 problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség 

 globális összefüggések megértése 

 létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása  

 az orvostudomány eredményeiből levonható helyes magatartásra, tevékenységre történő 

aktivizálás 

 a családi életre nevelés fejlesztése 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése 

 

 Konkrét célok  

 természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése 

 helyi értékek és problémák feltérképezése   

 helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, örökbefogadott 

patak, hulladék, energiatakarékosság, helyi védettség stb.) 

 lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai)  

 hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken 

 azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken 

 a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése 

 legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése 

 az egészségre káros szokások biológiai – élettani - pszichés összetevőinek megismertetése 

 

11. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 
1.  Az  intézményben  biztosítottak  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyerekek         

     iskoláztatásának feltételei.  

2.  Az   intézményen belül nem érvényesül a szegregáció.  
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3.  Az intézményben  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulók  oktatásának  

      erőforrásai megfelelően biztosítottak.  

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai: 

 
 Rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változásokat és 

ezekre felhívja az intézményvezető és a pedagógusok figyelmét. 

 Gyermekvédelmi munkáját önképzéssel és a szakirodalom tanulmányozásával folyamatosan 

fejleszti. 

 Nyilvántartja a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, RGYVT-s 

tanulókat. 

 Írásban (faliújság) tájékoztatja a szülőket és a tanulókat, hogy problémáikkal mikor és hol 

kereshetik fel. 

 Tájékoztatja a szülőket és a tanulókat arról, hogy problémáikkal az iskolán kívül milyen 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeket kereshetnek fel. Az iskolában a tanulók és a 

szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb 

intézmények, személyek címét, illetve telefonszámát. 

 A tanulók részére egészségvédő, mentálhigiéniás és szenvedélybetegség megelőző programokat 

szervez a védőnő közreműködésével. 

 Figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázatokat és lehetőség szerint részt vesz 

a pályázatokon. 

 

A veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, RGYVT-s tanulókkal kapcsolatos 

feladatai a következőkre terjednek ki: 

• az ilyen jellegű problémákkal küzdő tanulók feltárására, nyilvántartására; 

• jelzett probléma esetén a tanulók családi környezetének megismerésére; családlátogatásaikra 

• tanulmányi eredményük, magatartásuk és mulasztásaik figyelemmel kísérésére; 

• a gyermekvédelemmel foglalkozó szolgálat, hatóság részére e tanulókról az osztályfőnökökkel közösen 

környezettanulmányt készít; 

• szükség esetén védő-óvó intézkedéseket javasol, és közreműködik ezek megvalósításában. 

• Munkája ellátásával kapcsolatban betekinthet az iskola összes tanulókkal kapcsolatos iratába, 

nyilvántartásába. 

• Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, veszélyeztető 

tényező megléte esetén haladéktalanul értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, és ennek felkérésére részt vesz 

az esetmegbeszéléseken. 

• A tudomására jutott bizalmas információkat megőrzi, a tanulókkal kapcsolatban bárminemű információt 

csak a munkaköri leírásában rögzített körben szolgáltathat ki. 

• A bizalmas szülői közléseket a pedagógiailag szükséges mértékben tárja a pedagógusok elé. 

 

Munkáját az intézményvezető utasításai alapján végzi.  

- A gyermekvédelemmel kapcsolatos intézkedéseiről rendszeresen tájékoztatja az intézményvezetőt. 

- Rendszeres munkakapcsolatban kell állnia a nyilvántartott tanulók osztályfőnökeivel. 

- Rendszeres kapcsolatban áll az iskolán kívüli gyermekvédelmi intézményekkel, hatóságokkal,  

 így különösen a Polgármesteri Hivatal megfelelő osztályával, valamint a gyermekjóléti  

           szolgálattal.  

 

12. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, 

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

 
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

1*  példamutató magatartást tanúsít, vagy 

2*  folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy 

3*  az osztály, illetve az intézmény érdekében közösségi munkát végez, vagy 
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4*  intézményi, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. 

 versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy 

5*  bármely más módon hozzájárul az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez, az intézmény jutalomban részesíti. 

Az intézményi jutalmazás formái 

       a) Az intézményben tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

6*  szaktanári/nevelői dicséret, 

7*  osztályfőnöki dicséret, 

8*  intézményvezetői dicséret, 

9*  nevelőtestületi dicséret. 

          b)  Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett  

tanulók a tanév végén: 

10*  szaktárgyi teljesítményéért, 

11*  példamutató magatartásáért, 

12*  kiemelkedő szorgalomért, 

13*  példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben 

 részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni. 

 c.) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók 

oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az intézmény közössége előtt 

vehetnek át. 

 d.) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók szaktanári dicséretben részesülnek. 

 e.)      A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes  helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

           f.) Az egyes tanévek végén az Év tanulója, az Év sportolója, a Legjobb számoló 

könyvjutalomban részesül. Ezek a tanulók bekerülnek az iskola évkönyvébe. 

 

A felsorolt dicséretek, jutalmak adására az intézmény bármely pedagógusa javaslatot tehet. A 

jutalmak odaítéléséről az erre jogosult nevelő (szaktanár, osztályfőnök, intézményvezető) dönt. Az 

alábbi dicséreteket (nevelői, szaktanári, osztályfőnöki, intézményvezetői, nevelőtestületi 

dicséretet) írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló 

megjegyzés rovatába be kell jegyezni.  

 
13. Iskolaváltás, tanuló átvételének szabályai. Különbözeti vizsgák, egyéni 

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

rendeletben felsorolt iratokat kell bemutatni. 

Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét 

teljesíteni. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – 

legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első 

napja előtt – nyilvánosságra kell hozni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben 

kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, a lakóhellyel nem rendelkezők esetében, akiknek 

tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol az iskola székhelye vagy 
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telephelye, feladat-ellátási helye található. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele 

után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, 

akiknek a lakóhelye, a lakóhellyel nem rendelkezők esetében, akiknek tartózkodási helye azon a 

településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladat-ellátási helye található.  

Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány 

miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt a jelentkezők 

között. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után 

sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt 

különleges helyzete indokolja.  

 Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló  

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő vagy  

b) testvére az adott intézmény tanulója vagy  

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található 

vagy 

d) az iskola a lakóhelyétől, tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.  

