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1. BEVEZETŐ 

 

A Majosházi Református Egyházközség 

a Majosházi Református Általános Iskolának, mint köznevelési  

intézménynek az Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1 ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Majosházi Református Általános Iskola 
 

a 2022. május 30-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva 

 

Preambulum 

 

A Majosházi Református Egyházközség az egyházakról szóló 2011. évi CCVI. törvény 12.§ 

(1) bekezdésében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) 

bekezdésében, továbbá a Magyarországi Református Egyház Köznevelési Törvényében (1995. 

évi I. törvény) foglaltak alapján az 5/2000. számú presbitériumi határozattal alapított Majosházi 

Református Általános Iskola alapító okiratát, a 6. /2022. (V.30) számú presbitériumi 

határozatával a következők szerint módosítja: 

 

1. Az alapító/fenntartó neve és székhelye: 

 

Majosházi Református Egyházközség 

székhelye: 2339 Majosháza, Kossuth u. 22. 

 

2. A fenntartó képviseletére jogosult személy neve:  

 

Beregszászi Marianne lelkipásztor 

 

3. Az intézmény hivatalos neve: 

 

Majosházi Református Általános Iskola 

 

4. Az intézmény OM azonosítója:  

 

102681 

 

5. Az intézmény képviseletére jogosult személy neve:  

 

Kégli Erzsébet igazgató 

 

6. Az igazgató kinevezésének rendje: 

 

Az igazgató kinevezéséről és megbízásáról a nevelőtestület véleményének kikérésével 

a Majosházi Református Egyházközség Presbitériuma dönt. Az igazgató kinevezése és 



 5 

megbízása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Magyarországi 

Református Egyház Köznevelési Törvényében (1995. évi I. törvény) foglaltak alapján 

történik. Az igazgató megbízása a nevelőtestület véleményének kikérése után 

meghosszabbítható. Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogkört a Presbitérium 

elnöke gyakorolja. Az igazgató az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban 

foglaltak szerint gyakorolja a munkáltatói jogkörét.  

 

7. Az intézmény felügyeleti szerve: 

 

Fenntartói felügyelet: Majosházi Református Egyházközség 

 

Törvényességi felügyelet:  Pest Megyei Kormányhivatal  

 

8. Az intézmény működési területe (felvételi körzet):  

 

Majosháza község teljes közigazgatási területe 

 

9. Az intézmény jogállása: 

 

Önálló jogi személyiségű, egyházközségi fenntartású köznevelési intézmény 

 

10.  Az intézmény típusa: 

 

köznevelési intézmény, általános iskola 

 

11. Az intézmény feladatellátási helyei: 

 

a. székhely:  Majosházi Református Általános Iskola 

2339 Majosháza, Kossuth u. 24. 

 b. telephelyei: 2339 Majosháza, Kossuth u. 22. 

    2339 Majosháza, Kossuth u. 9. 

 

12. Az intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

 

80.10.1 Alapfokú oktatás 

 

Általános iskolai nevelés-oktatás 

 

➢ Általános iskolai tanulók nappali oktatás munkarendje szerint folyó nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

➢ Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali oktatás munkarendje 

szerint folyó nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 

➢ Általános iskolai tanulók nappali oktatás munkarendje szerint folyó nevelése, 

oktatása (5–8. évfolyam) 

➢ Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali oktatás munkarendje 

szerint folyó nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

 

• Az intézmény az általános iskolai nevelés és oktatás keretén belül ellátja 

a sajátos nevelési igényű tanulók többi tanulóval részben, vagy egészben 

együtt nevelését és oktatását.  
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A sajátos nevelési igényű tanulók köréből az alábbiak ellátását biztosítja: 
Beszédfogyatékos tanulók integrált nevelése-oktatása és pedagógiai, 
egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása, fejlesztő 
foglalkoztatása. 

 

 

 

• További feladatként látja el a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, 

különleges bánásmódot igénylő tanulók preventív ellátását, egyéni, vagy 

kiscsoportos fejlesztését, fejlesztő pedagógus segítségével. 

