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JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 

 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

végrehajtásáról 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról 

 7/2014. (I. 17.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

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

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 28/2000 (IX.21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

 17/2013. (III. l.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
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„LEGYÜNK BÜSZKÉK ARRA, AMIK VOLTUNK, S IGYEKEZZÜNK KÜLÖNBEK LENNI 

ANNÁL, AMIK VAGYUNK”  

Herman Ottó 

BEVEZETÉS 

Napjainkban a pedagógia nagyon összetett társadalmi gyakorlattá vált, a világ felgyorsult, 

amelynek következtében az iskolának is megújulásra van szüksége szociális 

érzékenységben, nevelési - oktatási - módszertani kultúrában egyaránt. Előtérbe kell 

helyezni a társadalmi és a személyes készségfejlesztést, amely a 21. századi munkához 

és életminőséghez szükséges. Ezenkívül az oktatási jogszabályok, a Nemzeti Alaptanterv 

és partnereink igényei is folyamatosan változnak, mely szintén arra sarkallja az 

intézményeket, hogy legyenek innovatívak megőrizve hagyományrendszerüket. A 

tanulólétszám csökkenő tendenciájával ellentétben megnövekedtek a pedagógusok 

oktatási - nevelési feladatai.  

Az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1965-ben nyílt 

meg az alsózsolcai gyerekek előtt, mint alapfokú nevelési – oktatási intézmény. 1996-ban 

vált többcélú intézménnyé: általános iskola és alapfokú művészetoktatási iskola lett. 1993. 

júniusában vette fel a híres természettudós, polihisztor, politikus Herman Ottó nevét, 

akinek emléktáblája iskolánk aulájában megtekinthető.  

A Benedek Elek Tagiskola 1976-tól működik, nyitásakor még 2.sz.Általános Iskola néven, 

majd 1992-ben felvette Benedek Elek újságíró, író, „a nagy mesemondó” nevét.  

Településünkön éveken keresztül három közoktatási intézmény működött. 2007-ben a 

Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Iskolához integrálták a Benedek Elek 

Általános Iskolát és a 3. Sz. Általános Iskolát, majd a 3. Sz. Tagiskolát integrálták a 

Benedek Elek Tagiskolához. Az összevonások után szükségszerűvé vált az áttanítás a 

szakos ellátottság biztosítása érdekében. Intézményünknek 2017-től a Miskolci 

Tankerületi Központ lett a fenntartója és az üzemeltetője. 

A Herman Ottó Általános Iskola tanulói összetétele kedvezőbb, mint a tagiskoláé. A diákok 

nagy része rendezett családi körülmények között él. Képességeiknek megfelelően 

tanulnak, az iskola szabályrendszerét követve dolgoznak együtt a pedagógussal. Azonban 

egyre emelkedik a nehéz sorsú, problémás tanulók aránya. A háttérben a 

munkanélküliség, az elszegényedés, a szociális bizonytalanság áll. Sok családból az 

egyik szülő külföldi munkavállalással enyhíti a megélhetési problémákat. A Benedek 

tagiskolában a tanulók majdnem mindannyian roma származásúak. A gyermekek 

hátrányos helyzetű családból származnak, szociális helyzetük rossz. A szülők többsége 

munkanélküli vagy közmunkás, végzettségük 8 osztály vagy annál kevesebb. Zömében 

ebben az intézményben tanulnak a helyi nevelőotthon és lakásotthon lakói is.  

Nevelőink célja, hogy olyan gyermekeket neveljenek, akik megtalálják az élet értelmét és 

tudnak értelmesen élni. Oktató – nevelő munkánk során kiemelt feladatunknak tekintjük a 

tehetséges tanulók továbbfejlesztését ugyanúgy, mint a hátrányos helyzetű tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítását. Az integráltan oktatott SNI-s és BTMN-es gyerekekkel 

való foglalkozás kellő szakértelmet és megfelelő figyelmet igényel pedagógusainktól. 
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Elsők között csatlakoztunk az Európai Unió pályázati felhívásához, melynek 

eredményeként éveken át preferáltuk a kompetencia alapú oktatást. További pályázatok 

során korszerű IKT eszközökkel szereltük fel tantermeinket, pedagógusaink pedig olyan 

ismereteket sajátítottak el, melyek a 21. századi pedagógiai gyakorlatban 

nélkülözhetetlenek. Céltudatos innovációs tevékenységünk eredményeképpen három jó 

gyakorlatunk szerepel a Szolgáltatói kosárban: 

 Let’s do it together! Interaktív nyelvtanulás a projekt módszer eszközeivel - 

Herman Iskola 

 Időutazás a honismereti táborban - Herman Iskola, Benedek Elek Tagiskola 

 Erdei iskola - Herman Iskola 

Nevelőmunkánkban keressük az együttműködés lehetőségeit a szülőkkel, hiszen 

egységes erkölcsi normák kialakítása, a biztos tudás, csak a gyermek – pedagógus - 

szülő rendszeres napi kapcsolattartásán keresztül valósulhat meg. A nevelés aktív 

részese és alakítója a szülő, a gyermeki személyiség fejlődésének folyamatában a 

legfontosabb szerepet játssza, a legnagyobb felelősséget viseli. 

A szülői és társadalmi elvárásoknak megfelelve intézményünkben kiemelt hangsúlyt 

fektetünk a nyelvoktatásra, gyermekeink környezettudatos nevelésére, 

egészségfejlesztésére, testi nevelésére. 

Elhivatott nevelőtestületünk olyan családias légkör kialakítására törekszik, melyben 

az empátia és a tolerancia jegyében játékosan, a gyermek tapasztalataira építve, 

egyénre szabottan formáljuk tanulóink személyiségét. 
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AZ ISKOLA ARCULATA 

Az intézmény neve: Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Az intézmény székhelye: 3571 Alsózsolca, Kassai út 23. 

E-mail címe: hermaniskola@gmail.com 

Az intézmény fenntartója: Miskolci Tankerületi Központ 

Az intézmény tankerületi azonosítója: BI3801 

Az intézmény üzemeltetője: Miskolci Tankerületi Központ 

Az intézménybe felvehető maximális tanuló létszám: 392 fő 

Művészeti oktatásba felvehető maximális tanulólétszám: 310 fő 

Alaptevékenységei:  

 Általános iskolai nevelés-oktatás 

 nappali rendszerű iskolai oktatás 

 alsó tagozat, felső tagozat 

 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi 

fogyatékos - hallási fogyatékos érzékszervi fogyatékos – látás fogyatékos) 
 

 Alapfokú művészetoktatás 

 zeneművészeti ág 69 (kifutó tanszakok: furulya tanszak fuvola tanszak, klarinét 

tanszak, kürt tanszak szaxofon tanszak, trombita tanszak, ütő tanszak zongora 

tanszak) (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, 

kamarazene tanszak, részfúvós tanszak, zeneismeret tanszak) 

 táncművészeti ág (társastánc tanszak) 

 képző és iparművészeti ág (kifutó tanszakok festészet tanszak, grafika tanszak) 

(újtanszakok: grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak) 

A Benedek Elek Tagiskolában: 

 Általános iskolai nevelés-oktatás 

 nappali rendszerű iskolai oktatás 

 alsó tagozat, felső tagozat 

 sajátos nevelésű igényű tanulók integrált nevelése oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus, spektrumzavar, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos, hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, látási 

fogyatékos) 

 sajátos nevelésű igényű tanulók gyógypedagógia nevelése oktatása 

(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus, spektrumzavar, egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi 

fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, 

látási fogyatékos) 
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NEVELÉSI PROGRAM 

Hitvallás: 

„Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat”. 

 A tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk. 

 A gyerekeket bevonjuk az iskolai élet megszervezésébe. 

 A tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük. 

 Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük. 

 Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban. 

 Empátiára és toleranciára épülő emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk. 

Intézményünkben a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók 

korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a 

legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg 

egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. 

Ennek érdekében: 

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

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget 

nyújt, 

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

tudományokra, a technikára vonatkozó) ismereteket közöl, melyek megalapozzák a 

tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat 

szűkebb és tágabb környezetükben, 

 az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk, 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 

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

munkának becsülete legyen, 

 törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

 segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 

 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására, 

 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk 

eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek 

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

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

venni lakóhelyünk életében.  
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Ennek érdekében: 

 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal, 

 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk 

érdeklődő polgárai, 

 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és 

közművelődési intézményekkel, 

 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – 

továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a 

tanulók számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és 

lebonyolításában maga is részt vegyen.  

Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.  

Ennek érdekében: 

Biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-kibontakoztató 

foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hogy 

képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek. 

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

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

 humánus, 

 erkölcsös, 

 fegyelmezett, 

 művelt, 

 kötelességtudó, 

 érdeklődő, nyitott, 

 kreatív, alkotó, 

 becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

 képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

 gyakorlatias, 

 képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

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

 van elképzelése a jövőjét illetően, 

 becsüli a tudást, 

 öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

 ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

 képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

 tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

 képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni 

szóban és írásban, 

 a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, 
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 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket 

 a természet, a környezet értékeit, 

 más népek értékeit, hagyományait, 

 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

 a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, 

 ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, 

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

biztosító szabályokat, 

 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

formáit és módszereit: 

 viselkedése udvarias, 

 beszéde kulturált, 

 társaival együttműködik, 

 szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

 képes szeretetet adni és kapni, 

 szereti hazáját, 

 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

 szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

 egészségesen él, 

 szeret sportolni, mozogni, 

 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

Intézményeinkben folyó nevelő - oktató munka célja, feladatai, eszközei, 

eljárásai  

Céljaink: 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek 

tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

Feladatok: 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos 

alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és 

határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.  

1) Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és 

növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet 

szépsége iránt. 

2) Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az 

egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az 

önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet 

rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, 

elutasítása; a balesetek megelőzése). 
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3) Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, 

önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, 

szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az 

esztétikum befogadására és létrehozására. 

4) Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, 

megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség 

5) A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 

6) Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, 

mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. 

Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok 

kezelésére, készség a megegyezésre. 

7) A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és 

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

8) A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti 

kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, 

hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges 

nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 

9) A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A 

hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, 

hagyományaik tiszteletben tartása. 

10) Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek 

egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. 

11) Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a 

közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére.  

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek 

elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később 

meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e 

tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés.  

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

Eljárások, módszerek 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:  

1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő 

közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és 

közvetett nevelési eljárások: 
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  Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Szokások kialakítását 

    célzó, beidegző 

    módszerek. 

- Követelés. - A tanulói közösség 

- Gyakoroltatás. tevékenységének 

- Segítségadás. megszervezése. 

  - Ellenőrzés. - Közös (közelebbi vagy 

  - Ösztönzés. távolabbi) célok kitűzése, 

   elfogadtatása. 

   - Hagyományok kialakítása. 

   - Követelés. 

   - Ellenőrzés 

   - Ösztönzés. 

2. Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése. 

- Elbeszélés. - A nevelő részvétele a tanulói 

- Tények és jelenségek közösség tevékenységében. 

bemutatása. -  A követendő egyéni és 

  - Műalkotások bemutatása. csoportos minták kiemelése 

  - A nevelő személyes a közösségi életből. 

  példamutatása.  

3.Tudatosítás    

   (meggyőződés 

   kialakítása). 

- Magyarázat, beszélgetés. - Felvilágosítás a betartandó 

- A tanulók önálló elemző magatartási normákról. 

munkája. - Vita. 

 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

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

évfolyam végén: 

 minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, 

hogy tanulóink többsége vagyis több mint ötven százaléka - a minimális 

követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb 

szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott 

követelményeknek.) 

 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás 

követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, 

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

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat,  

 határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 
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Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai célok és feladatok 

Intézményeink nevelő – oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók 

személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszerzésével széleskörűen 

fejlessze. 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása. 

A tanulók értelmi nevelése. 

Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés 

igényének kialakítása. 

A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas 

kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség 

kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

Feladat: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 

önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 

kialakítása. 

A tanulók akarati nevelése. 

Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az 

elkötelezettség kialakítása. 

A tanulók nemzeti nevelése. 

Feladat: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A 

nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, 

ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladat: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény 

kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való 

részvételre. 

A tanulók munkára nevelése. 

Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása. 
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A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

Feladat: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény 

felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása.  

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 

egyes hozzánk járó tanuló személyiségében, de mindennapi nevelő és oktató munkája 

arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt 

felsorolt személyiségjeggyel. 

Célunk az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód 

iránti igény kialakítása. 

 

Egészségnevelési program 

 „Az emberi életben három földi kincs van: a tudás, az egészség és a szeretet.”  

(Greguss Pál)  

Az egészségről alkotott nézetek nagyon változatosak, az egészség többféleképpen is 

definiálható, de tökéletesnek, minden szemléletet kielégítő meghatározást eddig még nem 

sikerült alkotni. Jelenleg két, egymástól markánsan különböző felfogás létezik: a pozitív és 

a negatív megközelítésmód. Hosszú ideig a nyugati orvostudományi modell által 

értelmezett negatív szemlélet volt az uralkodó, mely az egészséget a betegség vagy 

egyéb kórállapot hiányának tekintette. Ennek a szemléletnek az utóhatása jelenleg is 

szinte mindenütt érvényesül. Az egészségfejlesztés területén az egészség pozitív 

definíciója vált irányadóvá, mely a jóléti, (WHO) közéleti állapotára utal. Az Egészségügyi 

Világszervezet által megfogalmazott meghatározás az egészséget a társadalmi és az 

egyéni teljesítmény felől közelíti meg, és hangsúlyozza az egészség dinamikus és pozitív 

természetét. „Az egészség az élő szervezetnek olyan harmonikus működési állapot, amely 

egyrészt biztosítja a szervek kiegyensúlyozott, zavartalan munkáját, másrészt lehetővé 

teszi az élőlény beilleszkedését a természetbe.” 

Az egészségfejlesztés fogalma viszonylag új keletű. A XIX-XX. században 

bebizonyosodott, hogy a nevelési folyamatba illeszthető ismeretátadás, az ismeretek 

bővülése önmagában nem eredményezi az egyes ember szintjén az életmód tartós 

megvalósulását. Egyre inkább rájöttek a szakemberek, hogy az ismeretcentrikus 

megközelítések egymagukban nem képesek megbirkózni a megelőzés feladatával. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy csak újabb eszközök bevonásával válhat valóban hatékonnyá az 

egészségvédelmi munka. Ezen elképzeléseket magáévá téve a WHO egészségfejlesztési 

alapelveket fektetett le, és tevékenységi köröket határozott meg a modern szemlélet 

kialakításában és terjesztésében. Így napjainkban az egészség-megőrzési tevékenység fő 

célja, hogy képessé tegye az embereket arra, hogy egyre növekvő kontrollt szervezzenek 

saját egészségük felett, többet törődjenek az egészségükkel, és mindehhez 

rendelkezzenek a szükséges információkkal és lehetőségekkel. 
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Az egészségnevelés egyik legfontosabb színtere az iskola, (a közvélemény, a 

tömegtájékoztatási eszközök is elvárják, hogy az iskola vállaljon főszerepet az 

egészségnevelésben) hiszen minden korosztály éveken át látogatja az iskolát az iskolák 

(legfőképpen az alapfokú iskolák) tanulói személyiségfejlődésük, az értékek elsajátítása 

szempontjából még olyan fejlődési periódusban vannak, amelynek során érdemi hatást 

lehet elérni a későbbi életideálok, preferenciák kialakításában. Az iskola gyerekre 

gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikációs üzenetként fogható fel. Ilyen 

értelemben az iskola az egészség az egészségtámogató magatartásmódok 

kialakulásának folyamatában a szocializáció kialakított színtere. Az iskola, mint társadalmi 

intézmény, más társadalmi intézményekkel és szervekkel állandó kölcsönhatásban létezik.  

Mindezek tükrében az egészséges életmódra nevelésünk általános célja, a gyerekek 

személyes részvételén keresztül az attitűd és szemlélet formálása, a család és a 

közösség értékeinek megőrzése az egészséges életmód kialakítása érdekében. Konkrét 

célunk rendszeres egészségnevelő tevékenységgel tanulóink körében az egészséges 

életmód igényeinek kialakítása, gyakorlása, az egészséges életvitel készségeinek, 

magatartásmintáinak kialakítása.  

Helyzetelemzés: 

Intézményeinkben a tantermek jól felszereltek, tiszták, világosak. Fűtésük, világításuk 

kifogástalan. Színviláguk harmonikus, díszítésük esztétikus, természetes anyagok 

használatára törekszik. A padok, székek mérete az ott tanuló diákok korosztályához 

igazodik. A folyosók kulturáltak, a kabátok, váltócipők elhelyezésére minden osztálynak 

külön szekrények állnak a rendelkezésükre. A folyosói padokon, van lehetőség a benti 

szünetek eltöltésére. Naponta minimum egy (20 perces) szünetben az udvaron vannak 

a gyermekek. A mellékhelyiségek jól felszereltek, tiszták, a higiéniás előírásoknak 

megfelelőek. Az ebédlő barátságos, kulturált. Tiszta, szépen terített környezetben, 

felügyelet mellett étkezhetnek a gyerekek. A tízórai elfogyasztására a tantermekben 

tanári felügyelet mellett van mód. A felnőttek számára a tanári szoba, ill. a életvitel és 

gyakorlati dolgozóknak öltöző biztosított. Az oktatási intézmény egész területén tilos a 

dohányzás. 

Tanulóinkat érintő egészséget befolyásoló tényezők: 

Adottságok: 

 Nemek: tanulóink nemek közötti megoszlása közel 50-50%, átlagosan ez az  

osztályközösségekre is jellemző. 

 Életkor: általános iskolás tanulóink 6-16 év közöttiek. 

 Az alapkövetelmények elsajátítása tanulóink többségének nem jelent problémát, 

de előfordulnak osztályismétlő gyerekek, így osztályokon belül is előfordulhat, 

hogy vannak társaiknál 1-2 évvel idősebb tanulók is az osztályközösségben. 

 Genetikai tényezők: szélesebb kört érintő genetikai betegségről nem tudunk. 
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Szociális és gazdasági tényezők: 

 Szegénység, munkanélküliség: tanulóink többségét ez jellemzi, mivel egyik vagy 

mindkét szülő munkanélküli. 

 Nem ritkák azok a családok, ahol a segélyből és a családi pótlékokból élnek. A 

dolgozó szülők nagy része nem a végzettségének megfelelő munkahelyen 

dolgozik, vagy alkalmi munkás. 

 Szociális kirekesztettség: nem jellemző a tanulók körében, hogy szociális helyzettől 

függően csoportosulnának. 

 A rászoruló tanulók mind a tanszerellátás, mind az étkeztetés területén 

támogatásban részesülhetnek. 

Környezet: 

Lakáshelyzet: A lakáskörülményeket, szociális helyzetet figyelembe véve két csoportba 

oszthatóak tanulóink: 

a. Átlagos körülmények között élők: kevés a számuk. 

b. Átlagostól rosszabb körülmények között élők: nagy számban, élnek rossz 

lakáskörülmények között. 

Víz, levegő minősége: 

A település vezetékes ivóvíz és szennyvízhálózattal ellátott. Az átmenő forgalom 

viszonylag kicsi, így a levegő szennyezettsége elfogadható. A folyó közelsége miatt 

gyakori a köd. A folyóvölgyben eljutnak hozzánk a Sajó melletti vegyi üzemek kóros 

anyagai, gázai, így gyakorinak mondhatóak a légúti megbetegedések. 

Szociális, gazdasági környezet: 

A dolgozó szülők nagy része Alsózsolcán a közmunka programban dolgozik. A szülők 

egy része a munkanélküli. Viszonylag kevés a középfokú és felsőfokú végzettséggel 

rendelkező szülő, elsősorban alapfokú végzettségűek.  

Életmód 

Fizikai aktivitás 

 A gyerekek iskolába gyalog vagy kerékpárral érkeznek, a szabadidejükben is gyakran 

sportolnak, bicikliznek, fizikai aktivitásuk jó. Az iskolai szüneteket aktív mozgással töltik. 