 
A különbözeti vizsgák rendjét a nevelési program 9. pontja tartalmazza.  

 

14. ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA  

 
„Az oktatás a tanulás tudománya és a tanítás művészete”  

Az iskola szerkezete:  

Az intézmény 8 évfolyamos általános iskola.  

Az iskola nevelési- oktatási céljai a Pedagógiai Programunkban meghatározottak.  

A kultúra és a műveltség átadása oly módon valósul meg intézményünkben, hogy a törvény által előírt 

Nemzeti Alaptanterv működési területeit építik magukba a tantárgyak tantervi szinten évfolyamokra, 

témákra, tanítási órákra bontva.  

A tantárgyi követelményrendszer az iskola helyi tanterve részletesen meghatározza.  

A tehetségfejlesztés, gondozás és felzárkóztatás részleteit a Pedagógiai Program fogalmazza meg.  

A könyvtár szerepe az iskola pedagógiai programjában  

A könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása és a tanulási-önművelési kultúra fejlesztése tantárgyközi 

feladat, olyan, amely az egész tantestület közös ügye. Az iskola akkor tudja a könyvtár használatára, 

önművelésre nevelni diákjait, ha ez a feladat áthatja a pedagógiai program egészét.  

A könyvtár-pedagógiai program (stratégia) kialakítása  

A könyvtár-pedagógia helyi terve a NAT könyvtári követelményrendszerére épül, de nem azonos vele, 

maximálisan figyelembe veszi az intézmény sajátosságait és adottságait.  

Az egyes műveltségterületek – ezen belül a könyvtár-pedagógia – helyi tervét az iskola vezetése és a 

tantestület a könyvtárossal együtt közösen készítik el.  

Az intézményvezetés biztosítja a tanulási, önművelési követelmények, elvárások megvalósításához az 

infrastrukturális feltételeket. A könyvtárossal közösen kialakítja az adott intézmény könyvtár-

pedagógiai stratégiáját. Felelős az iskolavezetés, a könyvtáros és a tantestület hatékony 

együttmunkálkodásáért.  

 

A könyvtáros feladatai  

A könyvtár az iskolai műhelymunka nélkülözhetetlen része, ami egyúttal azt is feltételezi, hogy a 

könyvtáros szervezi, összefogja, koordinálja a médiatári eszköztárral épülő pedagógiai fejlesztő, 

önművelő tevékenységet. A könyvtár-pedagógia hatékony művelésének nem lehet más célja, mint az 

alapvető elvárás, hogy az iskolában valósuljon meg a tervszerűen felépített gyakorlatközeli 

könyvtárhasználat és az erre való nevelés.  
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A szaktanárok feladatai  

A könyvtárhasználati ismeretek elsajátíttatása és a tanulási-önművelési kultúra fejlesztése tantárgyközi 

feladat, tehát az egész tantestület közös ügye, tagjainak munkaszerepétől függetlenül. A helyi 

könyvtár-pedagógiai program kidolgozásába be kell vonni a szaktanárokat is. Éppen ezért ösztönözni 

kell a tantestület minden tagját a könyvtár adta tanulási-önművelési alternatívák rendszeres 

igénybevételére. Ők a felelősek azért, hogy szaktárgyuk műveltséganyagába beépüljenek a médiatári 

információszerzés különböző csatornái. Legyen jelen mindennapi pedagógiai munkájukban a 

könyvtári eszköztárra épülő forrásalapú tanítás-tanulás és kutatómunka igénye. Alapozzák meg 

tanulóikban a könyvtár rendszeres használatának szokását és a különböző önművelési technikák 

elsajátítását.  

A tanítás-tanulás (könyvtári ismeretszerzés) feltételeinek tervezése  

Lehetőség szerint mindig könyvtári környezetben történjen a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek 

és gyakorlatok tanítása. Ellenkező esetben a hatékonyság erősen kétséges. Fontos a könyvtáros 

tanárral való rendszeres konzultáció, időpont egyeztetés, a szervezési kérdések megbeszélése, vagyis a 

különböző könyvtári foglalkozások (szakórák, napközis, tehetséggondozó stb.) gondos előkészítése. 

Alapvető követelmény, hogy minden tanulónak legyen helye, és tudjon jegyzetelni a könyvtár 

úgynevezett tanuló-kutató övezetében. Az eredményes és hatékony médiatári önművelés egyik 

alapfeltétele, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű dokumentum (könyv, folyóirat, audiovizuális 

ismerethordozó) álljon a tanulók rendelkezésére az egyéni és differenciált csoportfoglalkozásokon.  

Fontos didaktikai követelmény, hogy lehetőleg mindig olyan dokumentumo(ka)t adjunk a 

foglalkozásokon a tanulók kezébe, mely(ek) az életkori sajátosságaiknak legjobban megfelelnek, és 

amelye(ke)t előzőleg már volt alkalmuk közelebbről tanulmányozni.  

 

Az egyénhez igazodó tanulásirányítás normáinak a tervezése  

Alapvető követelmény, hogy a pedagógusnak a könyvtári feladatokat, gyakorlatokat kiválasztó 

munka- (óra-) szervező tevékenysége mindig a tanuló teljesítményéhez igazodjon.  

A választott feladatok és munkaformák kellően motiváltak legyenek, a felfedezés, a rátalálás, 

önkifejezés élményével hassanak, és elégítsék ki a tanulók eltérő érdeklődését. A hatékonyság 

érdekében a könyvtári foglalkozásokban is alkalmazzuk a tanulásszervezés különböző munkaformáit 

(frontális, differenciált, csoport, egyéni). Külön tervezzük meg a közvetlenül irányított könyvtári 

csoportos, és az egyénre szabott önálló tanulói tevékenységeket. Olyan feladatokat is adjunk, amelyek 

segítik a helyes tanulás-módszertani jártasságok kialakítását. Tudatosítsuk a tanulókban, hogy a 

különböző tanórákon megismert műveltségtartalmakat ki lehet bővíteni, meg lehet szilárdítani a 

szélesebb alapokon nyugvó könyvtári ismeretekkel. Amikor a tanulók konkrétan megismerkednek a 

különböző dokumentumokkal (könyvek, képek, folyóiratok, audiovizuális ismerethordozók), azokat 

mindig adjuk a kezükbe, lapozzák át, tanulmányozzák, olvassák el a legfontosabb adatokat, 

tájékozódjanak tartalmukról, műfajukról, nézzék meg az illusztrációkat, ábrákat. A könyvtári 

gyűjtőmunkánál felhívjuk a figyelmüket arra, hogy minden esetben közölni kell a felhasznált forrás/ok 

legfontosabb adatait (szerző, cím, impresszum). A feladatadás mindig érthető, világos és egyértelmű 

legyen. A tanulók rendszeresen gyakorolják a könyv- és sajtóolvasást, működjön a tanulói 

önellenőrzés. A könyvtári gyakorlatokat értékeljük (személyenként és csoportonként) folyamatosan. 