 

A 2339 Majosháza, Kossuth u. 24. szám alatti székhelyen ellátott alapfeladat: 
- Általános iskolai tanulók nappali oktatás munkarendje szerint folyó nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali oktatás munkarendje szerint folyó 
nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 

 
A 2339 Majosháza, Kossuth u. 22. szám alatti telephelyen ellátott alapfeladat: 
- Általános iskolai tanulók nappali oktatás munkarendje szerint folyó nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali oktatás munkarendje szerint folyó 
nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
 
A 2339 Majosháza, Kossuth u. 9. szám alatti telephelyen ellátott alapfeladat: 
- Általános iskolai tanulók nappali oktatás munkarendje szerint folyó nevelése, oktatása (5–8. 
évfolyam) 
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali oktatás munkarendje szerint folyó 
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

 

A neveléshez-oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek 

 

• Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

• Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

• Általános iskolai tanulószobai nevelés 

• Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

• Iskolai intézményi étkeztetés 

• Munkahelyi étkeztetés 

• Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

• Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

• Könyvtári szolgáltatások 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

13. A nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális 

gyermek-, tanulólétszám: 

 

A gyermekek/tanulók maximális száma összesen:     200 fő.  

Ebből: 

általános iskolai feladatellátás 1-4 évfolyam  

(2339 Majosháza, Kossuth u. 24.)       50 fő 
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Ebből: sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuló     4 fő 
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általános iskolai feladatellátás 1-4 évfolyam  

(2339 Majosháza, Kossuth u. 22.)       50 fő 

Ebből: sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuló     4 fő 

 

általános iskolai feladatellátás 5-8 évfolyam 

(2339 Majosháza, Kossuth u. 9.)      100 fő 

Ebből: sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuló      8 fő 

 

14. Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 

 

 általános iskola: 8 évfolyam 

 

15. A feladatellátást szolgáló vagyon, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a 

vagyon használati joga 

 

A fenntartó az egyházközség tulajdonában lévő Kossuth u. 22. alatti iskolaépületet, valamint az 

egyházközség használatában lévő önkormányzati tulajdonú Kossuth u. 24. és Kossuth u. 9. 

alatti ingatlanokat térítésmentesen a köznevelési intézmény rendelkezésére bocsátja [18/2005. 

presbitériumi határozat]. 

 

Ingatlan címe:                        Építési éve:             Épületm2:       Hrsz:            Ingatlan m2: 

 

2339 Majosháza,                     1998 

Kossuth út 22. 

 

2339 Majosháza                      1912                              

Kossuth u. 24  

 

2339 Majosháza                      1920 

Kossuth u. 9. 

    

    250 m2            23                  5078 

     

     

    300 m2            25/1               2581 

 

     

    350 m2             166/1              2811 

 

Az intézmény alaptevékenységének ellátására rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 

helyiségek, továbbá a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény az alapító okiratban 

meghatározott alap- és kiegészítő tevékenységek folytatására használja az ingatlant. Az 

intézmény az alaptevékenysége sérelme nélkül 1 évet meg nem haladó időtartamra a fenntartói 

Igazgatótanács előzetes jóváhagyásával hasznosíthatja az átmenetileg szabad épületkapacitását. 

 

16. Az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással 

összefüggő jogosítványok 

 

Az intézmény a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik. Adószáma: 

18688416-1-13. Bankszámlaszáma: OTP 11705998-21270253. 

Az intézmény, a mindenkor hatályos állami jogszabályok rendelkezései, a Magyarországi 

Református Egyház gazdálkodására vonatkozó egyházi törvények, valamint a fenntartó által 

elfogadott költségvetés szerint köteles gazdálkodni. A gazdálkodásról, működésről 

fenntartójának köteles beszámolni, elszámolási kötelezettség terheli. Köteles negyedéves, 

féléves és éves beszámolókat készíteni. Az éves működési és költségvetési-gazdálkodási 

beszámolót a fenntartó fogadja el. Az intézmény éves költségvetését, az igazgató, az intézmény 

gazdasági vezetőjével közösen terjeszti a Presbitérium elé jóváhagyásra. 
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A fejlesztési beruházási előirányzat és gazdálkodási általános tartalék tekintetében a fenntartó 

rendelkezései szerint köteles gazdálkodni. 

 

17. Záró rendelkezések: 

 

Az alapító okiratot felül kell vizsgálni, ha erre a fenntartót jogszabály kötelezi, illetve 

ha az intézmény szervezetében és működésében változtatást tervez. 