A testnevelés órák, a sportkörök elegendő mozgáslehetőséget nyújtanak és 

változatosságot biztosítanak ( foci,  természetjárás, társas tánc), akiknek szükséges, 

gyógytestnevelés foglalkozásokon vehetnek részt. 

Táplálkozás: 

 Elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek többsége reggelizés nélkül 

érkezik; táplálkozási szokásai egysíkúak; a szülőktől pénzt kapnak és a boltban reggel 

étel helyett kólát, rágógumit, csokit vesznek; étkezési szokásaik kulturálatlanok. A 

másik csoport rendszeresen tízórait hoz, amely az egészséges táplálkozási módnak 

megfelelő. Az ebéd a gyermekétkeztetés szabályainak megfelel, kulturált környezetben, 

személyes példamutatás mellett, az étkezési szokások begyakoroltatásának céljával, 

felügyelet mellett fogyaszthatják el a gyerekek. 
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Dohányzás, alkohol, drogok  

Az alkoholfogyasztás, mint rossz példa, családok egy részénél jelen van. Kábítószerek 

jelenlétét vagy arra utaló jeleket nem tapasztaltunk. A 7-8. évfolyamos tanulók között 

előfordul a dohányzás. 

Stressz  

Az iskolában uralkodó humánus légkörnek köszönhetően ritka az iskolai stressz 

hatásokkal összefüggésbe hozható probléma a gyerekeknél. 

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A szolgáltatások különböző igényeket kielégítve mindenki számára jól hozzáférhetőek. 

a) Oktatás: óvoda, általános iskola, művészeti iskola 

b) Egészségügyi ellátás: iskolaorvos, védőnő, gyermekorvos, fogászat, 

c) Szociális szolgáltatások: Alsózsolcai Gondozási Központ, területileg 

illetékes Pedagógiai Szakszolgáltató Központ 

d) Szabadidő: iskola – szabadidős programok, városi könyvtár – könyvtári 

szolgáltatások, 

e) Közművelődési intézet - kulturális programok, sport szakosztályok-

sportolási lehetőségek. 

Az egészségnevelés rendszere az iskolában 

Helyszín, idő 

Az egészségnevelés az oktatási intézmény egész területén, az iskolában töltött idő alatt 

folyamatosan történik Tanítási órákon, egyéb iskolai programokon, iskolai étkeztetés 

során, testnevelés órákon belül és sportkörökön, iskolaotthonos oktatás keretében. 

Mérés, diagnosztika 

a) Testi, fizikai adottságok, testnevelés órai szintfelmérések 

b) 1. osztályos tanulók DIFER mérése 

c) Iskolaorvosi státuszvizsgálatok 

d) Tisztasági vizsgálatok: védőnők, osztályfőnökök 

Lelki problémák segítése 

a) Osztályfőnökök 

b) Hitoktatók 

c) Védőnők, Iskolaorvos 

d) Területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgáltató Központ munkatársai 

Szociális adottságok, változások nyomon követése 

a) Osztályfőnökök 

b) Alsózsolcai Gondozási Központ munkatársai 
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Szűrések 

a) Rendszeres fogászati szűrés és iskolafogászati ellátás 

b) Státuszvizsgálatok, védőoltások (testi, fizikai problémák) 

c) GYIV felelős (szociális problémák) 

d) Fejlesztő pedagógus (tanulói pszichés zavarok) 

e) Osztályfőnökök 

Humán erőforrások 

a) Szaktanárok osztályfőnökök 

b) Testnevelők 

c) Gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

d) Fejlesztő pedagógusok 

e) Iskolaorvos 

f) Védőnők 

g) Szülők 

h) Könyvtáros 

Segítséget nyújtó társintézmények, szervezetek 

a) Területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgáltató Központ 

b) Alsózsolcai Gondozási Központ 

c) Orvosok 

d) Védőnők 

e) Szülői Szervezet 

f) ÁNTSZ 

g) Rendőrség 

 

Cselekvési terv 

Konkrét célok, feladatok 

Rövidtávú (egy éven belül megvalósítható) célok, feladatok: 

A tanulók életkor szerinti egészségnevelési szintjének megismerése – felmérése, az 

alábbi egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges 

területeken: 

a) Önmaguk és egészségi állapotuk ismerete. 

b) Az egészséges testtartás, mozgás fontossága. 

c) Az értékek ismerete. 

d) Az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

e) A betegségek kialakulása, a gyógyulási folyamat. 

f) A barátság, a párkapcsolat, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben. 

g) A személyes krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete. 

h) A tanulás és a tanulás technikái. 

i) Az idővel való gazdálkodás szerepe. 

j) A rizikóvállalás és határai. 
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k) A szenvedélybetegségek elkerülése. 

l) A tanulási környezet alakítása. 

m) A természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége.  

 

Az egészségneveléssel kapcsolatos egyéb foglalkozások, programok beépítése az 
iskola éves munkatervébe 

 

Felelős: 

a) Iskolavezetés 

b) Munkaközösség-vezető 

c) Osztályfőnökök 

d) Diákönkormányzat vezető 

Középtávú célok, feladatok  

A tanulók életkor szerinti megfelelő egészségnevelési szintjének kiépítése a fent 

említett területeken. 

A tantestület probléma-érzékennyé tétele, szemléletformálása. 

A szülők „felvilágosítása”, együttműködővé formálása. 

Nyitott, általuk is látogatható programok szervezése. 

Szülők bevonása, aktivizálása, az általuk szervezett programok támogatása, 

látogatása. Kapcsolatrendszer kiépítése, ill. a meglévő kapcsolatok javítása, 

elmélyítése a megfelelő szakintézményekkel (Pedagógiai Szakszolgáltató Központ, 

Alsózsolcai Gondozási Központ, ÁNTSZ, egészségügyi intézmények, rendőrség) 

 

Felelős: 

a) Iskolavezetés 

b) Osztályfőnökök 

c) Nevelőtestület 

Hosszú távú célok, feladatok: 

a) Pedagógusok célirányos továbbképzése (pl. Életvezetési ismeretek, Drog-prevenciós 

tanfolyamok) 

b) A program megvalósulását biztosító eszközök, segédanyagok biztosítása. 

c) A további célok megvalósulásának áttekintése, értékelése. Szükség szerint 

beavatkozás, esetleg a célmeghatározások módosítása. Felelős: iskolavezetés 

Az egészséges életmódra nevelés tartalmi keretei 

Személyi higiénés, testápolási, öltözködési programok 

a) A személyi tisztálkodást készséggé fejlesztő programok. 

b) A fertőző betegségek elkerülését célzó szokásalakítás.  

c) Fogápolási és higiénés program. 
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Egészséges táplálkozást propagáló program: 

a) Kulturált étkezést gyakorló program. 

b) Iskolatej, iskolagyümölcs program 

c) Egészségnevelési hét rendezvényei 

Gyermekbalesetek megelőzési program:  

a) Veszélyhelyzetek felderítése. 

b) Otthoni balesethelyzetek felderítése. 

c) Közlekedési szabályok gyakorlása. 

d) Iskolai balesetek megelőzésének gyakorlása (tornaterem, mosdó, udvar). 

Mozgásprogramok: 

a) Tartásjavítás.  

b) Mozgásos játékok bővítése. 

c) Szabadban való tartózkodás mozgásprogramja. 

Mentálhigiénés, krízis prevenció: 

a) A lelki egészség megóvása. 

b) Konfliktuskezelő, konfrontációtűrő-képesség fejlesztése. 

c) Pozitív jövőkép alakítása. 

Függőséghez vezető szokások megelőzésére nevelés: 

a) A függőséghez vezető motívumok, veszélyhelyzetek felismertetése. 

b) Az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek elutasítására nevelés. 

c) Harmonikus kapcsolatok kialakítása. 

d) Reális önismeret. 

e) Társas kapcsolatokra való nyitottság. 

f) Toleráns magatartásra nevelés. 

g) Családi életre nevelés. 

h) A nemi szerepvállalásra való felkészítés. 

i) Családtervezés. 

j) Csecsemő- és gyermekgondozás. 

k) Harmonikus életvitel.  

Megvalósítás formái 

Tanórai keretek között: 

a) A hagyományos tanórai foglalkozások, a tantárgyi lehetőségek. 

b) Biológia óra 

c) Környezetismeret óra 

d) Testnevelés óra 

e) Vizuális kultúra 

f) Etika óra 

g) Hon - és népismeret óra 

h) Életvitel és gyakorlat óra 

i) Osztályfőnöki óra 
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Nem hagyományos tanórai keretek között: 

a) Napközi otthonos foglalkozások 

b) Fejlesztő foglalkozások  

c) Osztályfőnöki órák 

d) Drog-prevenciós foglalkozások 

e) Védőnői foglalkozások 

Egyéb megvalósítási formák:: 

a) Mindennapos testnevelés 

b) Iskolai rendezvények 

c) Iskolai versenyek 

d) Előadások 

e) Egészségnevelési hónap 

Egészségnevelési módszerek 

Célunk az egészségnevelés szempontjából kiemelkedő jelentőségű élmény - és 

tevékenységalapú, interaktív módszerek minél sokoldalúbb alkalmazása a 

hagyományos módszerek mellett. 

Módszerek, munkaformák: 

a) Megbeszélés 

b) Csoportmunka 

c) Kiselőadás 

d) Feladatlapok 

e) Vita 

f) Viselkedési minták közvetítése, példamutatás 

g) Önismeret fejlesztése 

h) Döntési helyzetek biztosítása 

i) Érzelmi minták közvetítése, élménygazdag helyzetek megismerése 

j) Szituációs, memóriafejlesztő, érzékelést fejlesztő, ráhangolást segítő, 

bizalomerősítő, 

k) Kapcsolatteremtést segítő játékok 

l) Kérdőíves felmérés 

m) Célzott megfigyelések, mérések 

n) Táborok 

o) Versenyek 

p) Csoportmérés az egészségnevelés érdekében 

q) Esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése 

r) Önkifejezés a művészetek nyelvén 

 

Fontos: Az 1 – 4. évfolyamot felölelő szakaszban nagyobb hangsúlyt szükséges 

fordítani a tanulásban nélkülözhetetlen funkciók fejlesztésére. Differenciált eljárásokkal, 

tartalmakkal, osztályszervezési megoldásokkal, terápiákkal kell alkalmazkodni a tanulók 

között meglévő nagyobb eltérésekben.  
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A képességfejlesztésben hangsúlyosan jelen kell lennie a közvetlen érzéki 

tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismeréseknek, a céltudatosan kiválasztott 

tevékenységeknek. A második szakaszban, 5 – 8 évfolyamon, a megismerési 

módszerek további fejlesztése, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló 

képzetek, ismeretek, elsajátított tanulási szokások fejlesztése a cél. Előtérbe kerül a 

verbális szint, de differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint is.   

Fejlesztési követelmények, mérés, értékelés, ellenőrzés 

Fejlesztési követelmények Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, 

hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti 

értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, 

egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő 

kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s 

konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. Ennek érdekében alakítjuk, 

fejlesztjük a tanulóknál: 

 

a) Önmagunk és egészségi állapotunk ismeretét. 

b) Az egészséges testtartást, a mozgás fontosságát. 

c) Az értékek ismeretét. 

d) Az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepét. 

e) A betegségek kialakulását és gyógyulási folyamatát. 

f) A barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepét az egészségmegőrzésben. 

g) A személyes krízishelyzetek felismerését és kezelési stratégiákat. 

h) A szenvedélybetegségek elkerülését. 

i) A tanulási környezet alakítását.  

j) A természethez való viszonyt, az egészséges környezet jelentőségét. 

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

A mindennapok során számos alkalommal találkozunk potenciális veszélyforrásokkal, 

melyek súlyosan károsíthatják egészségünket. Nem csupán a sérüléssel járó balesetek 

tartoznak ide, hanem a szervezetünkben hirtelen kialakuló változások, melyek gyors 

lefolyásukkal jelentenek veszélyt az emberre. Megoldhatatlan, hogy a szaksegítség 

azonnal a helyszínen legyen, ezért az első észlelő szerepe kulcsfontosságú. 

Baleset, elsősegélynyújtás  

Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, amelyet hirtelen egészségkárosodás esetén 

annak elhárítására vagy további állapotromlás megakadályozása érdekében végez az 

észlelő személy. Balesetnek nevezzük a külső okból létrejövő, hirtelen bekövetkező 

egészségkárosodást. Egy része megelőzhető lenne, ha az emberek körültekintőbbek és 

óvatosabbak lennének, és már az iskolában elsajátítanák az elsősegély-nyújtási 

alapismereteket. A felnőtt személyek elsősegélynyújtó motiváltsága magas, de 

tudásszintje alacsony továbbképzésre való hajlandóságuk alacsony. Az elsősegélynyújtás 

gyermekkorban történő oktatása a későbbi elfogadható tudás alapja lehet. A pedagógusok 

motiváltsága magas, a mindennapok során szükségszerű az alapvető elsősegélynyújtás.     
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Az elsősegélynyújtás alapjai, célja 

 Megmenteni a beteg életét.  

 Megakadályozni a további károsodást.  

 Elősegíteni a gyógyulást.  

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása: 

 Alsó tagozatban nem önálló óra keretében, hanem a környezetismeret óra 

tananyagához szorosan kapcsolódva kerül elsajátíttatásra minden évfolyamon.  

 Felső tagozatban 5. és 6. osztályokban: természetismeret, osztályfőnöki, vizuális 

kultúra, életvitel és gyakorlat, testnevelés tantárgyakban kerül feldolgozásra. 

 7. és 8. évfolyamokon: biológia, egészségtan, osztályfőnöki, testnevelés, vizuális 

kultúra, életvitel és gyakorlat óra anyagába építjük be.  

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának célja: 

 pozitív attitűd kialakítása (amely nyitottá tesz környezetünk értékeire, azok 

tiszteletére és megvédésére ösztönöz),  

 a testi, lelki, szociális egészség megbecsülésére, megőrzésére való nevelés, az 

egészséges életvezetésre való felkészítés,  

 a tananyag elsajátítása után (életkoruknak és a tanult ismeretek gyakorlati 

technikák elsajátításával) bárhol, bármikor, bármilyen körülmények között tudjon 

szakszerű segítséget nyújtani a rászorulóknak,  

 a sürgősségi szemlélet kialakítása, a baleset valamint a hirtelen bekövetkező 

egészségkárosodás alapszintű ellátásának elsajátítása,  

 éles helyzetben saját kompetenciái ismeretében hatékonyan tudjon és merjen 

segíteni embertársainak a tanuló.  

A tanulási feladatok elsajátítás után képes lesz a tanuló: 

 elvégezni a hatáskörébe tartozó teendőket baleset esetén,  

 biztosítani a helyszínt,  

 értesíteni a mentőket, tűzoltókat, rendőröket baleset esetén,  

 elsősegélyt nyújtani,  

 vérzéscsillapítási eljárást alkalmazni,  

 elsődleges sebellátást végezni.  

A bajba került társainknak nyújtott segítség elvárható emberi cselekedet. Az ehhez 

szükséges tudás elsajátítása mindenkinek lehetőséget ad a szakszerű alkalmazásra, ha 

arra van szükség. Adott szituációban a legfontosabb, hogy gyorsan és hatékonyan tudjunk 

segítséget adni. 
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A legfontosabbak:  

 stabil oldalfekvés és egyéb elsősegély-technikák,  

 kisebb sebek ellátása, kötözése,  

 közlekedésbiztonság,  

 veszélyes gyógyszerek és mérgező növények,  

 mozgásszervek sérülései,  

 vegyszer okozta sérülések,  

 vérzések,  

 rándulás, ficam, törés,  

 áramütés,  

 égés, fagyás,  

 mérgezés,  

 cukorbetegség,  

 eszméletlen ember ellátása,  

 újraélesztés.  

Az elsősegélynyújtás témakörei alsó tagozatban 

1. osztály 

Vészhelyzetekben szakszerű segítséget nyújtó szakemberek megnevezése, 

feladatuk felsorolás. Segélykérő hívószámok megismerése. 

Segélyhívó számok: 

 A 104 számon a mentőket értesíthetjük,  

 A 105 számon a tűzoltókat hívhatjuk,  

 107-en a rendőrség segélykérő vonala jelentkezik.  

Telefonon történő segítségkérés mozzanatainak megtanulása. Segélykérés 

szituációs játék megjelenítésével. Segítségnyújtáskor használatos eszközök 

megnevezése.  

Az elsősegélykészlet tartalmának megismerése. Balesetek otthon és az 

iskolában. Elsősegélynyújtás: horzsolás, rovarcsípések esetén. Rovarcsípés 

kezelésének lépései.  

2. osztály  

A kisebb sérülések, s ellátásuk módjai: 

Az égési sérüléseket okozó tényezők megnevezése, égési fokozatok, tüneteik.  

Kisebb fokú égési sérülés kezelése. 

Horzsolásos sérülés kezelése.  

Sebellátás menete enyhe vérzés esetén. 

A lázmérés és a lázcsillapítás módjai. Dramatikus játékokon keresztül. 

3. osztály 

A leggyakoribb sérülések okai és következményei: ok- okozati összefüggések 

megfogalmazása. 

Idegen test a szemben. 

Orrvérzéses sérülés kezelése. 

Dramatikus játék a segítségnyújtás eljátszására. Otthoni betegápolás követelményei, 

feltételei. 
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4. osztály 

Harapásos sérülések tünetei. Kezelésének lépései. Szituációs játékkal. 

A veszett állat ismertetőjegyei, elkerülésük. Tennivalók a szervezet általános 

lehűlése esetén. A lehűlés tünetei. 

Az elsősegélynyújtás témakörei felső tagozatban 

A legfontosabb témakörök beépülnek az évfolyamok tantárgyi követelményeibe. 

TANTÁRGY 
ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI 

ALAPISMERETEK 

biológia 

- rovarcsípések 

-  légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

kémia 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

  fizika 
- égési sérülések 

- forrázás 

  testnevelés - magasból esés 

5. évfolyam:  

 A táplálkozás, mint életmódot befolyásoló tényező 

 A biztonság megőrzése 

 Veszélyes anyagok hatása életünkre 

 A társas kapcsolat  

 A testi és lelki növekedés  

 A környezet és az életmód kapcsolata 

 Az egészséges életmódjavítás: mit tehetünk ennek érdekében 

 Telefonon történő segítséghívás  

 Közlekedésbiztonság  

 Kisebb sebek ellátása, kötözése  

6. évfolyam:  

 Élethelyzetek, döntéshozatal I. 

 Élethelyzetek, döntéshozatal II.  

 Mit eszünk? Ki dönti el?  

 Környezetem szépítése 

 A helyes döntéshozatal  

 Mi lesz a döntésem következménye?  

 Stabil oldalfekvés és egyéb elsősegély –technikák  

 Veszélyes gyógyszerek, mérgező növények  

 Égés, fagyás  
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7. évfolyam  

 Milyen vagyok, milyen szeretnék lenni?  

 Hogyan érzem magam?  

 Hogyan látom barátaimat? Ők milyennek látnak engem?  

 Kik a barátaim, kik az ellenségeim? Miért?  

 Mi a különbség barátság és szerelem között?  

 A változások biztonsága;  

 Mi változott az egészségi állapotomban?  

 Mozgásszervek sérülései (rándulás, ficam, törés)  

 Vegyszer okozta sérülések  

 Mérgezések  

 Közlekedésbiztonság  

 Cukorbetegség  

8. évfolyam  

 Környezetünk védelme 

 A környezetvédelem globális problémái  

 Testmozgás: egészségesebb emberek  

 Mi változott az életmódodban?  

 Mi a siker, hogyan érhetjük el?  

 Mit tennél másképp, ha ismét ötödikes lennél?  

 Milyen leszel 15 év múlva?  