Alakuljon ki a tanulókban a különböző információhordozók rendszeres használatának igénye.  

A különböző tanulótípusokhoz igazodó humánus bánásmód  

Az iskolai könyvtárba érkező tanulók, tanulócsoportok összetétele merőben eltérő, és nagyfokú 

differenciáltság jellemzi az egyes tanulók viszonyulását könyvhöz, olvasáshoz, könyvtárhoz. E 

pedagógiailag nem elhanyagolható tényezőt a tervezéskor figyelembe kell vennie a könyvtárosnak és a 

tanárnak egyaránt. Alapvető pedagógiai cél, hogy minden tanulóban alakuljon ki az olvasás, a könyv 

és a könyvtár iránti pozitív attitűd. Váljon számukra mindennapi szükségletté, igénnyé az olvasás 
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örömet, feloldódást hozó gyönyörűsége. Érezzék a személyre szóló törődést és a segítő szándékú 

beavatkozást olvasmányaik helyes kiválasztásakor.  

A könyvtárhasználati követelmények integrációjának iskolai feltételei  

A tanórán megszerzett tudást és ismeretanyagot – a könyvtári eszköztárra építve – számos háttér-

információval bővíthetik a tanulók. A szépirodalmi, ismeretközlő, tudományos művek, dokumentumok 

és a tömegkommunikációs csatornák útján szerzett ismeretek fontos kiegészítői az iskolában 

megismert műveltségterületek tudásanyagának. Éppen ezért valamennyi ismeretkör tanításakor 

alapvető elvárás, hogy a tanuló ismerje meg és használja az adott tantárgy fontosabb dokumentumait 

és modern ismerethordozóit. Legyen igényes az önművelés különböző csatornáinak megválasztásában. 

Tegyen szert olyan könyvtárhasználati tudásra, melynek birtokában képessé válik az önálló 

információszerzésre és -átadásra – szóban is írásban egyaránt – a tanult ismeretkörök és az egyéni 

érdeklődés szerint. Az információszerzés különböző csatornái útján képes legyen a tovább építhető 

permanens önművelésre. Ennek érdekében el kell érni, hogy a szaktanárok beépítsék a tanítási 

programjukba (mikrotantervükbe) a könyvtár adta önművelési csatornákat. Legyen jelen mindennapi 

pedagógiai munkájukban a könyvtári eszköztárra épülő önálló információszerzésre, forrásalapú 

tanulásra és szaktárgyi kutatómunkára nevelés igénye.  

A helyi tantervben meg kell jelennie a könyvtárhasználatnak. Kívánatos, hogy korszerű pedagógiai 

módszertani kultúrával és megfelelő színvonalú, informatikai műveltséggel rendelkezzen a tantestület.  

Meghatározó az iskolai könyvtáros személye, aki egyéb szakmai feladatai mellett kialakítja az adott 

intézmény könyvtár-pedagógiai stratégiáját és felelős a NAT könyvtárhasználati követelményrendszer 

eredményes megvalósításáért.  

Alapfeltétel egy működő könyvtári infrastrukturális háttér. Összetevői a következők: fogadóképes 

iskolai könyvtár (a működési feltételek törvényes biztosítéka); korszerű kézikönyvtári állomány, 

amely a NAT fő műveltségterületeinek eredményes oktatásához nélkülözhetetlen 

alapdokumentumokat tartalmazza (könyv, folyóirat, AV, CD, multimédia); médiatári számítógépes 

háttér (adatbázis, multimédia, Internet).  

 

Az önművelés, könyvtárhasználat tantárgyi integrációjának ismeretanyaga  

Könyvtárhasználati kompetenciák kialakítása  

Ismerje meg a tanuló és használja az iskolai vagy más (közművelődési, szak-) könyvtár állományát és 

szolgáltatásait. Igazodjék el a médiatárak, információs központok gyűjteményében. Gyakorolja a 

könyvtári eszköztárra épített önálló ismeretszerzést, fejlessze beszédkultúráját, műveltségét, tanulási-

önművelési szokásait, rendszeres olvasással és könyvtárhasználattal. Vegye igénybe a 

tömegmédiumok adta önművelési lehetőségeket.  

Dokumentumismeret és -használat  

Ismerje meg a tanuló és rendszeresen használja az adott műveltségterület nélkülözhetetlen 

alapdokumentumait (általános és szaklexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, szótárak, összefoglalók, 

gyűjtemények, gyakorlókönyvek) és modern ismerethordozókat (AV, számítógépes programok, CD, 

multimédia). Tanulmányozza a könyvtárban található gyermek- és felnőtt lapok, magazinok és 

szakfolyóiratok rovatait (sajtófigyelés). Tudja használni a megismert dokumentumok tájékoztató 

apparátusát (tartalom, előszó, mutatók). Ismerje és használja a közhasznú információs eszközöket és 

forrásokat (internet, fax, cím- és adattárak, statisztikák, menetrendek, telefonkönyvek, névtárak). 

Figyelje a különböző médiákban megjelent könyv-, video-, CD-újdonságokat, tájékozódjon 

hagyományos és modern információs csatornák ajánlataiból.  

A könyvtári tájékozódás segédeszközeinek ismerete és használata  

Ismerje meg és rendszeresen használja a szaktárgyi kutató-gyűjtő munkához nélkülözhetetlen 

kézikönyvtári forrásokat (lexikonok, szótárak, adattárak, forrásgyűjtemények, összefoglalók). 