Az alapító okirat négy eredeti példányban készült. Az eredeti példányokat az 

alábbiak kapják: Fenntartó (2), Intézmény (1), Pest Megyei Kormányhivatal (1). 

 

Majosháza, 2022. május 30. 

 

A Majosházi Református Egyházközség nevében: 

 

 

 

 

 

Szabóné Réső Szilvia Beregszászi Marianne 

gondnok lelkipásztor 
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2. NEVELÉSI PROGRAM 

 

 

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, 

És az az ember, aki értelmet kap. 

Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, 

És nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” 

                                           (Péld 3, 13-14) 

 

A Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeinek közös nevelési 

célkitűzései 

 

A Magyarországi Református Egyház- Jézus Krisztus missziói parancsának engedelmeskedve, 

az évszázados gyakorlat folytatásaként, a Magyar Köztársaság Alkotmánya és a Magyarországi 

Református Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti- és vallásszabadságról, valamint az 

egyházakról szóló hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján- közoktatási 

intézményeket tart fenn.  

Működésük és rájuk vonatkozó egyházi szabályozás nem lehet ellentétes azokkal a 

jogszabályokkal, amelyek a fenntartótól függetlenül valamennyi magyarországi közoktatási 

intézményre vonatkoznak, ha azok nincsenek ellentétben a Szentírás parancsaival. 

A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor 

tett szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református 

közoktatási intézmény, amely a gyereket Krisztusban testvérnek fogadja el. 

Jézus Krisztus missziói parancsa: „… tegyetek tanítványokká minden népet…”(Mt 28,19)  

A református köznevelési intézmény pedagógusai küldetésük felelősségét átérezve a szülők 

által rábízott gyermekeket, fiatalokat minőségi, korszerű oktatással, keresztény neveléssel, 

tartalmas és célszerű tevékenységrendszerrel formálják. A szülőkkel és a gyülekezettel 

együttműködve elősegítik, hogy a fiatalok jól sáfárkodjanak Istentől kapott talentumaikkal, a 

magyar nemzeti kultúrát megbecsüljék és gyarapítsák, hazájukért és családjukért áldozatokra 

készen legyenek, egész életükkel Isten dicsőségét szolgálják. 

Küldetése alapján a református intézmény olyan keretyén közösség, ahol a fiatalokat úgy 

tanítják és nevelik, hogy ők a hit ajándékának elfogadására vezető ismeretek, élmények és 

tapasztalatok birtokába jussanak;  egyre jobban megismerjék, hogy Kiben és miért hisznek, 

életük zsinórmértékének a Szentírást tartsák, elfogadják református hitelveinket és 

hagyományainkat, tudják, hogy Istennek terve van az életükkel, és erre a Szentlélek teszi 

alkalmassá őket. 

A Magyarországi Református Intézmények küldetése, hogy a rájuk bízott gyermekek és 

fiatalok, Jézus Krisztus parancsolata alapján ismerjék meg a keresztyén élet felelősségét, 

vezetést és útmutatást kapjanak a tanítványság megélésére. 

„..hogy elmenjek és gyümölcsöt teremjek ( )”  (Jn 15,16) 

 

A Magyarországi Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos, hitvalló 

magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban. 

 

• Reformátusokat, tehát olyan keresztyéneket, akik életének zsinórmértéke a Szentírás, 

elfogadják ősi hitvallásaikat, a Heidelbergi kátét és a II. Helvét hitvallást; s akik tudják, hogy 

Isten választotta ki őket, s ha Tőle kérnek segítséget, a Szent Lélek alkalmassá teszi őket 

feladataik elvégzésére. 
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• Olyan magyar reformátusokat, akik a magyar kultúrát — elsősorban rendkívül gazdag 

anyanyelvünket és népi kultúránkat — megbecsülik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani és 

továbbadni kívánják; ismerik és szeretik hazájukat, az itt élők és a határainkon kívülre 

szorult magyarok múltját, jelenét, értékeit, szívesen vallják magukat magyarnak, s 

családjukért, egyházukért, hazájukért áldozatokra készek. 