 Áramütés  

 Eszméletlen ember ellátása  

 Újraélesztés  

Bevont személyek: 

 Környezetismeretet tanító kollégák 

 Osztályfőnökök  

 Biológia tanárok  

 Testnevelők  

 Egészségügyi dolgozó (mentős)  

 Egészségnevelő  

 

Eszközszükséglet: 

Applikációs eszközök, elsősegély doboz 
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Környezeti nevelési program 

Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli 

programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem 

egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. Megtanítjuk őket arra, hogy 

a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő 

összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a természetet 

féltő, óvó felnőttekké.  

Ezt a szemléletet szolgálja iskolánk környezetnevelési, és erre épülő ÖKO programja. 

Szellemében a természet –és környezetvédelem, globális és helyi környezeti problémák, a 

hulladékgazdálkodás kérdésköreit beépítettük a hagyományos tanórák és a kompetencia 

alapú tanóráink menetébe. Emellett külön projekteket, témanapokat és témaheteket 

rendezünk illetve ÖKO programokat szervezünk kimondottan tanórán kívüli 

foglalkozásokra. 

Célunk, hogy iskolánk környezeti nevelése során a tanulók 

 Ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként 

bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. 

 Ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti 

következményeit. 

 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába.  

 Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. 

 Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti 

konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

ÖKO szemléletű programjainkkal magasabb szintre emeljük iskolánk környezeti nevelési 

programját a fenntarthatóság érdekében. Ezáltal olyan pedagógiai folyamatot kívánunk 

követni, melynek során formálódik tanulóink környezettudatos magatartása és kialakul a 

környezetért felelős életvitele.  

Az ÖKO szemlélet tulajdonképpen egy környezetbarát iskola szemlélete amelyben 

meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek valamint a fenntarthatóság 

kérdéskörének. amely lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási 

formákra (vetélkedők, pályázatok, erdei iskola, projektek), ezzel elősegíti a tanulók 

környezettudatos magatartásának kialakulását amely a szülőkkel és a helyi közösséggel 

együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában 

amely életvitel és gyakorlati- gazdasági szinten igyekszik takarékosan bánni az 

energiaforrásokkal, csökkenteni a hulladékok mennyiségét, az iskola külső és belső 

környezetét esztétikusan kialakítani és megteremteni az egészséges iskolai munka 

feltételeit. 
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A környezeti nevelés színterei az iskolában 

Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

 A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan 

dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a mindennapi élettel kapcsolatos 

vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. Különböző módszereket 

használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló 

ismeretszerzés is. A kompetencia alapú oktatás alkalmazása során a hagyományos 

szemléltetés mellett korszerű infokommunikációs életvitel és gyakorlati eszközöket 

használunk.  

 Törekszünk az élményszerű tanításra. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink komoly 

elméleti alapokat szerezzenek, mert véleményünk szerint így lehet csak okosan, 

átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért, fenntarthatóságáért.  

 Egyszerű víz-, talaj-, és levegő vizsgálati méréseket végzünk. Külön, kiemelten 

kezeljük ezek elemzését, következtetések megfogalmazását, a tapasztalatok 

hatásának értékelését.  

Nem hagyományos tanórai keretben 

 A székhelyintézményben a tanév során a 6. évfolyam tanulói erdei iskolában 

tanulhatnak. Az itt folyó oktatás a tanév szerves része. A munka meghatározott, 

gondosan megtervezett és összeállított program szerint folyik, ahol a környezeti 

nevelést élményszerűvé tesszük diákjaink számára.  

Tanórán kívüli programok 

 A gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet - és természetvédelem 

fontos téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat.  

 Az ország különböző pontjaira szervezet nyári táboraink is a környezeti nevelést 

szolgálják.  

 A tanév során havi rendszerességgel az érdeklődő tanulók valamint szüleik és a 

pedagógusok számára erdei túrákat szervezünk a környékbeli hegyekbe.  

 Az iskolában rendszeresen különböző gyűjtési akciókat /papír, szárazelem/ 

szervezünk.  

 Kiállításokat rendezünk jeles alkalmakra: a Föld napján, a Víz világnapján, az 

Állatok világnapján, nyári táborokról, erdei iskolai táborokról, rajz és fotókiállítást 

állítunk össze.  

 Az ötödik évfolyam minden évben meglátogatja Herman Ottó sírját a hámori 

temetőben. Rendbe teszik a sírt és megkoszorúzzák névadónk nyughelyét. 

Meglátogatjuk a lillafüredi Pele házat, ahol iskolánk névadója évtizedekig dolgozott 

és kedvenc tartózkodási helye volt.  
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Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak 

tanítványaink. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani:  

 környezettudatos magatartást és életvitelt annak érdekében, hogy a felnövekvő 

nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, 

elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát,  

 személyes, felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és 

életvitelt,  

 a környezet /természetes és mesterséges/ értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát,  

 a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését,  

 a rendszerszemléletet,  

 a tudományosan megalapozott globális összefüggések megértését,  

 az egészséges életmód igényét, és elsajátítani az ehhez vezető technikákat, 

módszereket,  

 képessé tenni a tanulókat arra, hogy – személyes tapasztalataik alapján - együtt 

tudjanak működni a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.  

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban: 

 alternatív, problémamegoldó gondolkodás,  

 ökológiai szemlélet,  

 szintetizálás, analizálás,  

 problémaérzékenység,  

 kreativitás,  

 együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód,  

 vitakészség, kritikus véleményalkotás,  

 kommunikáció, média használat,  

 konfliktuskezelés és megoldás,  

 állampolgári részvétel és cselekvés,  

 értékelés és mérlegelés készsége.  

Intézményünk 2016-17-es tanévben elnyerte az Ökoiskola címet. Ezzel megfelelt a 

Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszerének. Célunknak tekintjük, hogy 3 év után 

újrapályázzunk és elnyerjük az Örökös Ökoiskola címet. 

Az ÖKO szemlélet tulajdonképpen egy környezetbarát iskola szemlélete,  

 amelyben meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek valamint a fenntarthatóság 

kérdéskörének. 

 Amely lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra 

(vetélkedők, pályázatok, erdei iskola, projektek), ezzel elősegíti a tanulók 

környezettudatos magatartásának kialakulását. 

 Amely a szülőkkel és a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti 

problémák vizsgálatában, megoldásában. 
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 Amely életvitel és gyakorlati - gazdasági szinten igyekszik takarékosan bánni az 

energiaforrásokkal, csökkenteni a hulladékok mennyiségét, az iskola külső és belső 

környezetét esztétikusan kialakítani és megteremteni az egészséges iskolai munka 

feltételeit. 

A Herman Iskola jövőképe 

Szeretnénk, ha iskolánk olyan intézménnyé válna, ahol a belső terek hangulatosabbak 

lesznek, több növény lesz mindenütt. Diákjaink és dolgozóink figyelnek az intézmény 

energia és vízfelhasználására, csökken a keletkezett hulladék mennyisége, melynek java 

részét szelektíven gyűjtjük. Diákjaink aktív kezdeményező szerepet játszanak az 

iskolában kialakult környezettudatos szemlélet elterjesztésében a településen. A szülők 

azért választják intézményünket, mert a diákok harmonikusabb, stresszmentesebb 

körülmények között tanulnak, erdei iskolai programunk pedig „Jó gyakorlatként” bármely 

intézmény számára példaértékű és kistérségi szinten elismert.  

Rövid távú célok, konkrét feladatok: 

 Tudatos vásárlói magatartás kialakítása diákjaink körében.  

 Környezettudatosságra nevelés.  

 A pedagógusok, a felnőtt dolgozók és a szülők személyes példájukkal legyenek a 

környezettudatos életvitel hiteles terjesztői, 

 Az iskola tisztaságának javítása, a szemét mennyiségének csökkentése. 

 Takarékoskodás a vízzel és villannyal. 

 Legyenek a környezetük, szülőföldjük védelmezői.  

Szaktárgyi célok: 

 A hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon 

(környezetszennyezés hatása a természeti -, és az épített környezetre, az emberre, 

megújuló és nem megújuló energiaforrások problémakörének megismerése). 

 Interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, 

problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok). 

 Természetvédelmi versenyekre felkészítés.  

Nem hagyományos foglalkozások: 

 erdei iskola,  

 témanap,  

 tanulmányi kirándulás,  

 szakköri tevékenység,  

 vetélkedőkön, versenyeken, pályázatokon, való részvétel,  

 kiállítások szervezése,  

 szelektív hulladékgyűjtés,  

 papírgyűjtés, szárazelem gyűjtése  

 bekapcsolódás helyi és országos akciókba,  

 fásítás, zöldítés,  

 kézműves foglalkozások 

 színjátszás, drámapedagógia,  
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 faliújság szerkesztése,  

 iskolaújság szerkesztése,  

 könyvtári órák.  

Iskolán kívül, szorgalmi időben megvalósuló programok: 

 múzeumlátogatás,  

 üzemlátogatás,  

 erdei túrák, tanösvény bejárás, takarítás, forrástisztítás,  

 tanulmányi kirándulás,  

 gyűjtőakciók (elem, papír stb.), 

 állatkert, vadaspark látogatása,  

 bekapcsolódás helyi, megyei, országos programokba.  

Szorgalmi időn kívül 

 tábor,  

 nyári napközi,  

 szakmai és civil szervezetek ajánlásai.  

Iskolánk célja olyan környezettudatos diákok nevelése, akik képesek 

gondolkodásukba, életmódjukba beépíteni a Seattle indián törzsfőnök híressé vált 

mondatát: 

„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” 

Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt 

a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt 

közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 

irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása 

Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli 

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek 

életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

 A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében. 

Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek 

elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm 

– önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 
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 Az önkormányzás képességének kialakítása. 

Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, 

hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért 

összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 
 

Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, 

hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, 

ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, 

azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges 

magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 
  

 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normák,formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának 

kialakítása, ápolása. 

A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:  

 a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő kérdésekben a diák-önkormányzat 

képviselői útján vesz részt, 

 diákkörök döntési jogkört gyakorolnak közösségi életük szervezésében, 

 tisztségviselők megválasztásában a diákönkormányzat a nevelőtestület 

véleményének kikérésével dönt saját működéséről SZMSZ – a házirend elfogadása 

előtt, 

 hatáskörei gyakorlásáról - osztályszinten választott képviselők által, 

 dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

 a választott vezetők havonta megbeszélést tartanak, 

 a diák fegyelmezési fórum szükség esetén a fegyelmezési problémák enyhítésére, 

megoldására javaslatot tesznek, 

 véleményezési jog gyakorlása – az iskola működésével és tanulóival kapcsolatos 

ügyekben, iskolai sportkör működéséhez, intézményi SZMSZ-hez, 

 a DÖK használja feladatainak ellátásához az iskola helyiségeit, berendezéseit 

 év végi jutalmazás, elismerés, 

 DÖK képviselők képviselik az iskolát a városi ünnepségeken, 

 részvétel a közügyekben, véleményezés. Az önkormányzás és együttműködés 

készségének kialakítása, 

 suli-buli, farsang, Mikulás napi ajándékozás, 

 elem-, kupak-, papírgyűjtés, 

 diákközgyűlés összehívása. 
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A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak 

megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 
folyamatba illeszkedő tanítási óra. 

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

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

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

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

A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat 

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

állandó aktivitását biztosítják. Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a 

differenciálás, vagyis az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez 

mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, 

képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes 

szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó 

munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és 

csoportos munkájára támaszkodnak. 

Az egységes alapokra épülő differenciálás 

Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a 

tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési 

képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való 

azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához. 

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak 

megfelelő tanítási folyamat, tanulási tevékenység. 

A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, 

szabályozása és értékelése. 

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell 

figyelemmel lenni: 

 Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, 

fejlesztését. 

 A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának 

kibontakoztatása. 

 Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, 

 nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és 

tudásának átrendeződésére. 

 Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, 

formáit. 

 Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 



Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és AMI és Benedek Elek Tagiskolája 
Pedagógiai Program 

33 

 csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók 

tevékenységét, önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, 

alkotóképességét kell előtérbe állítani. 

 A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó 

differenciálás a 

 feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az 

ellenőrzésben, az értékelésben. 

 A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen 

a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében. 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási 

órán kívüli) tevékenységek segítik: 

Egész napos foglalkoztatás - napközi otthon 

Az egész napos foglalkoztatás és a napközi otthon célja megegyezik az iskola céljával. 

A tanórán kívüli nevelés alapvető feladata, hogy a gondjaira bízott gyermekek számára 

biztonságot adjon, és segítse a gyermek sikeres iskolai életét. 

Az egész napos oktatás és napközi otthon/tanulószoba szervezése két különböző 

területen zajlik: alsó tagozatban és felső tagozatban.  

Felső tagozatban az igényfelmérés után dől el, hogy napközi otthonos vagy tanulószobai 

csoportok szervezésére kerül sor. 

Alsó tagozatban az egész napos foglalkoztatást két nevelő vezeti, mindketten 

tantárgycsoportokban tanítanak, vezetik a gyerekek felkészülését, és naponta szabadidő-

tevékenységet is irányítanak. A nevelők többféle tevékenység közben ismerhetik meg 

tanítványaikat. Tapasztalatot szerezhetnek saját tanítási óráik hatékonyságáról, így a 

tanítás-tanulási folyamat még hatékonyabbá válik. 

Az egész napos foglalkoztatás osztályokban a hagyományos tanítási órák és a napközis 

foglalkozások egységes nevelési folyamattá szervezésével biztosítják az egész napos 

foglalkoztatást. A napirendben a tanítás és a hagyományos napközi foglalkozási rend 

váltakozik. 

Ezekben az osztályokban határozottan el kell különíteni a tanítási óra, az órán kívüli önálló 

munka, illetve a szabadidő nevelői irányításának módszereit. Az önálló munka 

irányításában a gyermekek tanulási önállóságát fokozó módszerek érvényesítése, 

szabadidőben a gyermekek tevékenységének teret adó, a tervszerű nevelői 

kezdeményezés és a gyermekek választásának összehangolására törekedő eljárásoknak 

kell dominálni. 

Az egész napos foglalkoztatás, napközi otthon nevelési területei: 

 az önálló tanulás 

 szabadidő szervezés 

 társkapcsolatok 

 életmódra nevelés 
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Az egész napos foglalkoztatásban, napközi otthonban a tanulóknak képességeiknek 

megfelelően fel kell készülniük a tanítási órákra. A házi feladtok elkészítése eszköz és 

nem cél. Rajtuk keresztül lehet megoldani a gyermekek fejlesztését, megismerni és 

fejleszteni azokat a hatékony tanítási technikákat, amelyek az önálló tanulási képesség 

kialakításához vezetnek. Az önálló tanulás célja: az önálló ismeretszerzés kialakítása. A 

nevelőknek arra a helyzetre kell felkészíteni a gyermekeket, amikor már egyedül is meg 

tudják szervezni az önálló tanulást. 

A cél megvalósításához szükséges: 

 az önálló tanulás tárgyi feltételeinek megteremtése, 

 az önálló tanulás higiénés feltételeinek megteremtésre, 

 a gyermek tanulási szokásainak megteremtése, 

 az önálló tanulás kialakítását segítő tanulási technikák tanítása (szokások 

kialakítása) 

A tanulás szorosan összefügg a szabadidő, a társkapcsolat és az életmódra nevelés 

területeivel, feladataival és tevékenységeivel. A társkapcsolatok fejlesztése kiválóan 

megoldható az önálló tanulás ideje alatt, a páros munkában, a baráti kiscsoportok 

együttműködésében, szervezésében. A jobb légkör kialakítása, az egyéni szünet tartása, 

a környezet rendje, a tanulásra fordított idő meghatározása segíti az életmód alakítását. 

Nem választható el a tanulás a szabadidőtől, hiszen a tanuláshoz szükséges készségek 

kialakítása, korrekciója, megszilárdítása, szinte csak a szabadidőben valósítható meg (pl. 

udvari játékok – szabályok betartása, gyöngyfűzés, fonás fejleszti a finommotorikát).  A 

fejlesztést a gyermek számára a legkedvesebb tevékenységben, a játék közben lehet 

megvalósítani. 

Tehetséggondozás és hátránykompenzáció 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 

valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 

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

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órákat szervezünk. 

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

eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére 

képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika 

tantárgyakból. 

 További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt. 

 A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni és kiscsoportos 

foglalkozások.  
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Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés: 

Iskolai sportkör  

Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör 

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

a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre. 

Szakkörök 

 A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, életvitel és gyakorlatiak, szaktárgyiak, 

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

indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – 

minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az 

iskola dolgozója. 

Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti 

stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. 

A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle 

versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok) 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából a tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) 

szerveznek. A projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó 

foglalkozás vagy több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek 

során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása 

történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló sokféle, 

közös tevékenységre építve. 

Tanulmányi kirándulások  

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal osztálykirándulást 

szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük.  

Erdei iskolák, táborozások 

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola 

falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, honismereti 

tábor, illetve az iskolai szünidőkben szervezett táborozások. Ezeken a táborozásokon való 

részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  
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Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják 

a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

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

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

Szabadidős foglalkozások 

 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva 

különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős 

rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük.  

Iskolai könyvtár 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár 

segíti. 

 

Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, 

hogy az említett programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – 

elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

ECDL 

Korunk egyik leglátványosabban és leggyorsabban fejlődő tudományterülete az 

informatika. Hétköznapi életünkben is egyre nagyobb teret kap az információ 

megszerzése, feldolgozása, tárolása, továbbítása. 

Iskolánkban már első osztálytól tanulnak a gyerekek számítástechnikát. 1. osztálytól 7. 

osztályig heti egy órában, 8. osztályban heti két órában. 

Felső tagozatos diákjaink számára lehetőség van ECDL Base (4 modul)-os vagy ECDL 

Standard (7 modul) –os vizsgát tenni. 

A tanítási órán kívül szakkörön egészíthetik ki ismereteiket, tájékozottságukat diákjaink, itt 

van lehetőségük felkészülni az ECDL vizsgákra. 

Ma már szélesebb körben használjuk a számítógépeket más tantárgyak oktatásában is. 

A számítógépes oktatás megismerteti a tanulókkal a korszerű életvitel és gyakorlat 

lehetőségeit - korlátait is, fejleszti a problémamegoldó képességet, az olvasástechnikát, 

önálló ismeretszerzésre, fegyelmezett munkára nevel, fejleszti a vállalkozói 

szemléletmódot és a változásokhoz igazodni tudó személyiséget. 
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A tanuló esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Az esélyegyenlőségi programunkban meghatározott intézkedéseink alapvető célja, hogy 

biztosítsuk az intézményen belül a szegregációmentességet és az egyenlő bánásmód 

elvének teljes körű érvényesülését. 

Alapvető feladat, hogy az intézmény biztosítsa, a szolgáltatásaihoz való egyenlő 

hozzáférést, de helyezzen hangsúlyt az esélyteremtésre, a hátrányos helyzetű gyerekek 

hátrányainak kompenzálására. 

Mindezek biztosítása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a beiratkozásnál, 

felvételinél, az oktató-nevelő munka során, a gyerekek egyéni fejlesztésében, az értékelés 

gyakorlatában, a tanulói előmenetelben, a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, a 

tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, a továbbtanulásban, 

pályaorientációban, a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai 

továbbképzésében, valamint a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, 

segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel. 

Kötelezettségek és felelősség 

Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a 

szülők és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen a közoktatási, intézményi 

esélyegyenlőségi program, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelőssége 

annak biztosítása is, hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges 

felkészítést és segítséget a program végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő 

esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket. Éppen ezért az elfogadott programot 

az intézményben jól látható helyen függesszék ki, a tanévnyitó értekezleten annak 

tartalmát ismertessék. 

Az intézmény vezetője felelős a közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program 

megvalósításának koordinálásáért, a program végrehajtásának nyomon követéséért, és 

az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. 

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

és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes 

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

az esélyegyenlősséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyen. A tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje a programban 

foglaltakat és közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség 

sérülése esetén jelezze azt felettesének, illetve az illetékes munkatársának. 

Az intézmény különös figyelemmel kíséri a településen élő halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók helyzetét, folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a szociális és 

gyermekjóléti ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, 

szervezetekkel, részt vesz a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. 