Gyakorolja a lexikonok és kézikönyvek használatát olvasás közben (szócikk, élőfej, mutatók). 
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Készségszinten tájékozódjon tankönyvekben, munkafüzetekben, forrás- és 

szemelvénygyűjteményekben, antológiákban, a tartalomjegyzék, a fejezetek és a mutatók alapján. 

Gyakorolja a könyvtári eszköztárra épített irodalomkutatást, anyaggyűjtést (jegyzetelés, 

lényegkiemelés, cédulázás), forráselemzést, önálló információszerzést. Irodalomkutatáshoz, 

anyaggyűjtéshez bibliográfia, tanulmány, kiselőadás összeállításához használja a könyvtár 

katalógusait, bibliográfiáit és számítógépes adatbázisát. Legyen képes többlépcsős referenskérdések 

megoldására a teljes könyvtári eszköztár felhasználásával.  

Önművelés, a szellemi munka technikája  

Iskolai feladatai és egyéni problémái megoldásához tudja önállóan kiválasztani és felhasználni a 

könyvtár tájékoztató segédeszközeit. Legyen képes hagyományos dokumentumokból és modern 

ismerethordozókból információt meríteni, felhasználni és a forrásokat megjelölni. Tudjon több forrás 

együttes felhasználásával a könyvtári eszköztár igénybevételével (katalógusok, bibliográfiák, 

kézikönyvek) kiselőadást, tanulmányt, irodalomajánlást, bibliográfiát összeállítani. A megszerzett 

információkat legyen képes elemezni, rendszerezni és róluk írásban vagy szóban beszámolni. Ismerje 

a szellemi munka technikájának etikai normáit (idézetek, hivatkozások, utalások, forrásmegjelölés). 

Iskolában szerzett ismereteit, tanulási-önművelési kultúráját rendszeresen bővítse iskolán kívüli 

információszerzési csatornák útján (könyvtár, médiák, művelődési, művészeti, tudományos 

intézmények). Gyűjtse össze könyvtári dokumentumok felhasználásával alkotói életutak 

legjellemzőbb állomásait. Tudja használni különböző dokumentumok tájékoztató apparátusait 

(mutatók, tartalomjegyzék, képek, fejezetcímek).  

Időtervek, órakeretek tervezése  

A könyvtári foglalkozásokat előre ütemezni kell. Az időkeretek ütemezése – kellő szaktanári 

egyeztetéssel – a könyvtáros feladata. A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításának 

megoszlása hozzávetőlegesen 40%-a könyvtáros tanári feladat (pl. könyvtárbemutatás, raktári rend, 

katalógusok, könyvtári tájékoztató eszközök stb.), 60%-a szaktanári feladat (pl. a saját 

műveltségterület alapvető dokumentumai és tájékoztató eszközei).  

Felhasznált taneszközök, oktatási segédletek  

A NAT könyvtárhasználati követelményrendszere tantárgyi integrációjának megalapozása a tanítás-

tanulás folyamatában a következő eszközök és dokumentumok felhasználását igénylik:  

– Az iskolai könyvtár teljes eszköztára, szolgáltatásai.  

– Könyvtári eligazító és információs táblák, demonstrációs eszközök.  

– Audiovizuális anyag, számítógépes infrastruktúra (adatbázis, Internet, multimédia).  

– Nemzeti alaptanterv.  

– Az elkészített vagy adaptált könyvtár-pedagógiai helyi tanterv.  

– A pedagógusok és a tanulók által felhasznált taneszközök.  

A könyvtárhasználatra nevelés tantárgy-metodikai megalapozása  

A könyvtárhasználati ismeretanyag a NAT egészét átfogja, a képességfejlesztésre és a tanulási, 

önművelési kultúra megalapozására teszi a hangsúlyt. A műveltséganyag – jellegéből adódóan – 

elsősorban spirális, másodsorban lineáris elrendezésű.  

A könyvtárhasználati tudás megszerzésekor a tanítás-tanulás kiemelt preferenciái a következők:  

– önálló ismeretszerzésre, forrásalapú tanulásra nevelés,  

– változatos tevékenységformák alkalmazása (tanulásszervezés, motiválás, játék),  

– eszköztudás, gyakorlati technikák elsajátítása (könyvtárhasználat, szaktárgyi ismeretszerzés), 

– egyénhez igazított differenciált tanulásszervezés (tanulócsoportok, haladási ütem, tananyag, 

változatos munkaformák),  

– életkori sajátosságok figyelembevétele (fokozatosság, folyamatosság, motiváció, játék).  

  



50 

A könyvtárhasználati kultúra emelése, a tanulási, önművelési szokások fejlesztése csak akkor lehet 

eredményes, ha az iskola valamennyi pedagógusa egy közösen vállalt pedagógiai program keretében 

végzi feladatát, mert csak az együttműködés eredményezheti a hatékony könyvtári eszköztárra és 

információs bázisra épülő fejlett pedagógiai-módszertani kultúra kialakulását és az igényes tantárgyi 

integráció létrejöttét.  

 

 

 

 

 

 

15. Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek 

 

A mai társadalmi viszonyok között erőteljesen megnövekedett a tudás társadalmi súlya. A fiatalok 

életpályájának sikeressége azon alapszik, mennyire képesek az iskolában olyan tudással és 

kompetenciákkal felvértezni magukat, amelyek birtokában képessé válnak a társadalom és a 

piacgazdaság jelen és jövőbeli igényeinek megfelelni, azokhoz folyamatosan alkalmazkodni. Az 

ismeretanyag, amit a tanulók az oktatás folyamatában el tudnak sajátítani, csak igen kis hányadát 

jelenti annak az információmennyiségnek, amelyet az egyetemes emberi ismeretek 

összességének tekinthetünk. A rohamosan bővülő és változó tudományos eredmények 

miatt szükséges az ismeretszerzés módjának megváltoztatása. A központi tartalmi 

szabályozás (NAT, kerettantervek) az iskolai helyi tantervek szerves részévé tette a tanulási 

technikák, módszerek megtanítását. Ennek a változásnak való megfelelés egyik lépcsője a 

kompetenciaalapú oktatás bevezetése iskolánkban. A hagyományos oktatási forma az ismeretek 

megtanulását, a tanulók által készen kapott, mechanikusan elsajátított ismereteket helyezi 

előtérbe, s a gondolkodás, ítéletalkotás készségeinek fejlesztésére kevés lehetőséget teremt. 