• Öntudatos, hitvalló magyar reformátusokat, akik tudják, hogy Kiben és miért hisznek; 

képesek önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni; törekednek önmaguk és környezetük 

megismerésére, megóvására, jellemük, erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a 

jó és a rossz, az igaz és a hamis, a szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére, a 

valódi értékek felismerésére és tiszteletére, a különböző tudományterületeken és 

művészetekben alapos ismeretek megszerzésére, testi-lelki-szellemi harmóniában történő 

életvitelre, embertársaik segítségére, a hit ajándékának elfogadásához szükséges ismeretek, 

élmények, tapasztalatok megszerzésére, felelős helytállásra. 

A Magyarországi Református Egyház, iskoláiban a nem református vallású diákjait 

öntudatos magyar keresztyénekké kívánja nevelni. Lehetővé teszi számukra saját vallásuk-

felekezetük hitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek 

ismeretét és tiszteletét. 

 A református iskola úgy tudja elérni fenti nevelési céljait, hogy megismerteti 

növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival; a hiteles 

krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja; hitéletének 

közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felelős részvételre indít; növendékeiben 

felkelti a tudásvágyat, és megalapozza a magas szintű önművelés igényét; növendékeit a 

tudományok segítségével rávezeti a teremtett világ megismerésének és megőrzésének 

fontosságára; a kultúra időtálló értékeinek közvetítése által fogékonnyá teszi őket a szépre; a 

reál és humán tudás átadásával kifejleszti bennük a józan, kritikus és önálló gondolkodás és a 

felelős cselekvés képességét; gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti 

hagyományokat; megérteti tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját 

nyelvükön, kultúrájukon keresztül vezet az út; rendszerességével és következetességével a 

személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja növendékei 

elé. 

 

 A fenti célok elérése érdekében a Magyarországi Református Egyház iskoláinak az a 

feladata, hogy imádsággal, igényes nevelő-oktató munkával, a magyar református iskolák 

hagyományainak, a keresztyén közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és 

technikai eredményeknek-eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített 

gyümölcsöző kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy 

minden növendéke fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket csak ő maga kapott a 

Teremtőjétől. 

 

 

Sola scriptura 

 

Református atyáinkkal együtt valljuk, hogy Istent nem lehet másképp megismerni, csak 

a kijelentésből. Annyit tudunk róla, amennyit önmagáról kijelentett. Ennek a kijelentésnek írott 

dokumentuma a teljes Szentírás, melyben az isteni kijelentés olvasható. Ebben az értelemben 

mondhatjuk, hogy hitünk és életünk zsinórmértéke a Biblia. A református iskolát, tehát oktató 

tevékenységünket a Bibliához való igazodás határozza meg.  
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Nem csupán arról van szó, hogy a hittanórákon és az istentiszteleti alkalmakon 

beszélünk a Bibliáról, hanem mindig és mindenütt. Így elkerülhető az a veszély, hogy elválik 

egymástól a hit és a tudás.  

 

Ezt a következő formában kívánjuk kivitelezni: 

 

• a tanítási hetek órarendszerinti áhítatot foglalnak magukban  

• a kötelező hittan- és egyházzenei óra beépül az órarendbe, 

• megemlékezünk iskolai keretben vagy gyülekezeti közösségben az egyházi ünnepekről, 

• a tanévenként tartunk csendesnapot 

• komoly odafigyeléssel választjuk meg a tankönyveket a Református Pedagógiai Intézet 

ajánlásaira tekintettel, 

• a tantárgyak közül a magyar, a történelem, az ének tantervekben a bibliai ismeretek átadása 

is helyet kap, 

• minden oktatandó tananyagot a Biblia mérlegére állítunk. 

 

Sola gratia 

 

Református atyáinkkal együtt valljuk, hogy életünk, üdvösségünk egyedül Isten 

Krisztusban nyújtott kegyelmének köszönhető. A magunk erejéből Őt meg nem ismerhetjük, 

életünk, munkánk neki köszönhető. Ilyen módon mindannyian kegyelemben részesülünk. Ez a 

tény iskolánk légkörének a meghatározója. A kegyelem azt is jelenti, hogy nem rászolgáltunk, 

mert akkor nem lenne kegyelem. Kegyelemre azért szorulunk, mert bűnösök vagyunk, s ebből 

az állapotból másképp nem szabadulhatunk (Róma 3,10-12). 