Javaslatokat, ajánlásokat teszünk az érzékelt problémák alapján a fenntartó illetve a helyi 

döntéshozók részére a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

esélyegyenlőségének javítása céljából. 



Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és AMI és Benedek Elek Tagiskolája 
Pedagógiai Program 

38 

Iskolánk esélyegyenlőségi programja összhangban van Alsózsolca Város 

Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programjával. Ebben foglaltaknak megfelelően 

intézményünk feladata, hogy biztosítsuk az intézményen belüli szegregációmentességet 

és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. 

Figyelünk az esélyteremtésre, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak 

kompenzálására. 

Mindezek biztosítása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a beiratkozásnál, felvételinél, 

az oktató - nevelő munka során, a gyerekek egyéni fejlesztésére, az értékelés 

gyakorlatára, a tanulói előmenetelre, a lemorzsolódásra, a fegyelmezés, büntetés 

gyakorlatára, a tananyag kiválasztására, a továbbtanulásra, pályaorientációra. 

Továbbá a pedagógusok szakmai továbbképzésére, kapcsolattartásra a szülőkkel, az 

esélyegyenlőségi szakszolgálatokkal. 

A nevelőtestület minden tagja biztosítja munkavégzése során a diszkriminációmentes 

oktatást- nevelést, befogadó és toleráns légkör feltételeit.  

Különös figyelemmel kísérjük az intézményben tanuló hátrányos helyzetű gyerekek 

előmenetelét, esélyegyenlőség sérülése esetén jelentik azt felettesüknek és az intézmény 

gyermekvédelmi felelősének. 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

A pedagógusok alapvető feladatai 

 A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési 

szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői 

utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

 Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

 Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással 

lekötött 

 munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.  

 Neveléssel - oktatással lekötött munkaidején felöli részében a nevelést, oktatást 

 előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói 

felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

 A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes 

megtartása. 

 Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai 

munkaközösségek munkájában. 

 Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. 

 A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 

 A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt 

minősítéseket. 

 Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt. 

 A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 

szakszerűségének figyelemmel kísérése. 
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A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

 Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 

 A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése 

(tanmenetek, éves programok). 

 Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra. 

 A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a 

tanítási órákon 

 Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon 

 A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő 

módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 

 A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának ösztönzése a tanítási 

órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon. 

 Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása 

a tanítási órákon. 

 A helyi tanterv követelményeinek elsajátíttatása a nevelő által tanított tanulók 

körében. 

 

A tehetséges tanulók gondozása 

A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 

belüli és kívüli tanulmányi, sport és kulturális versenyekre, vetélkedőkre. 

 

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése 

 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a 

halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére 

korrepetálás, segítése, mentorálása. 

 A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében. 

 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szorulótanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára. 

 Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a 

halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdőtanulók körében. 
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A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

 Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, 

kirándulás). 

 Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi 

ünnepség). 

 Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

 A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) 

programok. 

Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

 Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése. 

 Az iskolai diákönkormányzat programjainak szervezésében és lebonyolításában 

való segítség. 

 Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, 

részvétel a kirándulásokon, táborokon. 

Munkafegyelem, a munkához való viszony 

 A munkaköri kötelességek teljesítése. 

 Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása. 

 Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. 

 Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség 

tevékenységében 

 Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 

 Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 

 Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 

 Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

 Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 

 Továbbképzéseken való részvétel. 

 A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

 Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, 

kiadványokban. 

Az iskolai munka feltételeinek javítása 

 Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

 Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

 Az iskolai alapítvány működésének segítése. 

 Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése, megvalósítása 

(innováció). 

 Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 

 Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 
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Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában 

 Részvétel az adott tanév munkatervében, meghatározott feladatok ellátásában. 

 Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 

 Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában, közösségi 

életének, rendezvényeinek szervezésében. 

 A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, 

 beilleszkedésének segítése. 

Az iskola képviselete 

 A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 

 Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 

 Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, 

eredményeiről a helyi 

 médiában. 

 Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 

 Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. 

 A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 

 Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. 

életében, 

 civil szervezeteiben. 

A vezetői feladatok ellátása 

 Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 

 Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, 

ellenőrzés, 

 értékelés) lelkiismeretes ellátása. 

 A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus 

kollégákkal 

 A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása. 

 Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés 

a tanulók, 

 a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

 Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

 Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a 

pedagógus 

 kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 
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Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai 

Az osztályfőnök feladatai 

 Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai 

rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő 

irányításával. 

 Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket. 

 Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítást és elfogadását. 

 Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős 

programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. 

 Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra. 

 Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

 Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

 Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad 

a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – 

legalább havonta –tájékoztatja a szülőket az elektronikus napló és a tanuló 

ellenőrző könyve segítségével. 

 A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy 

hónappal írásban értesíti. 

 Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket 

tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

 Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

 A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyébjuttatásokra. 

 Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

 A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 

 Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő 

tanulókkal. 

 Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a 

gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő 

szolgálattal. 

 Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai 

munkáját. 

 Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

 Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

 Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi 

állapotát, és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. 

tartós betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

 Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. Az 

értékelés az osztályközösség illetve az osztályban tanító nevelők véleménye 

alapján történik. 
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 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók 

magatartás és szorgalom osztályzatára. 

 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók 

egész tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

 A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli 

figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. 

Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti az elektronikus naplóban a 

mulasztási naplót, a mulasztásokat havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás 

esetén a jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el. 

 A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki 

órákat, azokra előre felkészül. 

 Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a 

pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel. 

 A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai 

jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges 

dokumentumokat. 

 Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, 

osztályfőnöki tanmenet). 

 Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

 Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

 Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a 

nevelőtársakkal szemben. 

 Kitölti és vezeti az elektronikus osztálynaplót. 

 Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

 Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi 

tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások). 

 Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai 

szakszerűségét. 

Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított 

osztályfőnöki munkaterv alapján végzi. 

Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

A tanév elején összeállított munkaterv 

 Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

 Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

 Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

 Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 

 Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői 

értekezletek tervezett témái. 

 Az osztály diákközösségének vezetői. 

 Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 
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 Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán 

 Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 

 Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

 Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról 

 Tanulók száma, ebből leány, 

 Állami nevelt (gondozott), 

 Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, 

 Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló, 

 Sajátos nevelési igényű tanuló, 

 Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló, 

 Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul, 

 Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló), 

 Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók, 

 Más településről bejáró tanuló, 

 Nem magyar állampolgár, 

 Évfolyamismétlő. 

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 

 Tanulók száma, 

 Osztályozott tanulók száma és aránya, 

 Osztályozatlan tanulók száma és aránya, 

 Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga, 

 Az osztály tanulmányi átlaga, 

 Kitűnő tanulók száma és aránya, 

 Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén, 

 Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén, 

 Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén, 

 Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya, 

 Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya, 

 Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya, 

 A bukások száma tantárgyanként, 

 A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei, 

 Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma 

és az elért helyezések), 

 Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók 

száma és az elért helyezések), 
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 Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői: 

 A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények 

(magyar, matematika), 

 Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján, 

 A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók 
száma és aránya, 

 A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók 
száma és aránya, 

 A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók 
száma és aránya, 

 Továbbtanulás iskolatípusok szerint, 

 Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya, 

 Szakgimnáziumba felvett tanulók száma és aránya, 

 Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya, 

 Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya. 

 

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési 

szempontjai az első félév és a tanév végén 

 Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok 

aránya, új tanulók, távozók). 

 Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális 

elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi 

munka). 

 A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

 Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája, 

 Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók). 

 A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és 

rendezvények felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel). 

 A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek 

tapasztalatai, a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 

 Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai 

feladatokat: 

 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik 

célszerűnek? 
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Az osztályfőnöki órák témái 

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki 

óráin 

 A házirend szabályainak megbeszélése. 

 Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése. 

 Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése. 

 Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása. 

 Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 

 Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek 

megbeszélése. 

 A kerékpáros közlekedés szabályai. 

 Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák 

 Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az 

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

személyes higiénia; a szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat 

(iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vételével. 

 Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, 

segítségnyújtás. 

 baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának 

helyes módja. 

 Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati 

elsajátítása. 

 céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének 

igénybe vétele. 

 Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a 

második félév végén. 

 Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről március 15-én, október 6-án és október 

23-án. Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt 

áldozatainak emléknapjáról, a Föld napjáról  és a Nemzeti Összetartozás 

Napjáról. 

 Megemlékezés az iskola névadójáról 

 Osztálykirándulás előkészítése 
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A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység helyi rendje 

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

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

ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő 

módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

Munkánk során kiemelten kezeljük - a sajátos nevelési igényű; - a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő; - a kiemelten tehetséges; - a hátrányos és a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését.  

Sajátos nevelési igényű tanulók 

  A székhelyintézményben a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása 

a többi tanulóval együtt, integrált formában folyik. A tagiskolában a normál 

tanterv szerint tanulókat integráltan, az eltérő tanterv szerint tanulókat 

szegregáltan oktatjuk. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI 

rendelet 2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve alapján szervezzük meg. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus 

vezetésével – habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – 

egyéni fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

 Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe 

veszi az illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai 

szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

 Gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása, 

 az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola 

helyi tantervének a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, 

tanulási segédletek, 

 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 

 a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, 

 speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő életvitel és 

gyakorlati eszközök, 

 képességfejlesztő játékok, eszközök, számítógépek fejlesztő 

programokkal. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 

tevékenységek: 

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és 

gyermekjóléti szolgálattal, 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

 egyéni foglalkozások; 
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 képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;  

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

vagy csoportos használata; 

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

 iskolai sportkör, szakkörök; 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segítségforrás megkeresése, 

gyermekvédelmi szakember bevonásával); 

 a szülőkkel való együttműködés; 

 családlátogatások; 

 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

 szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 

A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;  

 a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;  

 egyéni foglalkozások;  

 képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;  

 iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, 

kulturális stb.);  

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

vagy csoportos használata;  

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;  

 iskolai sportkör, szakkörök;  

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok);  

 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások).  

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő 

tevékenységek 

 képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, mely a pedagógiai 

program mellékletét képező „Intézményi integrációs program” alapján folyik; 

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és 

gyermekjóléti szolgálattal,  

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;  

 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;  

 egyéni foglalkozások;  

 a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen;  

 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;  
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 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni 

vagy csoportos használata;  

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;  

 iskolai sportkör, szakkörök;  

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok);  

 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);  

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

 a szülőkkel való együttműködés;  

 családlátogatások;  

 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;  

 szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 

A gyermek – és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A megváltozott, egyre romló gazdasági körülmények, a szülők szociális-egzisztenciális 

elbizonytalanodása évről-évre több feladatot rónak az ifjúsággal foglalkozókra. Ennek 

következtében az ifjúságvédelemi munka a fiatalok életvitelével – életmódjával, 

szabadidejük hasznos eltöltésével, az ehhez kapcsolódó prevenciós munkával, a 

hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulókkal való kiemelt foglalkozásban jelölhető 

meg. Az intézmény eredményes működéséhez elengedhetetlen mind a tanárok, mind a 

fiatalok részéről a kiegyensúlyozott, nyugodt légkör. Az ifjúságvédelemmel foglalkozó 

szakemberre háruló igen nehéz feladat, hogy a híd szerepét betöltve közvetítsen 

pedagógus, diák és szülő között, kölcsönös és őszinte bizalmat feltételezve és egymás 

személyiségi jogait a legmesszebbmenőkig tiszteletben tartva. 

Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok: 

 a tanulók személyes gondjainak feltárása, pedagógiai eszközökkel történő 

segítése,  

 az intézmények ifjúságvédelmi megbízottai az osztályfőnökök segítségével 

pontos nyilvántartást vezetnek a veszélyeztetett tanulókról, munkakapcsolatot 

tartanak a polgármesteri hivatal gyámügyi előadójával, a szociális bizottság 

elnökével és a jegyzővel, folyamatosan javaslatot tesznek konkrét esetek 

gyermekvédelmi feladatainak ellátására,  

 javaslattétel napköziotthonban, ill. tanulószobán történő elhelyezésre,  

 gyermekétkeztetés biztosítása, a szociális helyzettől függő támogatása,  

 a hátrányos helyzet enyhítésére a nehéz családi és anyagi helyzet jelzése,  

 a tanuló veszélyeztetett helyzetének javítása érdekében a gyermekjóléti 

szolgálat, jegyző, családsegítő szolgálat és a gyámhivatal megkeresése,  

 gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén értesítjük a gyermekjóléti 

szolgálatot,  

 életmód-életvitel orientálása, különféle hasznos szabadidős tevékenységek 

ajánlása, és szervezése,  
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 különböző előadások, rendezvények szervezése,  

 a továbbképzési lehetőségek kihasználása,  

 a gyermekek érdekének képviselete, hetente 1 fogadóóra biztosítása  

 drog és bűnmegelőzési programok.  

 Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen a gyermekvédelmi 

feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési 

tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély-telefon) közzététele, 

Helyzetfelmérés 

 Tájékozódás a fiatalok családban elfoglalt helyéről, életmódjáról, életviteléről. 

 A fiatalok káros szenvedélyeiről. 

 Önértékelési gondokról, a kudarcról, az önmegvalósítási nehézségekről, 

példaképekről, célokról. 

 Tanulási, beilleszkedési nehézségeiről stb.  

Szervezési feladatok 

 Előadások szervezése a fiatalokat érintő témakörökben.  

 Szabadidős tevékenységek ajánlása, szervezése.  

 Rendhagyó osztályfőnöki órák tartásához szakemberek meghívása.  

 Egyéni és csoportos problémafeltáró beszélgetési lehetőségek szervezése.  

 Kapcsolattartás a szülőkkel, diákokkal, osztályfőnökökkel, a nevelőtestülettel, 

gyermekjóléti szolgálattal, jegyzővel, illetékes gyámhivatallal, a családsegítő 

szolgálattal és a nevelési tanácsadóval. Segítségnyújtás ahhoz, hogy a diákok 

egyéni problémáikhoz külső  

 szakemberek támogatását igénybe vehessék. 

 /Viselkedéskultúra, káros szenvedélyek, generációs problémák feloldása 

stb./ 

Prevenciós munka 

 pedagógusok, szülők és diákok számára előadások szervezése /helyes 

táplálkozás, dohányzás, drog, AIDS, alkohol/,  

 tájékoztató kiadványok terjesztése,  

 felmérés az osztályokban a káros szenvedélyekről,  

 személyes beszélgetés, tanácsadás, szakemberhez irányítás.  

Továbbképzési lehetőségek 

 speciális ifjúságvédelmi továbbképzési lehetőségek, pályázatok kihasználása,  

 pedagógiai szakirodalom, szakkönyvtár létesítése,  

 videokazetták, videofilmek, CD-k, DVD-k beszerzése.  
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Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok a 

szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái 

Az iskolaszolgáltató intézmény, a lakóhely, a szűkebb beiskolázási körzet, „a 

helyi társadalom” elvárásainak kell megfelelnie. 

Iskolánk nevelési-képzési rendszerét a szülőkkel együtt, a szülők elvárásainak 

figyelembe vételével alakította ki. Arra törekszünk, hogy a családok értékrendje, 

nevelési rendszere és az iskolai nevelés harmonizáljon egymással. 

Külső kapcsolatok 

 Az intézmény fenntartójával:  

Miskolci Tankerületi Központ, 3527 Miskolc, Selyemrét út 1. 

 Az intézmény működtetőjével:  

Miskolci Tankerületi Központ B13801, 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. 

 A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal:  

Alsózsolca Város Önkormányzata, 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 138.  

 Munkaerő-gazdálkodás: B-A-Z Megyei Munkaügyi Központ Miskolc, Zombori út 2. 

 A megyei, városi pedagógiai intézettel, nevelési tanácsadóval: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai Szakszolgálati és Közművelődési 

Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. 

 Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Miskolc  

 A helyi oktatási intézmények vezetőivel és nevelőtestületeivel:  

Fekete István Óvoda és Bölcsőde, Alsózsolca Fekete István út 7.  

2.Sz. Óvoda 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 168.,  

 Határon túli iskolákkal: testvériskolai kapcsolatok Pelsőci Dénes György Alapiskolával 

és Szentmáté iskolájával. 

 Az iskolát támogató Alsózsolcai Herman Alapítvány és a Benedek Elek Alapítvány 

kuratóriumával. 

 Közművelődési intézménnyel: Közösségi Ház és Könyvtárral, Alsózsolca, Görgey út 1. 

 B-A-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával (3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.) :  

 Társadalmi egyesületekkel: iskolarendőr, Miskolci Rendőrkapitányság Felsőzsolcai 

Rendőrőrs (3561 Felsőzsolca, Kassai út 30.) 

Alsózsolca Polgárőr Egyesület, Alsózsolca, Kossuth L. út 138.  

 Az egyházak helyi gyülekezeteivel: Római Katolikus, Görög Katolikus, Református és 

Metodista Egyház  

 Egészségügyi intézménnyel: munkaegészségügyi orvos, Gyermekorvosi Rendelő és 

Védőnői Szolgálat, Alsózsolca, Jókai út 8.  

 Gyermek - és Ifjúságvédelem: Gyermekjóléti Szakszolgálattal, 3571 Alsózsolca, 

Kossuth u.104. 

 A Szülői Szervezettel. 

 Pedagógus Szakszervezettel.  

 Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. 
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Az iskola közösségeinek együttműködése 

Igazgatóság és nevelőtestület 

A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a 

megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg. 

Az együttműködés fórumai: 

 az igazgatóság ülései,  

 az iskolavezetőség ülései,  

 a különböző értekezletek,  

 megbeszélések stb. 

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg. 

Az igazgatóság az aktuális feladatokról hirdetőtáblán, e-mailben, valamint írásbeli 

tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. 

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó 

pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól,  

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait 

közvetíteni az iskolavezetőség felé. 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg 

vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola 

vezetőségével. 

 

A szakmai munkaközösségek együttműködése 

Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért 

és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének 

összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett 

feladataikat, különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 

 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,  

 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  

 iskolán kívüli továbbképzések,  

 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.  

A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen 

tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a 

munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

intézmény vezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője, a szaktanárok és az 

osztályfőnökök tájékoztatják (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban vagy 

online) a tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról. 

 



Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és AMI és Benedek Elek Tagiskolája 
Pedagógiai Program 

53 

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az 

iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. A tanulók kérdéseiket, 

véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, 

tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény vezetésével, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel. 

A tanulók intézményi döntési folyamatban való részvétele 

A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

A tanulók a diákönkormányzaton keresztül bekapcsolódnak a szabadidős tevékenységek 

szervezésébe, dönthetnek egy tanórán kívüli munkanap felhasználásáról, de a többi 

program kialakításában is részt vesznek. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak 

érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon. A diákönkormányzat 

tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat a 

tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek tervezésében, 

szervezésében és lebonyolításában: 

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

 sportélet;  

 túrák, kirándulások szervezése;  

 kulturális, szabadidős programok szervezése;  

 a tanulók tájékoztatása (iskolai honlap).  

 

Ezekben a kérdésekben az osztályközösség véleményét, az osztály éves munkatervének 

összeállítása előtt, az osztályfőnököknek ki kell kérniük. 

A diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének 

összeállítása előtt az intézmény vezetőjének ki kell kérnie.  

A tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat iskolai vezetősége 

javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az intézményvezető felé.  

 

A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:  

 az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

 a házirend elfogadása előtt.  
 

A diákönkormányzatot az intézmény vezetőségével, a nevelőtestülettel, illetve más külső 

szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 

diákönkormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője vagy a diákönkormányzatot segítő 

nagykorú személy képviseli. 
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A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

az intézmény vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak 

Egyéni megbeszélések 

Feladata: a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, 

tanulmányi eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; 

valamint az együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a 

pedagógus között. 

Telefonon történő tájékoztatás 

Feladata: rendkívüli esetekben a szülő és a pedagógus kapcsolattartása. 