Ebben az esetben a tanulók tudását a memorizált ismeretek mennyisége jelzi. A meglévő 

ismeretek tevékeny felhasználásával megszerezhető tudás elsajátításához azonban olyan 

gondolkodási képességek szükségesek, mint a problémamegoldó-gondolkodás, a kritikai 

gondolkodás, a logikus gondolkodás, analizálás, szintetizálás, stb. E képességek fejlesztése a 

megszokottól eltérő tanítás-tanulási folyamatot kíván. Ennek érdekében szükséges a pedagógiai 

kultúra átalakulása. Rendkívül leegyszerűsített módon, a kompetenciaalapú oktatás bevezetése 

ennek a pedagógiai kultúrának az alkalmazásáról szól, arról, hogy a pedagógusnak fel kell 

hagynia a régi beidegződéssel. A ma jellemző frontális és zömmel lexikális ismeretközlő 

eljárásokat fokozatosan fel kell váltania az iskolarendszer egészére kiterjedő, kompetenciaalapú 

nevelési, oktatási módszertannak. Elsősorban a tanulási folyamatot megkönnyítő 

alapképességek és - készségek: szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai, 

infokommunikációs technológia (IKT), stb. fejlesztését kívánjuk előtérbe helyezni. Az iskola a 

korábbi működés alapelveinek átvizsgálása után kiegészítette programját a kompetencia alapú 

oktatás bevezetéséhez kapcsolódóan.  

Módszerek, szervezési módok: 

 

- műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tervezés: természetismeret 5-8. évfolyam  

- három hetet meghaladó projekt megtervezés: 1 db 
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- témahét megtervezése: 4 db 

- infokommunikációs technológiák (IKT) alkalmazása a tanórákon: 25 % 

A kompetencia alapú oktatás bevezetésének céljai: 

 a sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges,  

az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló   képességek 

fejlesztése , 

  kompetencia alapú oktatás elterjesztése.  

 A kompetencia-alapú oktatás megvalósításához illeszkedő  módszertan 

széleskörű megismerése, és megvalósítása,  

 a nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztése,  

 a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott 

fejlesztése 

 az esélyegyenlőség érvényesítése 

 újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése 

 szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása 

 egyéni fejlesztési tervek készítése 

 digitális írástudás elterjesztése 

 

Fejlesztési alapelvek 

Tantervi fejlesztések elsősorban a gyerekek fejlődésének érdekét szolgálják, így minden 

tevékenységet annak kell alárendelni, azt kell figyelembe venni, hogy azok miként hatnak a 

tanulókra, gyermekekre. Ennek a szemléletnek az érvényesülése meghatározza a tananyag 

kiválasztást és elrendezést is. 

- Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás 

A pedagógiai munka során prioritást kap az a szemlélet, hogy a tanulók a tanulási folyamat során 

minél önállóbban és a lehetőségek szerint a valós környezetben szerezzék meg a mindennapi 

életben, a közvetlen természeti és társadalmi környezetben megismerhető tudáselemeket. A 

hasznosítható, folyton változó társadalmi környezet igényeinek megfelelő ismereteket kell a 

műveltségi területnek közvetítenie, az azzal kapcsolatos tudást kell átadnia. Ehhez szükséges, 

hogy a műveltségterületek ismeretanyaga bizonyos szintig tantárgyi bontás nélküli oktatás 

keretében sajátítsák el a tanulók. A műveltségterületek meghatározása a helyi tantervben történik. 

-A tudás- és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása 

Képességet fejleszteni ismeretek nélkül nem lehet, ezért a műveltségterületi fejlesztésben 

mindkettőnek megfelelő teret kell biztosítani.  A tudásfejlesztésnek nagyobb hagyományai 

vannak, módszertana kidolgozottabb.  

A képességfejlesztésre kiemelt figyelmet kell fordítani. A tantervi programok, modulok 

kidolgozásakor arra kell törekedni, hogy a képességfejlesztési módszereket a hozzájuk kapcsolódó 

tartalmi lehetőségekkel együtt kerüljenek alkalmazásra a kompetencia alapú oktatási gyakorlat 
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kiterjesztése során is. (Országos kompetenciamérések, helyi mérések trendvizsgálata, intézményi 

és egyéni fejlesztési terv készítése). 

- Képesség- és személyiségfejlesztés 

A programfejlesztés során az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúként 

kezeljük a tanulói személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket: a szociális és 

társadalmi kompetenciák fejlesztését, a társadalmi érzékenység, a nyitott, befogadó és empatikus 

személyiség kialakítását, a társas aktivitást. 

- Új típusú tanári attitűd 

Olyan tanulási programokat vezetünk be és dolgozunk ki, amelyek nem előadó tanárt igényelnek, 

hanem a tanulási folyamatot irányító, segítő, támogató és innovatív pedagógust. Ebben 

meghatározóak a konstruktivista és konnektivista tanuláselméletek. 

- Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása 

Olyan tanulási programokat kell alkalmazni, amelyek során - az életkori sajátosságoknak 

megfelelő szinten - élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szereznek, 

maguk fedezik fel a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket, azokból 

következtetéseket vonnak le, korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket alkalmazzák. 

Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a tanulók megfogalmazzák egyéni és csoportosan kialakított 

véleményeiket, azokat meg tudják vitatni, érvekkel alátámasztani és meg tudják védeni. 

 

Új tanulásszervezési eljárások, új módszertani ismeretek bevezetése az intézményben, a 

beiskolázási terv újragondolása 

 

- Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség 

Differenciált tanulásszervezési módszercsomagokat a kompetencia programtanterv alapján 

szükséges adaptálni és alkalmazni, amelyek lehetővé teszik a tanulók személyi szükségleteinek, 

tudásának, képességeinek, érdeklődésének és érdekeltségének megfelelő fejlesztést.  

Alkalmazni szükséges a heterogén összetételű csoportok együttes kezelésének módszereit. 

Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy a tanulókban kialakuljon az igény arra, hogy - egyéni 

képességeik, lehetőségeik figyelembevételével - egész életük során képezzék magukat, bővítsék 

ismereteiket. 

- Fokozatosság és folyamatosság 

Előnyben részesítjük azok a programokat, modulrendszereket, amelyek egymásra épülnek, 

amelyek a folyamatosságot, a folytonosságot teremtik meg az oktatásban és nevelésben.  
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- Valóságos tanulási környezet 

Az ismeretszerzés a hagyományosnál nagyobb mértékben épül a valóságra, annak közvetlen és 

közvetett megtapasztalására, megfigyelésére és vizsgálatára. (fejlesztési innovációs 

tevékenységek, önálló intézményi innováció) 

A tanulás hozzásegíti a tanulókat ahhoz, hogy kedvező kapcsolatuk alakuljon ki a környezettel. A 

tartalmakat és a megközelítéseket úgy kell megválasztani, hogy a tanulási helyzeteket az iskolán 

kívüli munkán is megtapasztalják  

 

 

A kompetenciafejlesztés fókuszai iskolában: 

- személyes kompetencia: 

      önismeret, önfejlődés igénye, önreflexió, szabálykövető képesség, információ kezelésének    

      képessége, 

- kognitív kompetencia:  

      logikus gondolkodás, összehasonlítás, megkülönböztetés, észlelés, szókincs, kreativitás,   

      fantázia, szövegértés, lényegkiemelés 

- szociális kompetencia: 

      empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, utánzás, alkalmazkodó képesség,  

      kommunikáció. 

 Munkaformák és módszerek: 

Módszertani elemek: 

 óvoda-iskola átmenet 

 hatékony tanuló megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnosztizálás. 

 attitűdváltást segítő programok pedagógusoknak 

 multikulturális tartalmak 

 tanórai differenciálás (heterogén csoport.) 

 kooperatív tanulás 

 a drámapedagógia eszközei 

 tevékenységközpontú pedagógiák eszközei 

 projektmunka (egyéni és csoportos) 

 prezentációs technikák 

 tanulói értékelési formák gazdagítása 

A tanulásszervezés módszerei: 

Alapmódszerek: 

 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemléltetés 
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 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat 

 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. 

Motiváló módszerek: 

 páros munka 

 csoportmunka 

 játék 

 szerepjáték (drámapedagógia) 

 vita 

 kutató-felfedező módszer  

 kooperatív módszerek 

 projekt módszer. 

A tanulásszervezés alapelvei: 

 differenciálás 

o egyéni különbségek figyelembevétele 

o tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése. 

 szociális készségek fejlettsége-szociális kompetencia  

o divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs 

készségek (metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret. 

 motiváló módszerek alkalmazása – pl. kooperatív-, projekt módszer, drámapedagógia. 

 

A digitális pedagógiai módszerek elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek, célkitűzések 

A digitális pedagógiai módszertan 3-as célú kompetenciafejlesztés: 

 Tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése 

 IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése 

 A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák 

fejlesztése 

Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok: 

 Csoportmunka 

 Pármunka-tanulópár 

 Egyénre szabott munka 

 Részben egyénre szabott munka 

 Önálló munka 
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A digitális pedagógiai módszertan többszintű differenciálásra is lehetőséget biztosít,amelynek a 

következők a megvalósulási formái: 

 Mennyiségi differenciálás 

 Minőségi differenciálás 

 Tanulási követelmények differenciálása 

Digitális tartalmak: 

 az iskola saját honlapja, diákoknak, szülőknek, tanároknak szóló információkkal, 

 multimédia tartalmak (pl. képek, mozgóképes állományok, animációk, hangállományok), 

 multimédia CD-k, DVD-k, egyéb tömegtároló eszközök, 

 e-tanulás rendszerekkel kezelhető, módosítható tartalmak, tananyagok 

IKT-val támogatott mérés-értékelési tevékenységek 

A tanórán alkalmazott diagnosztikus, fejlesztő-formatív és szummatív célú pedagógiai 

ellenőrzési, értékelési, mérési eljárások és feladatok IKT eszközök és szolgáltatások 

alkalmazásával, támogatásával történő megvalósítása, elősegítve ezzel a NAT célkitűzéseinek 

megfelelően az egyénre szabott tanulási követelmények érvényesülését, a differenciált 

tanulásszervezési eljárások elterjedését, valamint a hatékony és önálló tanulás kialakulását.  

Célunk:  

Az IKT-val támogatott mérési, értékelési módszerek alkalmazása 

 

Lehetőségek: 

 számítógép segítségével kitöltött tesztek, más, értékelésre alkalmas feladatok 

megoldása (önértékelési, központi kiértékelési lehetőséggel) 

 fejlesztő célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenőrző feladatok megoldása a 

továbbhaladás, illetve a megértés, elsajátítás szintjének ellenőrzésére) 

 összegző, szummatív értékelési eljárások alkalmazása a tanulók teljesítményének, 

tudásszintjének mérésére 

 számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök igénybevétele 

a tanórán a mérési-értékelési folyamatban 

 aktív tábla alkalmazása. 

 csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetővé tévő 

eszközök, eljárások alkalmazása (szoftverek, hálózati megoldások, stb.) 
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 mérési, értékelési eljárásban internet, elektronikus kommunikáció igénybevétele 

(internetes feladatbankok, házi dolgozat, projektfeladat megoldása, távoli elérés, stb.) 

A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok. 

Az iskola célja a személyiségfejlesztés, maga az iskolai munka a személyiség szervezett, tervszerű 

fejlesztése. A személyiség komplex fejlesztése magában foglalja tehát az értelem kiművelése 

mellett a gyermek önmagához, a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését is. Az 

iskola összetett, bonyolult hatásrendszerében az egyes tevékenységformák személyiségfejlesztő 

hatása csak fokozatosan, több éves munkával tárható fel.  

 

Tartalmi elemek konkrét megfogalmazása 

 A kompetencia alapú oktatás elterjesztésének lehetőségei a tanulói motiváció 

fejlesztésében. 

 A tanulók képességfejlesztésében az ismeret, tudás, attitűd megfelelő 

arányának kialakítását támogató szemlélet hangsúlyozása.  

 A tanulás iránti motiváció fejlesztése, a megismerési vágy fenntartása, és az 

iskola változatos, gazdag fejlesztő program kínálata.  