Családlátogatás 

Feladata: a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

Szülői értekezlet 

Feladata: a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása. A 

szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről; az országos és a 

helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól; a helyi tanterv követelményeiről,az 

iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, saját gyermekük tanulmányi 

előmeneteléről, iskolai magatartásáról, a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, 

neveltségi szintjéről, az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, 

eredményeiről, problémáiról; a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak 

összegyűjtése és továbbítása az intézmény vezetősége felé. 

Fogadó óra 

Feladata: a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül 

egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, 

szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, 

továbbtanulás stb.) 

Nyílt tanítási nap 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon 

közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

Írásbeli tájékoztató 

Feladata: a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival, magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai, osztály szintű programokról. 

A szülők, a tanulók és a saját – a jogszabályokban valamint az iskola belső 

szabályzataiban biztosított – jogaiknak érvényesítése érdekében, szóban vagy 

írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján, az iskola 

vezetőségéhez, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola 

nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 
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A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, 

nevelőtestületével. 

A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola vezetőjétől valamint nevelőitől az iskolai 

munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon 

kérhetnek tájékoztatást. 

Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és 

házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint 

az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie. 

Tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 osztályozó vizsga,  

 pótló vizsga,  

 javítóvizsga.  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve engedély alapján 

egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 

előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,  

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet,  

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 

és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.  

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, 

távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 

befejezné. 

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

elégtelen osztályzatot kapott. 

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

szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel 

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,  

 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor)  

 közölni kell.  

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a 

kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, 

illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg. 
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A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy 

gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI  

VIZSGA  

 

ALSÓ TAGOZAT     

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Etika  SZÓBELI   

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI  

Életvitel és gyakorlat   GYAKORLATI  

Testnevelés és sport   GYAKORLATI  

FELSŐ TAGOZAT     

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Etika ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Történelem  SZÓBELI   

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  
 

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  
 

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 
 

Hon- és népismeret  SZÓBELI  
 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 
 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 
 

Életvitel és gyakorlat, életvitel és 

gyakorlat   GYAKORLATI 
 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 
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Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei 

1) Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz 

meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.  

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

évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.  

3) Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:  

a. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;  

b. a szülő személyi igazolványát;  

c. a gyermek lakcímkártyáját;  

d. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;  

e. a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával;  

f. szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.  

4) A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:  

a. a tanuló anyakönyvi kivonatát;  

b. a szülő személyi igazolványát;  

c. az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;  

d. az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.  

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

tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom 

érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe 

vételével az iskola igazgatója dönt.  

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

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

minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az 

igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.  

7) Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szólórendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

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

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

között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a 

házirend tartalmazza.  

9) A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie 

azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése 

alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán 

az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon 

belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az 

évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 
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HELYI TANTERV 

Az iskolai képzés rendje, a választott kerettanterv 

Iskolánk többcélú intézmény, összetett iskola: általános iskola és alapfokú 

művészetoktatási intézmény. Pedagógiai feladatellátás tekintetében szervezetileg 

egységes. 

Többcélú iskolánk a különböző típusú iskolák feladatait az egyes feladatoknak megfelelő 

külön tananyag-és követelményrendszer alkalmazásával valósítja meg. 

Iskolánk egy pedagógiai program és egy szervezeti és működési szabályzat alapján 

működik. 

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 

tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által 

kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

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

népismeret tantárgyak közül a Hon-és népismeret tantárgyat tanítja.  

Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A 

változat” illetve „B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján 

tanít: 

 

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

1-4. évfolyam Ének-zene A változat 

5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 

5-8. évfolyam Matematika B változat 

5-8. évfolyam Fizika B változat 

5-8. évfolyam Ének-zene A változat 

5-8. évfolyam Kémia B változat 

 

A szülők és a tanulók igényeinek, figyelembe vételével osztjuk fel a választható sáv 

órakeretét, valamint a szakköröket és egyéb foglalkozásokat. Biztosítjuk a 

választásnak megfelelő szakképzett pedagógusokat.  
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 A Herman Ottó Általános Iskola tantárgyi struktúrája és heti óraszámai 

Kötelező, szabadon tervezhető és választható tantárgyak és óraszámok az 1–4. 
évfolyamon 

 
 

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

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

Idegen nyelv 1 1 1 2+2 

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

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 4 4 4 4 

Tánc-és mozgás 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Választható órakeret 2 2 2 2 

Összes óra 27 27 27 29 

 

 

Kötelező, szabadon tervezhető és választható tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

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

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4 3+1 4 

Idegen nyelv 3+2 3+2 3+2 3+2 

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

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 2 2 2 2 

állampolgári ismeretek     

Természetismeret 2 2+1   

Fizika   2 1+1 

Kémia   1+1 2 

Biológia – egészségtan   2 1+1 

Földrajz  +1 1 2 
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Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc / Hon és népismeret 1    

Pénzügyi ismeretek   1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1+1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Testnevelés és sport 4 4 4 4 

Tánc-és mozgás 1 1 1 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Választható órakeret 3 3 4 4 

Összes óra 31 31 35 35 

A Herman Ottó Általános Iskola módosított tantárgyi struktúrája és heti 

óraszámai 

Kötelező, szabadon tervezhető és választható tantárgyak és óraszámok az 1–4. 
évfolyamon 

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

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

Idegen nyelv 1 1 1 2+2 

Matematika 4 4 4 4 

Képességfejlesztő sakk 1 1 1 1 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Választható órakeret 2 2 2 2 

Összes óra 27 27 27 29 

A 2017/2018-as tanévtől tervezett változások:  
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A matematika tantárgy +1 szabadon tervezhető óráját a képességfejlesztő sakk órára 
fordítjuk. A heti 4 testnevelés és 1 tánc-és mozgás óra helyett heti 5 (3+2) testnevelés 
órát tartunk.  

 

Kötelező, szabadon tervezhető és választható tantárgyak és óraszámok az 5–8. 
évfolyamon 

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

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4 3+1 4 

Idegen nyelv 3+2 3+2 3+2 3+2 

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

Etika 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 2 2 2 2 

állampolgári ismeretek     

Természetismeret 2 2+1   

Fizika   2 1+1 

Kémia   1+1 2 

Biológia – egészségtan   2 1+1 

Földrajz  +1 1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc / Hon és népismeret 1    

Pénzügyi ismeretek   1  

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1+1 

Életvitel és gyakorlat, életvitel és 

gyakorlat 1 1 1  

Testnevelés és sport 4 4 4 4 

Tánc-és mozgás 1 1 1 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Választható órakeret 3 3 4 4 

Összes óra 31 31 35 35 
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A 2017/2018-as tanévtől tervezett változások:  

A 8. évfolyam +1 pénzügyi ismeretek választható tantárgyát nem oktatjuk tovább, csak 7. 
osztályban.  

A módosított óraháló tervet a 2017/2018-as tanévtől vezetjük be első és ötödik 

évfolyamokon felmenő rendszerben.  

 

A Benedek Elek Tagiskola normál tantervű tantárgyi struktúrája és heti 

óraszámai 

Kötelező, szabadon tervezhető és választható tantárgyak és óraszámok az 1–4. 
évfolyamon 

 

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

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

Idegen nyelv    2 

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

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1+1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 4 4 4 4 

Tánc-és mozgás 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Választható órakeret 2 2 2 2 

A tanulók össz. óraszáma 26 26 27 29 

A tanulók maximális 27 27 27 29 

terhelhetősége     
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Kötelező, szabadon tervezhető és választható tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

 

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

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 3+1+1 4+1 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

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

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 2 2 2 2 

állampolgári ismeretek     

Természetismeret 2 2+1   

Fizika   2 1+1 

Kémia   1+1 2 

Biológia – egészségtan  +1 2 1+1 

Földrajz   1+1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc / Hon és népismeret 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1+1 1+1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 +1 

Testnevelés és sport 4 4 4 4 

Tánc-és mozgás 1 1 1 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Választható órakeret 3 3 4 4 

A tanulók összes óraszáma 29 31 33 34 

A tanulók maximális 31 31 35 35 

terhelhetősége     
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A Benedek Elek Tagiskola normál tantervű módosított tantárgyi 

struktúrája és heti óraszámai 

 

Kötelező, szabadon tervezhető és választható tantárgyak és óraszámok az 1–4. 
évfolyamon 
 

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

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

Idegen nyelv    2 

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

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1+1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 4 4 4 4 

Tánc-és mozgás 1 1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Választható órakeret 2 2 2 2 

A tanulók össz. óraszáma 25 26 27 29 

A tanulók maximális 

terhelhetősége 27 27 27 29 
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Kötelező, szabadon tervezhető és választható tantárgyak és óraszámok az 5–8. 
évfolyamon 

 

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

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 3+1+1 4+1 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

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

Etika 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 2 2 2 2 

állampolgári ismeretek     

Természetismeret 2 2+1   

Fizika   2 1+1 

Kémia   1+1 2 

Biológia – egészségtan  +1 2 1+1 

Földrajz   1+1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon és népismeret 1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Életvitel és gyakorlat, életvitel és 

gyakorlat 1 1 1  

Testnevelés és sport 4 4 5 5 

Tánc-és mozgás 1 1   

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 27 30 29 

Választható órakeret 3 3 4 4 

A tanulók össz. óraszáma 29 30 32 32 
A tanulók maximális     

terhelhetősége 31 31 35 35 

Módosítások a 2017/2018-as tanévtől:  
1-6. évfolyamokon heti négy óra testnevelés és egy óra tánc –és mozgás, 7-8. évfolyamokon 

heti 5 testnevelés óra. 

Az informatika órát 2-8. évfolyamig oktatjuk a +1 választható tantárgyként. 

A hon-és népismeret tantárgy csak 5. évfolyamon választható heti 1 órában. 
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Sakkpalota program 

Helyi tanterv ajánlásunknak Polgár Judit Sakkpalota képességfejlesztő sakktankönyv teljes 

mértékben megfelel. A kerettanterv által meghatározott témaköröket integráltan tanítja. Az 

előírásoknak megfelelően a cselekvő tapasztalatszerzés áll a módszertan középpontjában. A 

sakkozás, alapvető kognitív lelki folyamatokat és funkciókat működtetve, jótékonyan hat az 

értelmi képességek, mindenekelőtt a megértést és a problémamegoldást biztosító 

gondolkodás fejlődésére. 

Alapelvek, célok és feladatok 

Korunk, a digitális társadalom olyan mértékű ingertömeg-, adatfeldolgozást tesz 

szükségessé az emberek számára, hogy bizonyos ezzel kapcsolatos, rendszerezési 

képességek, kompetenciák elsajátítása létszükségletté vált. Ezen képességek megléte az 

ismeretszerzés mellett a sikeres tanítási-tanulási folyamatban is elengedhetetlen. A sakk a 

maga szimbólumrendszerével, a vizuális információk alapján, a digitális térhez hasonlóan 

korlátozott kódokból történő tájékozódásra, információszerzésre épülő rendszerével, 

párhuzamos gondolati síkon, a problémák több nézőpontból való megvizsgálásával 

(minimum a saját és az ellenfél szempontjából) válik kivételes oktatási eszközzé a digitális 

korba beleszületett gyermekek számára. Egyben a holisztikus, vizuális információkra épülő 

gondolkodás térnyerésével háttérbeszoruló logikai-elemző gondolkodást is készségszinten 

képes fejleszteni. 

A Sakk, mint oktatási eszköz kerettanterve a megújult nevelésközpontú iskola, s ezen belül 

egy kompetencia alapú nevelési-oktatási folyamat része, amely biztosítja a sakkozás 

intézményesen szervezett tanítását-tanulását. 

A sakk, az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, amelynek segítségével a 

gyerekeket az óvodáskor végén, iskolás kor elején be lehet vezetni a tudatos 

ismeretelsajátítás világába. A sakkozás alapvető kognitív lelki folyamatokat és funkciókat 

működtetve, jótékonyan hat az értelmi képességek, mindenekelőtt a megértést és a 

problémamegoldást biztosító gondolkodás fejlődésére. Azonban nem szabadfigyelmen kívül 

hagyni a sakkozás nevelő-fejlesztő erejét, személyiségformáló hatását sem. 

A sakkjáték tanulásának-gyakorlásának kedvező hatása a gyermekek egész intellektuális 

fejlődésére tudományosan is kimutatott. 

A sakk haszna a közoktatásban elsősorban abban rejlik, hogy előmozdítja a különböző 

műveltségi területek elsajátítását, képessé tesz az elavult információk elvetésére, és az új 

információk beépítésére, vagyis egészében a jövőre készít elő. 

Sakkozás közben a gyerekek egy sor már tárolt információt mozgósítanak és kombinálnak 

össze, miközben idegrendszerükben a sejtek közti kapcsolatok száma sokszorozódik. 

Ezeket a kapcsolatokat fogják felhasználni mindenfajta tanulása során. A sakk a maga 

vizuális szimbólumrendszerével az egész tanulási folyamat kialakulására komoly kihatással 

van. 
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A Sakk, mint oktatási eszköz projekt bevezetésének elsődleges célja a 

személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi 

keretek között, heti rendszerességgel, tanítási időkeretében. 

További célok: 

 a sakk táblajáték alapismeretek nyújtása, 

 a logikus, kritikai gondolkodás képességének kialakítása, 

 önálló döntéshozás kialakítása, 

 összefüggések, globális folyamatok felismerése, 

 önálló tapasztalatgyűjtés, adatfeldolgozás gyakorlatának kialakítása, 

 gyakorlatias szemlélet kialakítása, 

 kreativitás növelése, 

 viselkedés zavaros tanulók megsegítése az oktatásba való beilleszkedésben 

 memóriafejlesztés. 

A sakk egy, a tanuló személyiségét komplexen fejlesztő stratégiai táblajáték. 

A sakk szabályainak tanulása közben a gyermeknek bővül: 

 emlékezete, 

 szókincse, 

 megkülönbözteti a bábukat és nevet rendel melléjük, 

 megismeri tulajdonságaikat: melyik hogyan léphet, hogyan üthet, 

 megtanul, síkban tájékozódni 

 megismeri a mátrixot: a sor és oszlop fogalmát, 

 egyezteti a bábuk helyét és értékét, 

 a táblán történő tájékozódáshoz számokat és betűket rendel egymáshoz, 

 elsajátítja a játékszabály rendszerét. 

A kompetenciafejlesztést az alsó tagozaton a tanító, a sakkoktató az egyéni sajátosságokra 

épülő differenciált tanulásszervezéssel és bánásmóddal valósítja meg. Az alapvető 

képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói tevékenységekre épít. Az 

ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, valamint a feldolgozás tempójának 

meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a tanulócsoport, 

illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti irányadónak. 

Óraszámok 

A kerettanterv ajánlott óraszáma heti 1 a tanítási-tanulási folyamatba építve. A 

képességfejlesztő sakkot a 2017/2018-as tanévtől vezetjük be felmenő rendszerben a +1 

szabadon tervezhető óra terhére. 
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A tanulók értékelése 

Az értékelés során célszerű a szöveges értékelést alkalmazni, mivel a kompetenciafejlesztés 

során elsősorban nem csupán az ismeretek hiányát vagy meglétét vizsgáljuk, hanem a 

tanuló önmagához viszonyított fejlődését, előrehaladását. 

A tanuló értékelésének szempontjai: 

 fogalmak ismeretére 

 készségek 

 attitűdök. 

Az ellenőrzés területei, formái 

A tanulók – tanító által történő – megfigyelése önálló tevékenységben vagy 

csoportmunkában/páros munkában való részvétel során 

A fejlődési folyamat követése során végzett elemzések informálnak 

 a tanulók egyéni haladásáról (tanulási mód, tempó, egyéni nehézségek, különleges 

érdeklődés, egyéni teljesítmény stb.); 

 a fogalomépítés aktuális szintjéről. 

A diagnosztikus mérések segítik annak megállapítását, hogy az „indulási” és várható 

„érkezési” szint között meghúzott fejlesztési folyamat ívének mely pontján észlelhető hiány, 

töréspont. Ezek differenciált okainak kutatása teszi lehetővé a „formáló-segítő” értékelés 

megfogalmazását. Az időszakos, diagnosztikus mérések megtervezése mindig a tanító 

feladata, aki pontosan tudja, milyen célokat tűzött ki az adott időszakban, és mit, milyen 

konkrétsági szinten és milyen mélységben tudtak feldolgozni.  

A szummatív mérések is hozzájárulnak ahhoz, hogy pontos képet alkossunk a tanulók 

tudásáról, képességeik fejlődéséről. Ezek a mérések azonban semmiképpen nem 

fontosabbak és nem adnak hitelesebb információkat a gyerekek felkészültségéről, mint a 

velük folyamatosan együtt dolgozó pedagógus megfigyelései. 

Az 1. és 2. évfolyamon semelyik formában nem javasolható a teljes tanórát kitöltő mérés. 

A tanulási folyamaton belül a tanulók értékelésével az egyén fejlettségét, aktuális tudását 

viszonyítjuk a saját képesség szerint elérhető legmagasabb szinthez, valamint a fejlesztés, 

tanulás során várható eredményhez. 

A tantervben az egyes évfolyamok végén a fejlődés várható eredményeinek meghatározását 

irányelveknek kell tekinteni. Azt, hogy az adott területen mennyire biztatóak az aktuális 

helyzet és a fejlődés jelei, a pedagógusnak kell megítélnie. Vannak olyan területek, 

amelyekben viszonylag egyszerűen, teszteléssel megállapíthatók a teljesítmények. Ezeken a 

területeken is óvatosan kell kezelni a megfogalmazott irányelveket, hiszen pl. a számolni 

legjobban tudó ember is követ el számolási hibát, az egyébként jó problémamegoldó ember 

is félreérthet egy-egy olvasott vagy hallott szöveget. Ezért – bár mérésekkel sok területen 

megbízható információkat szerezhetünk növendékeink tudásáról, felkészültségéről, 

képességeinek fejlettségéről – kellő mértékben kell támaszkodnunk a folyamatos 

megfigyelés során gyűjtött tapasztalatokra. 
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Az év végi értékelés egyrészt a szummatív mérési eredményekre, másrészt a tanító 

folyamatos megfigyelései során szerzett összképre épül. 

A fejlesztendő attitűd az kompetenciafejlesztésen belül a tanuló önmagához és az őt 

körülvevő világhoz való, különösen a társakhoz való viszonyt jelenti. Akkor sikeres a 

fejlesztés, ha a tanuló szubjektív értékelése önmagával és társas (formális és informális) 

kapcsolataival szemben átfedésben van a külső szemlélők értékelésével. 

A rendszeres visszajelzés a tanulónak a pedagógus és társai által a tanév során 

elengedhetetlen. A visszajelzések gyűjtése és dokumentálása portfoliószerűen történhet, 

ugyanígy a tanuló reakcióinak és elhatározásainak rögzítése, segíti az értékelést. 

A megfelelt szint többnyire az elsajátított ismertek alkalmazását jelenti, amikor a tanulók 

segítséggel képesek az ismerteket az adott helyzetben történő alkalmazására. 

A kiválóan megfelelt szint azokat a megalapozott átlagismerteket feltételezi, amelyek 

birtokában a tanuló önállóan képes azokat adott helyzetben, problémamegoldás során 

alkalmazni. 

Sokat segíthet, ha a tanári értékelés mellett lehetőséget adunk a folyamatos önértékelésre is. 

1. osztályban az önértékelés szóban történhet, majd fokozatosan bevezetve 2. osztálytól 

írásban is. Minden témakör előtt a csoporttal közösen kitölthetünk egy önértékelő táblázatot, 

vagy megkérhetjük a diákokat, hogy egyénileg töltsék ki azt. 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

Tankönyvcsalád célja, helye, szerepe az oktatási folyamatban 

Cél annak a pedagógiai-tanulói munkának a hathatós segítése, amelyben az alsó tagozaton 

a tanítóé a tervező, irányító, segítő és ellenőrző szerep, de amelyben a gyerekek életében és 

tudásában kell végbemennie a fejlődésnek, pozitív változásnak, kitermelődnie a jól 

használható, gazdag tartalmú fogalomrendszernek. 

Segít abban is, hogy gazdag tapasztalati bázist kínál a fogalmak építéséhez, fogalmi 

rendszer formálásához, alkalmazható tudás megszerzéséhez alkalmas problémahelyzetek 

teremtésével, tevékenységek leírásával. A módszertani kultúra gazdagítása is a 

tankönyvcsalád céljaihoz tartozik. 

Fontos cél, hogy a sakkal való foglalkozást minden kisgyerek számára érdekessé, érthetővé, 

sokszor izgalmassá és örömszerzővé tegyük. 

Kiemelt feladatok 

 A fejlesztés-központúság megvalósítása két fő területen: a tanulók komplex 

fejlesztése; valamint a sakk tartalmak fokozatos felépítése, mélyítése, bővítése terén. 

Ez a szemlélet megkívánja, és a felépítés lehetővé teszi a tanulók differenciált 

foglalkoztatását, az egyéni bánásmód megvalósítását is. 

 Az esélyegyenlőtlenség csökkentése, a különböző adottságú, képességű tanulók 

tanulási-fejlődési esélyeinek, tehetségük kibontakoztatásának változatos 

módszerekkel történő megvalósítása. 
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 Olyan módszertani ajánlások, tevékenységi formák (pl. páros és csoportmunka, 

kooperatív tanulási eljárások) megjelenítése, ajánlása, amelyek a feldolgozást 

érdekesebbé és ezáltal eredményesebbé tehetik. 

Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje, emelt szintű 

nyelvoktatás 

Az osztályok kialakításánál nagy figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű tanulók egyenletes 

elosztására, annak a törvényi előírásnak a betartása mellett, miszerint ezeknek a tanulóknak 

biztosítani kell, hogy a lakóhelyükhöz legközelebb eső iskolába járhassanak. 

Az első osztályosok osztályba sorolása a szülők és a pedagógusok döntése alapján történik. 

Az alapképzést kiegészítik a tantárgyakba nem sorolható, vagy egy-egy részterületen 

ismereteket adó, képességeket fejlesztő, készségeket kialakító szakkörök, sportkör, 

művészeti csoportok. 

A választható tárgyak s a tanórán kívüli tevékenységek esetén a csoportok a tanulók 

jelentkezése, érdeklődése szerint alakulnak ki. A tanulók eltérő képességei, munkabírása, 

terhelhetősége miatt a túlzott terhelés elkerülése érdekében az osztályfőnök konzultál a 

szülővel. 

A székhely intézményben az idegen nyelv tanulását (angol) 1. évfolyamtól kezdve 

szervezzük meg, választható sávban. 4. évfolyamtól a kerettanterv szerinti 2 órás csoport(ok) 

mellett „emelt szintű”csoportot indítunk heti 4, majd 5. évfolyamtól heti 5 órában. A csoportba 

a teljesítményszint alapján kerülhetnek a tanulók, max. 15 fő. 

A 4. évfolyamtól az eltérő óraszámok és követelményrendszer miatt az emelt szintű 

csoportba különbözeti vizsgával kerülhet a tanuló. 

A csoportok átjárhatók (tanév végén), a csoportváltást írásban kezdeményezheti a szülő 

az igazgató felé, illetve javasolhatja a szaktanár. A szaktanár javaslatát a szülő nem 

köteles elfogadni.  

A tagiskolában az idegen nyelv tanulását 4. évfolyamtól szervezzük meg. 

 

Az oktató - nevelő munkát segítő tankönyvek, eszközök, tanulmányi 

segédletek kiválasztásának elvei 

Az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

eszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján. Munkánk során csak az oktatási miniszter által hivatalosan tankönyvvé, taneszközzé 

nyilvánított könyveket, eszközöket használjuk. 

 

Az iskola tankönyvválasztásának szempontjai 

NAT és kerettanterv kompatibilis legyen, 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő 

szempontokat veszik figyelembe: 

 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

 a taneszköz legyen jól tanítható, jól tanulható;  
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 a taneszköz nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a tantárgy óraszámának és 

igényeinek megfelelő használatra több tanéven keresztül;  

 a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai 

érzékének fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz 

munkavégzésre, a taneszköz állapotának megóvására;  

 

Előnyben részesítjük azokat a taneszközöket: 

 amelyek több éven keresztül használhatók;  

 amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai;  

 amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló);  

 amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti 

az órai munkát feladatokkal, videókkal (pl. veszélyes, időigényes kísérletekről  készült  

filmek,animációk) 3D modellek, grafikonrajzoló, statisztikai programok, interaktív 

feladatok, számonkérési lehetőségek, játékok stb. segítségével. 

 amelyekhez olyan hozzáférés biztosított, amely az iskolában használt digitális 

eszközöket és tartalmakat interneten keresztül a diákok otthoni tanulásához is nyújtani 

tudja.  

A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának 

ellenőrzése és értékelése 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége 

alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-

negyedik évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó 

írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, 

földrajz ellenőrzésénél: 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is 

ellenőrizhetik;  

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

követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak.  

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször 

ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében 

egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak 

egyszer kerülhet sor írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell 

felelnie szóban: 
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 az ének-zene, a rajz, az informatika, a életvitel és gyakorlat tantárgyból félévente, 

valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva,  

 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül.  

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük.) 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, 

minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul 

az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik 

azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző 

értékeléshez képest. 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

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

esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk.  

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

évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból 

érdemjegyekkel minősítjük.  

 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor 

a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A 

szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:  

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT  

 JÓL TELJESÍTETT  

 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT  

 FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL  

 

A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és 

év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és 

év végén a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló 

év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

 jeles (5),  

 jó (4),  

 közepes (3),  

 elégséges (2),  

 elégtelen (1).  
 

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a 

témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy 

érdemjeggyel kell értékelni. 
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A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az 

értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, 

és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 

tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 

teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján 

végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 

 

 

 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon 

 példás (5),  

 jó (4),  

 változó (3),  

 rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, az elektronikus naplóban illetve a bizonyítványba 

bejegyzi. 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap 

végén érdemjegyekkel értékeli. 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület 

állapítja meg. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja;  

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;  

 kötelességtudó, feladatait teljesíti;  

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;  

 tisztelettudó;  

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen 

viselkedik;  

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;  

Teljesítmény Érdemjegy 

0-30 %: elégtelen (1) 

31-50 %: elégséges (2) 

51-70 %: közepes (3) 

71-90 %: jó (4) 

91-100 %: jeles (5) 
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 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;  

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;  

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja;  

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;  

 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;  

 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti;  

 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt;  

 nincs írásbeli intője vagy megrovása.  

Változó (3) az a tanuló, aki. 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;  

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik;  

 feladatait nem minden esetben teljesíti;  

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva;  

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik;  

 igazolatlanul mulasztott;  

 osztályfőnöki intője van.  

Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti;  

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;  

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;  

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik;  

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza;  

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt;  

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél 

magasabb fokozatú büntetése.  

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon 

 példás (5),  

 jó (4),  

 változó (3),  

 hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a tanév 

végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 
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Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;  

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;  

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi;  

 munkavégzése pontos, megbízható;  

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;  

 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;  

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;  

 a tanórákon többnyire aktív;  

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti;  

 taneszközei tiszták, rendezettek.  

Változó (3) az a tanuló, akinek: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;  

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti;  

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;  

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;  

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik.  

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 
 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;  

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;  

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;  

 feladatait többnyire nem végzi el;  

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;  

 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak 

ellenszegül;  

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.  
 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

Azt a tanulót, aki képességihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít,  

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,  

 vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,  

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti.  
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Az iskolai jutalmazás formái. 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret,  

 napközis nevelői dicséret,  

 osztályfőnöki dicséret,  

 igazgatói dicséret,  

 nevelőtestületi dicséret.  

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a 

tanév végén 

 szaktárgyi teljesítményért,  

 példamutató magatartásért,  

 kiemelkedő szorgalomért,  

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.  

Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet 

és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek 

át. Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell 

hozni. Azt a tanulót, aki 

 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

 vagy a házirend előírásait megszegi,  

 vagy igazolatlanul mulaszt,  

 vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.  

Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés;  

 napközis nevelői figyelmeztetés;  

 osztályfőnöki figyelmeztetés;  

 osztályfőnöki intés;  

 osztályfőnöki megrovás;  

 igazgatói figyelmeztetés;  

 igazgatói intés;  

 igazgatói megrovás;  

 tantestületi figyelmeztetés;  

 tantestületi intés;  

 tantestületi megrovás.  
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Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban 

indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, 

s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;  

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása;  

 a szándékos károkozás;  

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;  

 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek.  

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

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti 

köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás 

indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben 

részesíthető. 

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai 

Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái: 

 egyéni beszámoló, 

 témazáró, 

 év eleji, 

 félévi, 

 év végi felmérések, 

 országos kompetenciamérés. 

Az írásbeli beszámoltatás rendje: 

 Egyéni beszámoló a napi tananyagból előzetes bejelentés nélkül íratható. 

 Egy - egy tananyag egység lezárásakor, összefoglalást követően témazárót írnak a 

tanulók. 

 Lehetőleg minden tanuló minden témazárót írjon meg. 

 A tanuló kérésére indokolt esetben megismételhető a témazáró. Mind a két dolgozat 

osztályzata bekerül a naplóba. 

 A témazárók, az év eleji, félévi, év végi felmérések időpontját - az írást megelőzően 

egy héttel előre jelezzük a tanulók felé. 

 Az év eleji, félévi, év végi felméréseket, a témazárókat ismétlés, rendszerezés előzi 
meg. 
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A normál tantervű osztályok esetében: 

 Év végi felmérést 3. és 4. évfolyamon idegen nyelvből végzünk. 

 A 4.-6.8. évfolyamon, az olvasás-szövegértés és a matematikai gondolkodás területén 

országos képességmérésben veszünk részt. 

A fogyatékos gyerekeket oktató eltérő tantervű osztályok esetében: 

 Tanév elején általános tudás - és készségszint - mérést végzünk. 

 Félév és év végén matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból átfogó 

felmérő írása. 

 Az első és 5. évfolyamon bemeneti, 4. és 8. évfolyamon kimeneti mérések végzése. 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai: 

 Az 1-4. évfolyamon napi egy témazáró vagy felmérő, 

 5-8. évfolyamon napi két témazáró vagy felmérő iratható. 

 Témazáró vagy felmérő írása nem zárja ki az írásbeli egyéni beszámoló lehetőségét. 

 Három napot meghaladó tanítási szünet utáni első tanítási napon nem iratunk 

témazárót vagy felmérőt. 

 Hosszabb betegséget követő héten a tanuló kérheti az írásbeli beszámoltatás alóli 

felmentését. 

 A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság vizsgálat alapján tett javaslatára 

a tanulót mentesíthetjük az írásbeli számonkérések alól. Ezeknek a tanulóknak 

szóban kell beszámolniuk. 

A fogyatékos gyerekeket oktató eltérő tantervű osztályok esetében: 

 A fogyatékos gyerekek esetében a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése érdekében 

előnyben részesítjük a szóbeli feleletet. 

 A készségtárgyak követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük. 

 A felmérések, dolgozatok írásánál figyelembe vesszük tanulóink sajátos nevelési 

 szükségleteiből adódó eltéréseket, életkori sajátosságokat és a terhelhetőséget. A 

feladatok összeállításánál a tantervi követelményeket differenciáltan kérjük számon. 

 Ugyanazon a napon több tárgyból az írásbeli beszámoltatás módszere nem 

alkalmazható. 

Az írásbeli beszámoltatás szerepe a tanulók tudásának értékelésében: 

 Az év eleji felmérés célja a diagnosztizálás. Feladata feltárni, hogy a tanulók milyen 

előzetes ismeretekkel, készségekkel, képességekkel rendelkeznek. Eredményeként 

határozzuk meg a 

 következő pedagógiai cél eléréséhez szükséges differenciálás mértékét. Lehetővé 

teszi a pontos tervezést. 

 Az egyéni beszámolók, félévi felmérések formatív funkcióval bírnak. A tanulás 

folyamatában való előrehaladásról ad információkat. Felhívja a figyelmet a 

továbbiakban szükséges egyéni korrekciókra, fejlesztésre. 

 A témazárók, év végi felmérések szummatívak. A tanítás - tanulás 

eredményességét,hatékonyságát tükrözik. 
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 A munkaközösségek megegyeznek a témazárók százalékos értékelésében.  

Külső értékelés 

 Tanulmányi, művészeti és sporttevékenységeken nyújtott teljesítmény. 

 Továbbtanulás, beiskolázás sikeressége. 

 Külső mérések (bemeneti, kimeneti ...) eredményessége, tapasztalatai. 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei, korlátai 

 A házi feladatok a tanórán feldolgozott tananyagra épüljenek, gyakorló jellegűek 

legyenek, melyeket a tanulók önállóan, sikeresen meg tudnak oldani.  

 Igyekszünk a feladatok kijelölésénél az egyéni képességeknek megfelelően 

differenciálni.  

 A mennyiségnél törekszünk az összehangoltságra, a tanulók túlterheltségének 

megelőzése céljából.  

 A memoriterek megtanulására - terjedelmüktől függően - több napot szánunk.  

 Szorgalmi feladatnak gyűjtőmunkát, búvárkodást adunk.  

A feladatok adásának korlátai: 

 Tantárgyanként egy - két feladatnál többet ne adjunk.  

 Tanítási szünetekre írásbeli házi feladatot nem adunk.  

A szegregáltan oktatott fogyatékos gyerekek esetében: 

1 - 4. évfolyamon a hétvégékre és a tanítási szünetekre sem szóbeli, sem írásbeli házi 

feladatot nem adunk. 

5 - 8. évfolyamon a hétvégékre csak szóbeli, a tanítási szünetekre sem szóbeli, sem írásbeli 

feladat elvégzésére nem kötelezzük tanulóinkat. 

A mindennapos testnevelés, testedzés megvalósulásának módja 

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

27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. Ennek alapján az iskola 

minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra 

keretében. Ebből a tanuló legfeljebb heti 2 órát az alábbi módok valamelyikével is teljesíthet: 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

tanórán való részvétellel,  

 iskolai sportkörben való sportolással,  

 hivatalos kérelem alapján –sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett 

edzéseken való sportolással. 

A székhelyintézményben a 2017/2018-as tanévtől alsó tagozatban felmenő rendszerben 

valósul meg a heti 5 órás (3+2) mindennapos testedzés. A +2 órában a tanulók által 

választható sportágat az intézményvezető az előző tanév végéig (június 15) hozza 

nyilvánosságra. Felső tagozatban a heti négy testnevelés óra mellett egy óra tánc és mozgás 

valósul meg.   
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A tagiskolában 1-6. évfolyamokon heti négy órát órarendbe iktatva osztálykeretben 

szervezünk, egy órában tánc –és mozgás órát iktatunk be. 7-8. évfolyamokon az iskola heti 5 

testnevelés óra keretében biztosítja a mindennapi testedzést. 

Ha a mindennapos testmozgás tanulóink körében életformává válik, elvonja a figyelmet és az 

energiát olyan külső körülményektől, amely káros hatása egyre erőteljesebben jelentkezik. 

Feladatunk elsősorban az egészség megőrzését célzó prevenció. Iskolánk a rászoruló 

tanulóknak heti egy alkalommal gyógytestnevelés órát biztosít. Ezeken az órákon azoknak a 

tanulóknak kötelező a részvétel, akik orvosi szakvéleménnyel rendelkeznek. Az egészséges 

tanulókat csak az iskolaorvos mentheti fel átmeneti időre orvosi szakvélemény alapján. Az 

iskolaorvos könnyített vagy gyógytestnevelési foglalkozást írhat elő a tanulóknak, ha az 

egészség állapota ezt indokolja az elvégzett szűrés alkalmával. 

A gyógytestnevelés feladata: 

 a betegség előrehaladásának megállítása 

 egészségi állapot helyreállítása 

 prevenció 

A tanulók fizikai állapotának mérése 

A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérését a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 81. 

§(1) előírása szerint valósítjuk meg. 

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

testnevelés órákon tanévenként tavasszal. 

A tanulók fizikai fittségi mérésének célja a tanulók egészsége megőrzésének, javításának, 

fenntartásának előmozdítása és a tanulók egészségi állapotának nyomon követése, a 

tanulók fizikai fittségi szintjének feltárásával. 

NETFIT tesztek 

1) Testösszetétel és tápláltság 

2) Aerob fittség (állóképesség): ingafutás teszt 

3) Vázizomzat fittség mérései: 

 hasizomerő-állóképesség (ütemezett hasizom teszt) 

 a törzsfeszítő izomzat ereje (törzsemelés teszt) 

 a felsőtest izomereje, erő-állóképesség (ütemezett fekvőtámasz teszt) 

 a kéz szorítóerejének mérése 

 a láb robbanékony ereje (helyből távolugrás) 

4) Hajlékonysági teszt 

A tesztrendszer alkalmas a pozitív megerősítésre és a személyre szabott visszacsatolásra. 

Segítségével a testnevelésben dolgozó pedagógusok könnyen és egyszerűen tájékoztatni 

tudják a gyerekeket és szüleiket a tanulók aktivitási és fittségi szintjéről-állapotáról.  

A lefolytatott fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést végző pedagógus – a mérésben 

érintett tanulónként – rögzíti és feltölti a mindenkori tanév rendjéről szóló jogszabályban 

meghatározott mérési időszak utolsó napjáig az informatikai alapú diagnosztikus értékelő 
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rendszerbe, amelyet az automatikusan kiértékel. A tanulót érintő eredményeiről a tanuló és a 

szülő a tanuló mérési azonosítójának felhasználásával a NETFIT rendszeren keresztül kap 

tájékoztatást. 

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. 

 

Nemzetiségi oktatási program 

A nemzetiségi, etnikai nevelés-oktatás a magyar közoktatás része. Statisztikai adatok azt 

mutatják, hogy községünkben a cigány lakosok számának növekedésével az iskola tanulói 

között is növekszik a cigány tanulók száma. Többségük beilleszkedése az iskolai 

közösségbe soha nem volt zökkenőmentes. Közülük kerül ki a legtöbb hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett tanuló is. Rendszertelen tanulásuk következménye a lemaradás, ami 

sokuknál évvesztéssel jár. Szükséges a másságuk kezelése. Ebből következik, hogy 

felzárkóztatásukra nagy gondot kell fordítanunk. Arra kell törekednünk, hogy a tanulók 

számára az iskolán belül türelmes és támogató légkört alakítsunk ki. Erőfeszítéseket kell 

tennünk a szülők és az iskola közötti kapcsolat kialakítására, ez azonban nem járhat együtt a 

cigány szülők hátrányos megkülönböztetésével. A cigány tanulókkal való egyéni és 

csoportos foglalkozásra készített programok jól szolgálják a lemaradók felzárkóztatását, de 

teret biztosít a tehetséggondozás iskolai feladatainak is. 

Napjaink fő feladata az esélyegyenlőség biztosítása. Ennek megvalósítása csak úgy lehet, 

ha a cigányság legsúlyosabb problémáinak megoldásával saját helyzete is javulni fog, 

aminek érdekében jelenlegi nehéz gazdasági és ellentmondásos társadalmi helyzetében is 

vállalnia szükséges a pozitív diszkrimináció biztosítását, annak anyagi és erkölcsi 

áldozatait. Ugyanakkor a cigányságnak is ereje végső megfeszítésével mindent meg kell 

tennie saját sorának jobbításáért. Amire a törekvése megvan, évről évre több bizonyítékát 

adja, hogy akar és tud is tenni saját felemelkedéséért, de jelen helyzetben önmagában, a 

többség segítése nélkül képtelen saját problémái megoldására. 

A cigányság életesélyeinek növelése egész népünk felemelkedésének nélkülözhetetlen 

feltétele. Ezért szervesen építettük be pedagógiai programunkba a nemzetiségi oktatást. 