 Fejlesztő játékok megtanulása/megtanítása  

 Alkotó jellegű feladatok, csoportmunka és pármunka szervezeti formák 

alkalmazása. 

 Tanulók önértékelése  

 Szociális kompetencia fejlesztése 

 Differenciált terhelés, egyéni fejlesztés  

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet 

A kompetencia alapú oktatás implementációja segíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását. 

Tevékenységformák: 

 Differenciált tanulásszervezés 

 Kooperatív technikák alkalmazása 

 Projekt-módszer elterjesztése 

 Tevékenységközpontú pedagógiák 

 Individuális tanulás előtérbe helyezése. 

 Az alapozó időszak elnyújtása. 

 Fejlesztő értékelés bevezetése 

 A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT eszközhasználattal. 
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A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben a megújuló tanulásszervezési eljárások 

alkalmazásával tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkát: 

 differenciált tanulásszervezés 

 kooperatív technikák 

 projektmódszer 

 tevékenységközpontú pedagógiák 

Feltételek: 

Tárgyi feltételek: 

o Iskolai könyvtár, digitális tananyaggyűjtemény 

o Számítógép, mint fejlesztőeszköz, 

o Videó, zenei anyagok,  

o Variálható tanterem berendezés a csoportfoglalkozásokhoz 

o Megfelelő tankönyvek és szakmai könyvek (egyszerű alapfeladatokkal, többszintű 

nehézségi fokkal, szorgalmi és választható feladatokkal) 

o Digitális táblák, projektorok, tanulói és tanári laptopok 

o Papír és irodaszerek folyamatos biztosítása 

Személyi feltételek: 

o A tanár gyerekekkel szembeni beállítódása. Hatékony tanuló megismerési technikák 

alkalmazása. 

o A tanár nevelési stílusa legyen együttműködő. Differenciálás heterogén csoportban. 

o A tanár tudása megfelelő legyen. Legyen képes a pedagógus önművelésre, önképzésre. 

IKT eszközhasználat, web alapú tanulásirányítás. 

o Jó kapcsolat a családdal. Szükség esetén bevonva az ifjúságvédelmi felelőst és a 

Családsegítő Szolgálat munkatársait. 

o Továbbképzések a differenciált tanulásszervezéshez. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok 

Fontosnak tarjuk, hogy eredményessé tegyék az intézmények a lemaradó vagy gyengébb 

képességű tanulók állandó és rendszerszerű felzárkóztatását. Ennek érdekében a tanóra 

kompetenciafejlesztő szakaszaiban, a méréseknek megfelelő egyéni teljesítményszintekhez 

igazodva, differenciált oktatás keretében kell megvalósítani a felzárkóztatást.  
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A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és 

felszerelések jegyzéke 

 

A cél, hogy megvalósuljon a digitális oktatási tartalmak integrálása a kompetenciafejlesztő oktatás 

alkalmazása során. 

Tevékenységek az IKT fejlesztés eredményeként: 

1:1 arányú IKT eszközellátással támogatott tanórák aránya növekszik, amely tanórákon minden 

diák külön-külön eszköz használatával tanul. 

A tanári és a diák gépek egyazon hálózathoz csatlakoztatása a legfontosabb célkitűzés. Az 

Internet elérés biztosítása az intézmény minden tantermében, valamint olyan tanári vezérlő 

és diák kliens rendszer megléte, amely biztosítja a pedagógus részére az egyes diákgépek 

lezárását (képernyő és/vagy billentyűzet), a diákgépek hálózati korlátozását, illetve bármely 

gép képének átvételét és megosztását) 

 

1.4. Eszközök és eljárások 

 

Nevelő-oktató munkánk során a kitűzött célok elérése érdekében előnyben kell részesíteni azokat 

a módszereket, amelyek fokozzák a tanulók tanórai tevékenységét (tanulócentrikus oktatás), és 

melyek alkalmazkodnak a tanulók eltérő képességeihez, változó előképzettségükhöz (differenciált 

oktatás). A módszertani megújulás érdekében pedagógusaink folyamatosan részt vesznek olyan 

továbbképzéseken, melyeken a korszerű, inkluzív pedagógiát, a differenciált módszertant és a 

kulcskompetenciákat fejlesztő oktatást megismerhetik, illetve továbbfejleszthetik. 

Az alábbiakban felsorolt módszerek aktivizáló hatása és hatékonysága a felsorolás sorrendjében 

növekszik, az alkalmazott módszer megválasztásában ezt a tényt pedagógusaink figyelembe 

veszik, alkalmazásuk a mindenkori szakmai autonómia részét képezi.  

1.4.1. Alapmódszerek  

- tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdve kifejtés, előadás, előadás 

demonstrációval, illusztrációval  

- munkáltatás (egyéni, de nem önálló tanulás): feladatmegoldás, házi feladat, stb.    

- individualizálás (egyéni és önálló tanulás): egyénre szabott feladatok, feladatrendszerrel segített 

tanítás-tanulás, ugyanarról a témáról különböző nehézségű és bonyolultságú feladatok 

megfogalmazása a különböző képességű egyének vagy csoportok számára,a tanulói előadások 

(„hagyományos” és Powerpoint prezentációk)  

- együttműködésen alapuló tanulási módszerek: kooperatív tanulás, projekttanulás, páros munka 

1.4.2. Motiváló módszerek  

- csoportmunka (a csoportokat különböző témájú és nehézségű feladatok elé állítjuk)  

- játék (szerepjáték, szimuláció, verseny)  

- vita 

- kutató-felfedező módszer (főként a természettudományokban)  

- projekt módszer (a tanulók érdeklődésének megfelelő tanulási célok és tartalmak 

megfogalmazása)   

1.4.3. A célok elérését a következő tanulásszervezési eljárásokkal segítjük  
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- Csoportbontás: technika és nyelvi órákon 

- Szabadon választott foglalkozások: a tanulók érdeklődésének és képességeinek megfelelően 

szabadon választott tanórai, és tanórán kívüli foglalkozásokat biztosítunk.  

- Tanórán kívüli foglalkozásaink: felzárkóztatás, tehetséggondozás.  