Nyitottak vagyunk és támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely bármiféle 

eredménnyel járhat. Úgy véljük, hogy a piacgazdaság és a társadalom viszonyai között 

olyan cigány és nem cigány polgárokra van szükség, akik nem elszenvedői sorsuknak, 

hanem tevékeny formálói. Ehhez viszont ismeretek, készségek szükségesek. Gazdasági, 

szociális és kulturális értelemben egyaránt. Ehhez nyújt segítséget ezen oktatási forma. 

Iskolánk célja a népismeret, az egészségnevelés, és a rajz- és kézművesség oktatásával a 

felzárkóztatás, a képességek szintre hozása az integráció érdekében 
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Roma helyzetkép 

Napjainkban a magyar lakosság 45 %-a , a cigány lakosság 90 %-a él a szegénységi 

küszöb alatt. A munkanélküliek zömét a cigányok adják, leghamarabb és legnagyobb 

mértékben ők kerültek az utcára, s növekedett a velük szembeni társadalmi türelmetlenség. 

A természetes szaporodás több mint egy évtizede negatív hazánkban, megyénkben is, 

miközben a cigányság körében tartósan pozitív, sőt növekvő tendenciát mutat. Ez a tény is 

sürgeti gondjaink közös megoldását. 

Az általános iskola sikeres és időbeli befejezése nélkülözhetetlen feltétele a szakmaszerző 

továbbtanulásnak, ezáltal az életesélyek növelésének, a társadalmi beilleszkedésnek. 

A nemzetiségi oktatásnak egy kiterjedt, a közoktatás világán messze túlmutató 

problémahalmaz kihívásaira kell választ adnia. Pedagógiai vonatkozásban két 

kulcsproblémát jelezhetünk. 

 a kommunikáció, a beszédképesség bizonytalansága,  

 a szocializáció, az a tény, hogy egyfajta családi szocializációs minta áll szemben egy 

másfajta iskolával.  

A nemzetiségi oktatás megszervezése a 32/1997. (XI.5) MKM rendelet irányelvében 

foglaltak szerint történik. Bevezetését a szülők kérésére, támogatásukkal együtt valósítjuk 

meg. 

 

Célok és feladatok: 
 

 Biztosítsa a tanulók számára a cigányság kulturális értékeinek megismerését, 

történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei és tánckultúrájáról, valamint 

hagyományairól szóló ismeretek oktatását.  

 Biztosítsa a cigányság helyzetéről, jogairól, szervezeteiről és intézményeiről szóló 

ismeretek oktatását.  

 A pedagógia eszközeivel, asszimilációs elvárások nélkül segítse a cigányság 

integrációját.  

A cigány nemzetiségi oktatásban kötelező a cigány népismeret műveltségi terület 

oktatása, a kisebbségi önismeret fejlesztése és a folyamatosan szervezett cigány kulturális 

tevékenység. 

E célok és feladatok meghatározása érdekében a Nemzeti alaptanterv tartalmazza a 

nemzeti és etnikai iskolai oktatás sajátos tantervi követelményeinek alapelveit is. 

(Közoktatási törvény 8/A(1). 8/B (1) 
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Nemzetiségi oktatásra fordítható órák felosztása 

Tantárgy/évfolyam/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Népismeret 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Rajz és kézművesség 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Egészségnevelés 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összesen: 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Tematika 

1-4. évfolyamon a nemzetiségi oktatás heti 1,5 órában történik. 5-8. évfolyamon a 

nemzetiségi oktatás heti 2,5 órában történik. 

 

 Népismeret (1-8. évfolyamon 18,5 óra)  

28/2000 (IX.21.) OM. rendelet tartalmazza a kerettanterveket a cigány kisebbségi 

oktatásban 1-8. évfolyamig (mely évfolyamonként modulokat tartalmaz). 

Játékos ismerkedés hagyományos foglalkozásokkal (állattenyésztés: a ló és a kutya 

szeretete, gondozása, kézműves mesterségek, gyógyítás és jóslás, kereskedelem: 

vásárban, mesemondás és ének-zene-tánc stb. megismerése és szituációs játékok) 

Természetszeretet és hiedelmek (pl. az erdővédő ruha) Vándorélet (a cigányok jelképe a 

rota kerék) Családi ünnepek és hagyományok (születés, házasság, halál). 

A nemzetiségi identitástudat kialakulásának és fejlődésének segítése (alsó és felső 

tagozaton heti 0,5 óra) A saját képességek és jellemvonások megismerése, az erre 

vonatkozó ismeretek fejlesztése. 

Azonosság- és másság-jegyek (egyik sem különb, csak más!) integrálódási 

követelmények és lehetőségek. 

Miből fakad a másság? A cigány kultúra sajátosságai, különös tekintettek az 

Irányelvekben is közölt alábbi műveltségi területekre: - cigány irodalom, - cigány ember 

és társadalom, kisebbségi és állampolgári jogok, - cigány tárgyi és szokáskultúra, -

cigány ének-, zenei és tánckultúra, - cigány vizuális kultúra. 

Az eltérő szokásrendszerek és a többségi társadalom szokásrendszeréhez való 

alkalmazkodás. A túlélés technikájától a társadalmi érvényesülés technikájáig vezető út 

lehetőségei a cigány kisebbség számára. Az ehhez szükséges együttélési normák és az 

élethelyzetek hasznosítása. Szituációs gyakorlatok. Metakommunkiációs, verbális és 

írásbeli feladatok megoldásai. Az igazságérzet, a kisebbségi és állampolgári öntudat, 

valamint az illemszabályok. Az együttműködési készség és képesség előnyei kritikus 

helyzetekben. Ügyintézések közintézményekben, hatóságoknál és szolgáltató 

szervezeteknél, űrlapok helyes kitöltése, különféle ügyiratok megfogalmazásának 

tartalmi, stilisztikai, nyelvhelyességi és formai követelményei. 
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 Egészségnevelés (1-8. évfolyamon 18,5 tanóra)  

Az egészségnevelés tananyaga segíti az egészséges környezettel, életmóddal 

kapcsolatos készségek, képességek, szokások, attitűdök, értékek kialakítását, azok 

alkalmazását a mindennapi életben. Nemcsak a tanulók kognitív képességeinek 

fejlesztése törekszik, hanem érzelmi-erkölcsi hatásokra építő feladatokkal alakítják a 

tanulók tervező, értékelő szemléletét, saját döntési kultúráját, önfejlesztési igényességét. 

A tanítás-tanulás folyamatában az egészségfejlesztés szorosan összefonódik a 

környezeti neveléssel, hiszen az egészség szempontjából meghatározó tényező a 

természeti-, és mesterséges /társadalmi/ környezettel való viszony alakulása. 
 

A tananyagban lévő kreatív, problémamegoldó feladatok egy-egy problémakörben 

/környezetvédelem, allergia, káros szenvedély/ a gyermekek számára választási 

lehetőségeket kínálnak fel, ugyanakkor a „nemet” mondás készségének fejlesztésével a 

nemkívánatos dolgok, egészségkárosító szokások tudatos elutasítására nevel. Pozitív 

életszemléleten keresztül képes a tanulókra hatni, a megfelelő életvezetési szokások, 

attitűdök /környezettudatos,- egészségtudatos magatartás/ kialakítását segíti. Az 1-8. 

évfolyamon a tanórákra tervezett koncentrikusan bővülő ismeretanyag három témakörre 

tagolódik: 

1) Egészséges életmódra nevelés  

a) szociális egészség  

b) testi egészség  

c) veszélyeztető tényezők  

2) Családi életre való felkészítés  

3) Önismereti nevelés  

Az egészséges életmódra nevelés 

Az egészség fejlesztéséhez nagyban hozzájárul a személy-, és környezet higiéniája, a 

kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres testedzés, megfelelő erőnlét, ellenálló-képeség 

és a napirend helyes tervszerű eltöltése. Megismerkednek a tanulók a környezetvédelem 

egészségfejlesztésben betöltött szerepével. A tanítás-tanulási folyamat megvalósítása során 

a személyi-, majd a környezeti higiénéből kiindulva jutunk el a tágabb értelemben vett 

környezet,- és természet védelméig. Tudatosítani kell a tanulókkal, hogy ne csak passzív 

szemlélői, vagy rombolói legyenek a világnak, hanem aktív, alkotó részesei. A környezeti 

nevelés középpontjában /hasonlóan az egészségfejlesztéshez/ a megelőzésnek, a 

prevenciónak kell állnia. A környezettudatos gondolkodásmód, környezetbarát 

magatartásforma alakítása vezet a természet tiszteletéhez és szeretetéhez. Mivel az ember 

a természet része, a tanulóknak is meg kell tanulniuk a természettel összhangban élni! Ily 

módon összefonódik a környezeti nevelés az egészségneveléssel és kölcsönösen erősítik 

egymást. 
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A családi életre való felkészítés 

A családi életre nevelés a megbecsülés, a tiszteletadás és a segítőkészség fejlesztésére 

irányul. Vezérfonala a szeretetre nevelés és a másokra figyelő magatartásforma alakítása. 

Ennek során olyan pszichikai tulajdonságok fejlesztésére kerül sor, mint az empátia, türelem, 

megértés, megbecsülés, tolerancia. A fogalmakat a tanulók a saját életükből vett példa 

alapján határozzák meg. 

Foglalkozunk a családi és iskolai közösség formálásával, kiemelten, hogy a közösség milyen 

segítséget, biztonságot és védelmet nyújt. Ezen a ponton fonódik össze az egészségtan a 

társadalmi ismeretekkel. 

Foglalkozunk azzal, hogy hogyan befolyásolják a családi kapcsolatok az egyén egészség-

magatartását, valamint azt, hogy hogyan befolyásolja a személyes választás az egyén és 

család egészségügyi szokásait. 

Az emberi kapcsolatok, társas érintkezések alakítására vonatkozó feladatok a 

kommunikációs, metakommunikációs készségek fejlesztését is szolgálják. Mindezzel 

megalapozzuk a felnövekvő ifjúság felelősségteljes párkapcsolatának alakulását. 

 

Önismereti nevelés 

Az önismereti nevelés a pozitív énkép kialakításán keresztül a szenvedélybetegségek elleni 

küzdelmet, szűkebb értelemben a drogmegelőzést célozza meg. Önmagunk megismerése, 

testi-lelki tulajdonságaink tisztánlátása és elfogadása segítik az értékrend alakítását, ezáltal 

a helyes döntések előkészítéséül szolgálnak. 

Ebben a részben foglalkozunk a testünk felépítésével és megismerésével. Az anatómiai 

ismeretekre csak támaszkodunk, hogy a tanulók megértsék a szervezetükben lejátszódó 

életműködéseket. Az itt szerzett ismeretanyag visszahat az egészséges életmód 

témakörében tanultakra. Segíti a tanulókat annak megértésében, hogy miért kell helyesen 

táplálkozniuk, miért szükséges a testedzés, miért kell az iskolapadban helyesen ülniük, stb. 

Ezáltal a gondolati egységek tartalmi mondanivalója összecseng, egymást erősíti. 

 
 Rajz és kézművesség (1-8. évfolyamon 18,5 óra)  

Cigány kulturális nevelés. Cigány gyermekjátékok, mondókák és kiszámolok, versek és 

mesék, dalok illusztrálása. A vizuális kultúra sajátos szín- és formavilága, gyermekrajzok és 

egyéb alkotások (pl. gyurmafigurák) készítése, a sajátosságok felismerése, kézügyesség 

fejlesztése. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók szegregált oktatása-nevelése 

A Benedek Elek Tagiskola eltérő tantervű tantárgyi struktúrája és heti óraszámai 

Általános iskola – enyhe értelmi fogyatékos tanulók 

Óraszámok az 1-4. évfolyamokon 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6,5+1 6,5+1 
Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 
Etika 1 1 1 1 
Környezetismeret 2 2 2 2 
Ének-zene 1,5 1,5 2 2 
Vizuális kultúra 1 1 2 2 
Informatika - - 1 1 
Életvitel és gyakorlat, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 
Rendelkezésre álló órakeret 22,5 22,5 24,5 24,5 

 

Óraszámok az 5-8. évfolyamokon 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelv  - - 1 1 

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

Etika 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természetismeret 2+1 2+1 - - 

Fizika - kémia   2,5+0,5 2,5+0,5 

Biológia - egészségtan   1,5+0,5 1,5+0,5 

Földrajz  - 1 1,5 1,5 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Életvitel és gyakorlat, életvitel 

és gyakorlat 
1 1 1,5 1,5 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Összesen 25 26 26 26 
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Általános iskola – középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 

Óraszámok az 1-8. évfolyamon 

A nevelés-

oktatás-

fejlesztés 

területei 

Tantárgy 
1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 4 4 4 4 4 4 5 5 

Olvasás-írás 4+1 4+1 3+1 3+1 4+1 4+1 2+1 2+1 

Társadalmi 

környezet 

Számolás-mérés 2+1 2+1 2+1 2+1 3+1 3+1 3+1 3+1 

Játékra nevelés 2 2 2 2+1     

Társadalmi 

ismeretek 

    1 1 2 2 

Életvitel és 

gyakorlat 

 

Önkiszolgálás 2 2       

Életvitel és 

gyakorlat 

  2 2 2 2 3 3 

Természeti 

környezet 

Környezetismeret     1+1 1+1 2+1 2+1 

Művészetek Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-

alakítás 

3+1 3+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 

Informatika Információs 

eszközök 

használata 

      1 1 

Testi nevelés Mozgásnevelés 4 4 4 4 5 5   

Testnevelés       5 5 

Rehabilitáció 3 3 3 3 3 3 4 4 

Választható óra 2 2 2 2 3 3 4 4 

A tanulók össz. óraszáma 26 26 26 24 24 24 31 31 

Szabadon tervezhető órakeret 3 3 3 4 4 4 4 4 

Összesen 23 23 23 21 21 21 27 27 

A tanulók max. terhelhetősége 27 27 27 29 31 31 35 35 

Hagyományaink, kirándulások, versenyek 

Az eltérő tantervű tagozat hagyományai közzé tartoznak a kirándulások, a város 

emlékműveinek, épületeinek megtekintése, melyek a tantervi anyaghoz kapcsolódnak. 

A tanulmányi séták hozzájárulnak az értelmi fogyatékos tanulóink ismeretelsajátításához, 

készség-, és képességfejlesztéséhez, miközben gyakorlatias ismeretekre tesznek szert. A 

kirándulások a tanulók esélyegyenlőségét is szolgálják, hiszen az érintett tanulónépesség 

döntő hányada halmozottan hátrányos helyzetű, a családok számottevő része létminimum 

alatt él, ezért a gyermekeknek csak az iskola keretén belül nyílik lehetőségük a tervezett 

kulturális intézmények programjain való részvételre. A tanulásban akadályozott értelmi 

fogyatékos gyermekek számára alkalom nyílik az életmódok (városi- nagyvárosi) 

összehasonlítására. 
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Ismeretanyaghoz kapcsolódó tanulmányi séták, kirándulások szervezése 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók megismerési sajátosságai megkívánják, hogy az 

ismeretanyag elsajátítását konkrét, gyakorlati tevékenységekkel alátámasztva végezzék, 

ezért diákjaink számára a tanulási tevékenységek közül kiemelt jelentőséggel bír a közvetlen 

megfigyelés, az aktív részvétellel történő tapasztalatszerzés. Ha konkrét, gyakorlati 

cselekvés során, a személyes élményekre, felfedezésekre építve jutnak el a bonyolultabb 

gondolkodási műveletig, hatékonyabban fejleszthető globális gondolkodásuk. A tantervi, 

műveltségi anyag elsajátításában központi helyet kap a sokféle tanulási környezet, amely 

motiválttá, befogadásra nyitottá teszi felkeltve kíváncsiságukat a természeti, életvitel és 

gyakorlati környezet iránt, miközben kognitív képességeiken kívül fejlődnek szociális, 

emocionális képességeik is.  

A cél a közösségépítés, a tapasztalatszerzés, és a környezettudatos magatartás fejlesztése. 

 

 A közvetlen környezet, közvetlen életközösségei: park, erdő, mező, víz, vízpart 

 (a közvetlen környezetben előforduló parkok, erdők, vizek) 

 Természetvédelem tapasztalatszerzés kirándulások, séták során 

 (a természet értékeinek védése –konkrét példák megismerése) 

 Zöldségek gyümölcsök megismerése (séta a piacon, zöldséges boltban) 

 Növények, állatok a környezetünkben (séta a Sajó-parton) 

 Az állatok élőhelyeiről közvetlen tapasztalatszerzés. (Vadaspark) 

 A víz szerepe, víz előfordulása a természetben (folyóvíz, tó) 

 A víz, mint életfontosságú anyag tudatosítása (Sajó-folyó, környezetvédelmi verseny) 

 A lakóhely közigazgatási-, kulturális-, egészségügyi intézményei 

 Múzeumlátogatás, könyvtárlátogatás. 

 Tanulmányi séták.  

 

Történelem tantárgyhoz kapcsolódóan a lakóhelyünk jelentős, kiemelkedő személyiségeivel, 

azok életének fontos állomásaival ismerkedhetnek meg a tanulók, ezért a lakóhelyünkhöz 

közelebb eső emlékművek, tájház, Haller kastély, Vay-család kriptája, Bánfalvi Bárius család, 

Bocskai Istvánné, Lipót király szerepe a település történelmébe.  

Földrajz tantárgyhoz illeszkedve fontos környezetünk társadalmi- gazdasági életének, a 

tájanként eltérő természeti feltételeknek, lehetőségeknek, a hazai tájak természetföldrajzi 

jellemzőinek, felszíni formáknak megfigyelése. (Lillafüred) 

A földrajzi ismeretek elmélyítését biztosítja a nemzeti kultúra, a szellemi és gazdasági 

termékek, történelmi, kulturális és vallási hagyományok, a „hungarikumok” megtekintése. 

Az kirándulások alatt, lehetőség nyílik hazánk természeti adottságai és a társadalmi élet 

kapcsolatának, a gazdasági ágazatok szerepének, valamint az idegenforgalmi vonzerő 

megfigyelésére. 
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Versenyek: 

A testnevelés órákon lehetősége van a gyerekeknek, hogy úszni és korcsolyázni járjanak. 

Országos versenyek, amin az eltérő tantervű tagozat tanulóinak lehetőségük van részt venni: 

foci (Gödöllő), atlétika (Sátoraljaújhely), mezei futóverseny. 

További versenyek, amin tanulóink rendszerint részt vesznek: asztalitenisz, zsinórlabda, 

úszás, sorverseny. 

Tankönyvek, taneszközök, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei 

A pedagógusoknak a tankönyvek kiválasztását az igazgató által meghatározott időig meg 

kell tenniük. Csak olyan tankönyvet, munkafüzetet, segédeszközt használunk, amelynek 

alkalmazásával a szakmai munkaközösség egyetért. A tankönyvfelelős a jogszabályokban 

meghatározott határidőig elkészíti a tankönyvrendelést. Tanulóink a tankönyveket alanyi 

jogon térítésmentesen kapják. 

1) A tankönyvek kiválasztásának elvei: 

 a tananyagok egyezzenek meg a helyi tanterv tanítási tartalmaival 

(használhatóság elve) 

 legyenek szemléletesek, igazodjanak a fogyatékosság korlátaihoz 

 legyenek alkalmasak az önálló tanulásra (analógia algoritmus) 

 legyenek tartósak jó minőségűek 

 egymásra épüljenek a tankönyvekhez munkafüzet is tartozzon a megerősítés, a 

gyakorlás a tanuló önálló munkáltatása, a tudás ellenőrzése végett. 

2) A taneszköz tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei: 

 legyenek célszerűek  

 könnyen kezelhetőek 

 egészségre ártalmatlanok 

 jó minőségűek, tartósak 

 beszerzésük igazodjon a szülők lehetőségeihez, 

 együttes súlyuk igazodjon a tanulók fizikai teherbíró képességeihez. 

A taneszközök kiválasztásánál elsődleges a tanulói manipulatív eszközök beszerzése 

törekvés, hangsúlyozott a csoportos tanulási folyamat, amely hatékonyan támogatja az 

egyén tanulási képességének és a kooperatív technikák fejlesztését. A nyomtatott 

taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük van. Ezek 

a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a életvitel és gyakorlat, életvitel és gyakorlat. A 

kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. A taneszközök 

beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

A mindennapos testnevelés megvalósítása 

Az intézmény a tanulók számára a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 27§ (11) bekezdésben meghatározottak szerint szervezi meg. 

Heti 5 tanórai testnevelés, továbbá szabadon választható délutáni sportfoglalkozások 
biztosítják a mindennapos testedzés megvalósulását. 
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A mindennapi testedzés formái: 

 a kötelező tanórai foglalkozások 

 testnevelés, mozgásnevelés 

 a nem kötelező tanórai foglalkozások 

 napközis foglalkozások 

 az iskolai sportköri foglalkozások 

 a tanórán kívüli foglalkozások 

 szakkör 

 szabadtéri játékok 

 versenyek 

Ellenőrzési, értékelési rendszerünk 

Általános jellemzők 

A tanulók ellenőrzése, értékelése egységes elvek alapján történik. 

 Az intézmény pedagógiai programjára épül. 

 Folyamatos és motiváló hatású, a tanuló állapotának megfelelően differenciált. 

 Egyénre szabott, konkrét és az egész személyiséget figyeli. 

 A személyiség alakulására, az attitűd fejlődésére is irányul. 

 Pontosan feltárja a pozitívumokat és a hiányosságokat a tanulási képességek 

területén. 

 Megoldási módokat ad a javításra. 

 A szóbeli és írásbeli értékelés, ellenőrzés komplex egységet alkot, esetenként más 

tevékenységi formákat preferál. 

 A tanulás-tanítás egész folyamatát végig kíséri a diagnosztizálás és ennek 

dokumentálása. 

Ellenőrzési rendszerünk 

 az adott tantárgyhoz, tanulmányi munkához kapcsolódó ismeretek, tevékenységek és 

képességek ellenőrzése 

 a tanulók személyiségfejlődésének, szocializáltsági mutatóinak, attitüdjének 

folyamatos alakulását nyomon követő ellenőrzését 

 a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók értékelése külön program szerint történik 

A tantárgyhoz, a tanulmányi munkához kapcsolódó ellenőrzés 

 Szóbeli feleltetés felső tagozaton 

 Írásbeli munka feladatlappal, munkalappal (differenciáltan, segítségnyújtással) 

 Házi feladat (differenciáltan a fejlettségnek megfelelő tartalommal és terjedelemmel) 

 Tárgy, produktum, gyűjtőmunka, szorgalmi munka 

A tanulók személyiségfejlődése, szocializáltsága, attitűdje, fejlődésének mérése, ellenőrzése 

 Aktivitás, együttműködés tanórán és tanórán kívül különböző programokban, 

napköziben, sportban, vetélkedőkön 
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 Együttélési normák, szabályok követése az iskolában és iskolán kívül, külön 

figyelemmel a tanuló osztályközösségen belül betöltött szerepére, helyére 

 Feladatvállalás és viszonyulás a munkához az iskolában, osztályban, családban 

 Reális önismeret kialakítására való törekvés 

 Egészséges életmód iránti attitűd kialakítása 

A tanulók tudásának mérése 

A tanulók tudásának, képességeik fejlődésének, fejlettségének mérésére saját feladatbankot 

használunk, amelyet a helyi tanterv követelményeire építve állítunk össze, évenként 

felülvizsgáljuk és a tanulói szükséglet szerint módosítjuk, kiegészítjük. 

A mérést kettős céllal alkalmazzuk: 

 félévi és az év végi teljesítménymérésekre 

 diagnosztikus mérésekre 

A félévi és év végi mérések 

A méréshez használt feladatbank (tesztek) elkészítésének szempontjai 

 a feladatok a begyakorolt, a megerősített ismeretanyagra épüljenek, 

 különféle teljesítményszintekhez készüljenek, adjanak lehetőséget a differenciálásra,  

 a feladatok – az ismereteken túl – mérjék a tanuló önállóságát, a tevékenységének 

szintjét, viszonyulását, attitűdjét, munkatempóját, írásbeli munkája külalakját, feladat-

megértési képességét, 

 a mérőeszköz csak a tanuló által megismert, elsajátított munkaszokásokat, tanulási 

módokat és eszközhasználatot kérje számon, 

 a mérőeszközök csak a tanulók által ismert, begyakorolt algoritmusokat, feladat-

megoldási módozatokat tartalmazzanak, 

  minden tanuló fejlettségének megfelelően kapjon segítséget, manipulációs, képi 

eszközt a feladatmegoldáshoz. 

A mérés eredményeinek ellenőrzésében minden tanuló bekapcsolódik, gyakorolva az 

önellenőrzést. 

Az adatok elemzése évfolyamonként, ha indokolt, munkaközösségi szinten valósuljon meg. 

Diagnosztikus mérés 

Diagnosztikus mérést alkalmazunk a helyzetfeltárás céljából, a nevelési-oktatási folyamat 

adott szakaszába lépéskor, az iskolakezdéskor, tanév elején, vagy egy-egy új tanuló 

érkezésekor, illetve kirívó eredménytelenség esetén. Diagnosztikus méréssel 

információkat szerzünk a tanulók képességeiről, előzetes tudásáról, ismereteiről. Ezek 

hatékony segítséget nyújtanak a pedagógiai tervező munkához, a tanmenetek, tematikus 

tervek és fejlesztő programok írásához, a habilitációs órákhoz. A diagnosztizálás a 

tanítás-tanulás folyamatát végigkísérő gyógypedagógiai tevékenység, amely terápiás 

célokat szolgál a tanulók között fennálló különbségek, sérülések miatt. 
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A tartós fejlesztésre, habilitációs foglalkozásra szoruló tanulók esetében egyéni fejlesztési 

tervet készítünk a diagnosztizálás alapján. Itt történik az állapot és a fejlesztés 

eredményeinek rögzítése is.  

A tanulók értékelése 

A tanulók teljesítményének értékeléséhez rendelkezésünkre állnak a tanítás-tanulás 

folyamatában alkalmazott ellenőrzések, a mérések eredményei. 

Iskolánkban az értékelés elsődlegesen a tanuláshoz való pozitív viszony, a motiváltság, a 

közösségben elfoglalt státusz megerősítését, pozitív irányú elmozdulását segíti. 

Hozzájárul az önismeret képességének alakításához, az önelfogadáshoz, a szülői 

elfogadáshoz.  

Értékelési rendszerünkben kiemelten kezeljük: 

 a tanuló önmagához mért fejlődését az ismeretek elsajátítása, a képességek 

minőségi, mennyiségi gyarapodása terén, 

 a tanuló szociális képességeinek, magatartásának, viselkedésének fejlődését. 

Ehhez figyelembe vesszük az iskolai házirend szabályait, mely részletesen 

tartalmazza az iskolai élet szokáskultúráját, hagyományait, jogokat és 

kötelességeket. 

 a tanuló iskolán kívülről hozott, az iskolai követelményeken túli tudását, más 

területen megmutatkozó képességeit, arculatát. 

Fejlesztő értékelés 

A nevelési és oktatási céljaink eléréséhez a fejlesztő értékelést alkalmazzuk.  

Célunk: 

 minden tanítványunk saját lehetőségének optimumáig jusson el erkölcsi, értelmi és  

 testi-lelki fejlődésében, 

 tanulóink eredményesebb tanulásának elősegítése, 

 nem a minősítés, hanem a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása, a 

tanulási  

 folyamat – a tanuló - segítése, fejlesztése, a javítási lehetőségek számbavétele. 

A fejlesztő értékelés folyamatának során nem a tudás egészét, hanem a 

részfolyamatokat, a tudás bizonyos elemeit értékeljük. Értékelésünk a tanuló számára 

nyújt visszajelzést erősségeiről és hiányosságairól, fejlődésének lehetőségeiről, 

figyelembe véve egyéni haladását, az önfejlesztésre, énképre, önértékelésre hatva. 

A formatív értékelés 

A formatív értékelés célja a nevelési-oktatási folyamat közben jelentkező tanulási 

nehézségek feltárása. Így lehetőség nyílik azonnali korrekcióra. Megerősítő szerepe is 

van. Folyamatosan visszajelzést kapunk munkánk hatékonyságáról, a tanuló 

taníthatóságáról, tanulási képességeinek fejlődéséről.  
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A szummatív értékelés 

Szummatív értékelést alkalmazunk egy-egy nagyobb témakör lezárásakor, félévkor, év 

végén, vagy egy tantárgy tanulásának befejezésekor. Funkciója az eredmények 

megállapítása, összevetése a kitűzött célokkal. 

A dolgozatírás időpontját 1 héttel előbb közölni kell a tanulókkal. A témazáró dolgozatok 

időpontját úgy kell betervezni, hogy 1 tanítási napon legfeljebb 2 tantárgyból írjanak 

dolgozatot a tanulók. Az értékelést 10 tanítási napon belül ismertetni kell a tanulókkal. 

A magatartás és szorgalom értékelése, minősítése 

Magatartás 

Értékelési szempontok: 

 a házirend és az iskolai elvárások, normák elfogadása, betartása, a közösséghez 

és annak tagjaihoz való viszony az együttélés, a társas kapcsolatok, a közösségi 

normák elfogadása az iskolán belül és kívül•a tanuláshoz való viszony 

 az iskola képviselete 

A minősítéshez kapcsolódó követelmények 

Magatartása példás 

A házirendet betartja, az osztály közösségének életében aktívan részt vesz. Udvarias, 

nevelőivel, társaival szemben segítőkész, tisztelettudó. 

Magatartása jó 

A házirendet kisebb hiányosságokkal betartja, az osztály közösségébe beilleszkedett, 

felkérésre szívesen vállal feladatot. 

Magatartása változó 

A házirend szabályait többször megszegte, ezért osztályfőnöki figyelmeztetésben 

részesült. Más véleményét nehezen fogadja el, külső segítséggel azonban képes a 

megegyezésre. Az osztálytársaival nehezen működik együtt (szívesen foglalatoskodik 

egyedül). 

Magatartása rossz 

A házirend szabályait gyakran megszegte, melyért igazgatói intésben részesült. Más 

véleményét nehezen fogadja el, a felnőttekkel és a társaival kötött megállapodásokat 

gyakran nem tartja be, de együttműködésre törekszik (együttműködésre nem törekszik). 

Viselkedése fegyelmezetlen, esetenként durva. 

A magatartás, a szorgalom értékelésénél maximálisan figyelembe vesszük az 

önmagához képest elért pozitív változást, fejlődést, amelynek szóban és írásban történő 

dokumentálással adhatunk nagyobb súlyt. 
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Szorgalom 

Értékelési szempontok: 

 a motiváltság 

 az egyes tantárgyak követelményeinek eléréséhez tett erőfeszítés, akarat 

 többletfeladatok vállalása, ellátása 

 a közösségért végzett munka, a társak megsegítése, a kisebbek gondozása. 

A minősítéshez kapcsolódó követelmények 

Szorgalma példás 

A tanulmányi munka során érdeklődő, figyelmes. Önálló feladatvégzésre (kevés 

segítséggel) képes, feladatvégzésben kitartó, pontos. Házi feladatait gondosan készíti el. 

Az osztályközösségért szívesen, önállóan dolgozik, társait segíti. 

Szorgalma jó 

A tanulmányi munka során többnyire érdeklődő, figyelmes. Önálló feladatvégzésre 

(kevés/sok segítséggel) képes, feladatvégzése még bizonytalan. Házi feladatait nem elég 

gondosan készíti el. Az osztályközösségben a rábízott feladatokat ellátja, társait általában 

segíti.  

Szorgalma változó 

A tanulmányi munka során érdeklődése, figyelme gyakran ingadozik. Önálló 

feladatvégzésre (kevés/sok segítséggel) képes, feladatvégzése (néha/gyakran) 

lassú/kapkodó, felületes. Házi feladatait gyakran hiányosak. Az osztályközösség 

munkáját, társait időnként segíti.  

Szorgalma hanyag 

Érdeklődését nehéz felkelteni, figyelme gyakran ingadozik. Önállóan (kevés/sok 

segítséggel) dolgozik, feladatvégzésében nem kitartó. Házi feladatait gyakran felületesen, 

hiányosan (nem) készíti el. Az osztályközösség munkáját ritkán segíti. Felszerelésére, 

holmijára nem fordít kellő figyelmet. 

A jutalmazás elvei 

A jutalmakat, elismeréseket tanulóink a tanév ünnepélyes zárásakor nyilvánosan az 

intézmény vezetője adja át. A jutalmazottakat a nevelőtestület választja ki az osztályfőnökök, 

szaktanárok javaslata alapján. A közösségi tevékenységért jutalmazottakra a DÖK is tehet 

javaslatot. A jutalmazott tanulóknak nem lehet 5 óránál több igazolatlan hiányzása egy tanév 

alatt. 

Jutalmat, elismerést kaphat közösség is, valamilyen közösen végzett, kiemelkedő munkáért, 

teljesítményért, pl. sport, vagy tanulmányi versenyen részt vevő csapat, osztályközösség stb. 
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Az iskolában (tanév közben) elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret 

 napközis nevelői dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 főigazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

A jutalmak formái: 

 könyvjutalom 

 tárgyjutalom 

 oklevél 

Elismerést, tárgyi jutalmat kaphatnak a kiemelkedő teljesítményt elért diákok a tanév 

végén: 

 kiemelkedő tanulmányi munkáért 

 kiemelkedő szorgalomért, példamutató magatartásért 

 tanulmányi versenyeken elért helyezésekért 

 sportban elért kiemelkedő teljesítményért 

 kulturális, művészeti területen elért teljesítményért 

 közösségért végzett kiemelkedő teljesítményért 

A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni. 

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

oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola 

közössége előtt vehetnek át. 

 Az iskolán kívüli versenyeken eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben 

részesülnek. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, csoportos dicséretben és 

jutalomban lehet részesíteni. 

A felsorolt dicséretekre, jutalmakra az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. a jutalmak 

odaítéléséről az erre jogosult nevelő (szaktanár, napközit vezető, osztályfőnök, igazgató) 

dönt. 

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

megjegyzés rovatába be kell jegyezni. 

A szülők tájékoztatása a tanulók eredményeiről 

A szülők tájékoztatása a tanulók előmeneteléről történhet szóban (szülői értekezlet, 

fogadóóra, nyílt nap, családlátogatás alkalmával), vagy írásban az elektronikus naplóban, 

az üzenő- és tájékoztat füzetben, bizonyítványban; illetve egyéni beszélgetés során is. 

Az első évfolyamon főleg a tanulók beilleszkedéséről, a társaikhoz, a felnőttekhez és az 

egyes tantárgyakhoz való viszonyukról, feladattudatukról adunk tájékoztatást. 



Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és AMI és Benedek Elek Tagiskolája 
Pedagógiai Program 

96 

Az ötödik évfolyamba lépéskor a felső tagozatos létformához, az új tantárgyakhoz, 

tanórákhoz való viszonyukat, motiváltságukat értékeljük. 

A többi évfolyamokon a tanulók önmagukhoz mért fejlődéséről, személyiségjegyeik, szociális 

kapcsolataik alakulásáról, tanulmányi előmenetelükről tájékoztatjuk a szülőket. A tanulók 

motiválása, fejlődése érdekében fejlesztési javaslatokat és feladatokat is megfogalmazunk. 

Félévkor a tájékozató füzetben, tanév végén a bizonyítványban tájékoztatjuk a szülőket a 

tanulók eredményéről. 

A tanulók fizikai állapotának mérése 

 az iskola orvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel 

 testnevelési órákon 

1-4 évfolyam 

A fizikai, kondicionális, motoros képességek felmérése az év folyamán 2 alkalommal történik. 

A szeptemberi felmérésből képet kapunk a tanulók aktuális fizikai állapotáról, fejlesztendő 

képességekről a fejlesztések kiinduló szintjéről. A májusi mérés során azt mérjük, hogy 

tanulóink mennyit fejlődtek a rendszeres mozgásgyakorlás során. 

A következő felméréseket végezzük: 

 gyorsaság: 60m síkfutás állórajttal (eszköz: stopperóra, bója) 

 állóképesség: 6 perc kitartó futás – a megtett távolság jegyzése (eszköz: stopperóra, 

mérőszalag, bója) 

 erő- hasizom: 30mp alatti felülések száma (eszköz: stopperóra, tornaszőnyeg) 

 erő- kar és törzs izmai: folyamatosan végzett fekvőtámaszok száma 

 erő – lábizom ill. ugróerő: helyből végzett távolugrás páros lábbal (eszköz: 

mérőszalag, bója) 

 lazaság, hajlékonyság: ülésben nyújtott lábbal végzett előrehajolás, előrenyúlás, 

centiméterben (eszköz: zsámoly, mérőszalag) 

A felméréseket úgy végezzük, hogy a tanulóknak legyen idejük közben a pihenésre, 

regenerálódásra. 

5-8 évfolyam 

Fizikai fittségi mérés 

Az Nkt. 80 § (9) bekezdése alapján minden tanévben országos mérés, értékelés keretében 

gondoskodunk a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. 

A tanulók fizikai állapotának felmérését az iskola a NETFIT (Nemzeti Egységes Tanulói 

Fittségi Teszt) alkalmazásával végzi. 

 A tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskolai 

testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi. 

 Szem előtt kell tartani, hogy iskolánk tanulói sajátos nevelési igényükből adódóan 

egy-egy teszt végrehajtását nem tudják a leírtaknak megfelelően, szabályosan 

végrehajtani. Ebben az esetben az egyes feladatokat a fizikai vagy mentális 
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problémák miatt csak speciálisan adaptált formában, vagy megfelelő asszisztencia 

segítségével, szélsőséges esetben pedig egyáltalán nem lehet megvalósítani. 

Az összevont osztályokra vonatkozó szabályok 

Az iskolai nevelés-oktatás összevont osztályban történő megszervezésének szabályai 

 az órarend kialakítása a magasabb évfolyam óraszámának figyelembevétele 

 összevont osztály maximum 4 évfolyam, lehetőleg azonos fogyatékossággal küzdő 

tanulóiból szervezhető 

 a közös és az osztott órák aránya tantárgyanként és az osztály összetételétől függően 

változó lehet, ennek megítélése a tanulócsoport munkáját irányító gyógypedagógus 

kompetenciája 
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EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

A pedagógiai program érvényességi ideje 
 
 Iskolánk 2017.szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg először 

nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján.  

A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre.  

Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2017. szeptember 1. 

napjától 2021. augusztus 31. napjáig – szól.  

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) minden 

tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és 

követelmények megvalósulását. 

A 2021-2022. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes – 

minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen pedagógiai 

programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell kidolgoznia. 

 

A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:  

 az iskola intézményvezetője;  

 a nevelőtestület bármely tagja;  

 a nevelők szakmai munkaközösségei;  

 az intézményi tanács;   

 a szülői munkaközösség;  

 az iskola fenntartója.  

A tanulók a pedagógiai program módosítását az intézményi tanács, a 

diákönkormányzat képviselői útján javasolhatják.  

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az 

intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé.  

A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség 

hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését.  

A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első 

napjától az első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni.  
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A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  

Az iskolai honlap internet címe: www.hermaniskola.hu és www.benedekiskola.hu  

A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola 

intézményvezetőjétől, intézményvezető-helyettesétől, valamint az iskola 

pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre 

egyeztetett időpontban.  

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél tekinthető meg:  

 az iskola honlapján;  

 az iskola fenntartójánál;  

 az iskola irattárában;  

 az iskola könyvtárában;  

 az iskola nevelői szobájában;  

 az iskola intézményvezetőjénél.  

A Pedagógiai Programot az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek Tagiskolája nevelőtestülete 2017. augusztus 29-

én és augusztus 31-én megtartott értekezletein elfogadta.  

 

 

 

A Pedagógiai Programot a mai napon jóváhagyom.  

 

Alsózsolca, 2017. augusztus 31. 

 

 

  .................................................. 

 intézményvezető 

 

http://www.hermaniskola.hu/