- Tanulmányi és sportversenyek: az önbizalom és a vállalkozó szellem erősítése érdekében 

szorgalmazzuk és támogatjuk tanulóink részvételét a különböző szintű tanulmányi és 

sportversenyeken, iskolai szintű megmérettetéseket rendezünk változatos témákban.  

- Meghívott előadók: elsősorban osztályfőnöki órák keretében meghívott előadók segítségével 

felvilágosító, illetve megelőző előadásokat szervezünk az egészséges életmódra nevelés 

érdekében.  

- Témahét: a tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája az ún. témahét, amikor az 

adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben iskolai és iskolán 

kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű 

módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. 

- Projektoktatás-projekthét: projektoktatás, pedagógiai projekt. Valamely összetett, komplex, 

gyakran a mindennapi életből származó téma; a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok, feladatok 

meghatározása, a munkamenet és az eredmények megtervezése; az eredmények bemutatása. A 

projektmódszer egy sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában egy probléma áll. A feladat 

nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválasztása, hanem a lehető legtöbb 

vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához 

organikusan kapcsolódik. A projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényli. A 

tervezés két fő szinten kell történjen: Az első az egész folyamatra vonatkozik, amely során 

meghatározott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. A másik szint az 

egyes projektek megtervezését jelenti, amelyhez a tanári motiváció és segítség tudatos jelenléte 

szükséges. 

- IKT-val támogatott tanulásszervezés: azok a hagyományos (instruktív) és konstruktív pedagógia 

elveire épülő, az információs társadalom kompetenciáinak fejlesztését megvalósító tanítási-

tanulási módok, módszerek, amelyek alkalmazásakor az infokommunikációs technológia, mint 

eszköz és taneszköz jelenik meg a tanítás-tanulás folyamatában. Ezáltal új pedagógiai gyakorlatok 

kialakítására, vagy a meglévők módosítására nyílik lehetőség. 

1.4.4. Egyéb eszközök  

Szabadidős foglalkozások:  

- Előadói estek, előadások, mozi-, színház- és múzeumlátogatások szervezésével segítjük elő az 

iskolán kívüli ismeretszerzést.  

- A közösségfejlesztés érdekében segítjük diákjainkat saját rendezvényeik megszervezésében (pl. 

osztálykirándulások, klubdélutánok, farsang, stb.) és támogatjuk őket az egyéb közös együttlétet 

és élményeket 

 
16. Az iskolai írásbeli, szóbeli beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

rendje 

 
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel 

értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A tanuló magatartásának és 

szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök - az osztályban tanító pedagógusok 

véleményének kikérésével - végzi. Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét 
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rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell 

meghatározni. Az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli 

szöveges értékelés kíséri. Az iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét 

félévkor értesítő, év végén bizonyítvány útján értesíti.  

 
17. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 

feladatok meghatározásának elvei és korlátai 
 

Iskolánk nevelőtestülete azt az elvet vallja, hogy a diákok kapjanak rendszeresen házi feladatot.  

A házi feladat, az otthoni felkészülés célja: 

 az egyes tantárgyi anyagok elsajátításának könnyítése, gyakorlása 

 segítség a tanórai munkához 

 a tantárgyakhoz kapcsolódó alapkészségek fejlesztése  

 fejlődjön a tanulók problémamegoldó képessége 

 a motiváció növelése 

 a tananyaghoz kapcsolódó információk bővítése (internet és könyvtárhasználat) 

 az önművelés igényének kialakítása 

 a tanulói teljesítmény javítása 

 a pontosság, a kötelességtudat a rendszeres, önálló munkavégzés fejlesztése 

 a leszakadó, alulteljesítő tanulók felzárkóztatása 

 a tanulási technikák kiépítése 

 az önálló ismeretszerzés stratégiájának kialakítása, az élethosszig tartó tanulás eszközeinek 

megismerése 

 

A házi feladat adásának alapelvei: 

 

- A házi feladatot mindig ellenőrzi, megbeszéli a diákokkal a pedagógus. 

- A szorgalmi házi feladatot a tanár jutalmazza.  (piros pont, részjegy, egész jegy stb.) 

- A házi feladat megoldását a tanár érdemjeggyel értékelheti.  

 

A házi feladat tartalmát tekintve: 

- kapcsolódjon az órai munkához, a tantárgyi követelményrendszerhez. 

- legyen differenciált, személyre szabott, individualizált 

- legyen gyakorló jellegű, érdekes, érdeklődést felkeltő, esetleg szórakoztató 

- lehetőség szerint legyen választható, 

- legyen megfelelően előkészített, 

- az életkori sajátosságokat figyelembe vevő, 

- jelenthet intellektuális kihívást 
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A házi feladat formáit tekintve lehet: 

- projekt- munka                             

 - egyéni kutatómunka                             

 - teszt 

 - prezentáció                    

 - gyűjtőmunka                                         

 - munkafüzeti gyakorlatok 

 - rajz, plakát                                    

 - számolás vagy fogalmazvány                   

 

  - munkadarab                                  

  - programozás stb.                               

  - memoriter 

   - versenyfeladatok                       

   - rejtvények                                              

   - szótanulás 

   - kísérlet 

 

 

A házi feladat korlátai, mennyiségének elvei: 

a) Inkább kevesebbet adjunk, de rendszeresen! 

b) A szóbeli és írásbeli házi feladat együttes mennyisége nem lehet túlzó.   

     (Tantárgyanként 15-30 perc alatt elvégezhető legyen.) 

c) A fogalmazások maximális hosszát a szaktanár határozza meg (5-6. oszt. 1 oldal 7-8.osztály 1 

½ oldal), ezzel is tekintetbe véve az életkori sajátosságokat. 

d)  A hosszabb lélegzetű memoritereket, verseket részenként kérjük számon!  

e) Nagyobb szünetek előtt, ill. hétvégén annyi házi feladat adható, amennyit általában egy 

tanórára kapnak a diákok.  

f) A kötelező olvasmányok olvasására előző tanév végén hívjuk föl a tanulók figyelmét. 

g) Csak olyan házi feladatot kaphat a tanuló, melynek elvégzéséhez szükséges anyagok és 

eszközök egy átlagos háztartásban rendelkezésre állnak. 

h) Kutatómunkára, kiselőadásra, memoriterekre való felkészüléshez hosszabb idő álljon a tanuló 

rendelkezésére. 