Ezért iskolánk légkörére az alábbiak lesznek jellemzőek: 

• szeretetteljes emberi kapcsolatok megvalósítására törekszünk tanár és diák, diák és diák, tanár 

és szülők, tanár és tanár tekintetében, 

• a fegyelmezés dolgaiban tudni kell a megbocsátással is élni, mert mindannyian bocsánatból 

élünk, 

• a tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk, mert ők is Isten kegyelmének részesei, 

• diákjaink előre megismerik a velük szemben áhított követelményeket, 

• a tanulókat bevonjuk az iskolai élet szervezésébe az őket érintő területeken, 

• a tanulók egymás közötti kapcsolatában hangsúlyozzuk és felügyeljük az Isten előtti 

egyenlőséget. 

 

Sola fide 

 

Reformátor atyáinkkal együtt valljuk, hogy Isten Krisztusban felkínált kegyelme csak 

hit által lehet a miénk. A keresztyén hit Isten igéjének meghallásából fakad (Róma 10,17). 

Tudjuk, hogy a hit nem tanítható, egyedül Isten ajándéka. Munkánkat az alábbiak szerint 

végezzük: 

• a nevelők magatartásukkal református keresztyénhez illő módon élnek és dolgoznak, 

• beszédünkből Krisztus lelkülete árad, 

• az istentiszteleti alkalmak látogatása a nevelők számára legyen magától értetődő, 

• református tanulóink esetében arra törekszünk, hogy egyházunk hitvalló tagjaivá lehessenek, 

• nem református tanulóinkat saját vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett 

református egyházunk értékeinek megbecsülésére neveljük, 
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Solus Christus 

 

Református atyáinkkal együtt valljuk, hogy Jézus Krisztus Isten egyetlen Igéje. Róla 

szól a Biblia, mint írott ige, róla beszélnek a sákramentumok. Ő az egyház feje és a világ Ura. 

Övé minden hatalom mennyen és földön (Mt 28,18). Általa juthatunk csak el Istenhez (Jn 14,6). 

Iskolai tevékenységünkben a dicsőséges Úrhoz fordulhatunk. Református iskolánk feladata 

egyetlen mondatban összefoglalható: Krisztus követésére odaszánjuk magunkat. 

 

Soli Deo Gloria 

 

Hitvallásaink szerint minden Isten munkája, amiről eddig számot adtunk. Ezáltal 

iskolánkban: 

• magunkat hálából szánjuk Krisztus követésére, 

• mivel Isten minden megtett értünk, mi is mindent megteszünk érte, 

• munkánkat nem a „kell” kényszere, hanem a „lehet” szabadsága határozza meg, 

• elért eredményeinkért Istent dicsőítjük. 

 

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

3.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink 

 

A református iskola a hagyományt, az értékeket, az értékrendet védi, ezzel magát az 

embert védi. 

 

- Olyan feltételeket igyekszünk teremteni, és olyan munkát végezni, hogy tanulóink 

testileg – lelkileg egészséges, felelős közösségi emberként tudjanak élni a 

mindennapokban.  

- Kiemelt feladatnak tekintjük a tanulókra való személyes odafigyelést, a személyre 

szabott foglalkozást mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás terén.  

- Arra törekszünk, hogy iskolánkban jó hangulatban, szép környezetben tanuljanak a 

gyerekek. Tevékenységünket szolgálatnak tekintjük, melyet a társadalmi és a 

partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes, keresztyén légkörben végzünk. 

- Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy az egészséges életmód megismert elemei épüljenek 

tanulóink személyiségébe. 

- Célunk: a szilárd alapkészségek kialakítása mellett megtartani, keresni a szépet, a 

jót, az érdekeset, a hasznosat; kedvvel, örömmel szerezni az ismereteket; s 

kitartással eljutni a kitűzött célig. 

- Azért dolgozunk, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek 

világában boldogulni tudó emberekké váljanak. Olyanokká, akik a megszerzett 

tudást értéknek tekintik és használják. Akik egyéni értéknek tekintik 

boldogulásukat, a családjukat, a nemzetüket, a keresztyén egyházat és az 

emberiséget szolgálva tudják elérni, önmagukat és környezetüket mindig fejlesztve, 

jobbítva. 

- Arra törekszünk, hogy ápoljuk, továbbvigyük hagyományainkat, a családi 

tradíciókat, a felelősségtudatot, a felnőttek tiszteletét, a szülőföld, a szabadság, a 

keresztyén értékek, a munka szeretetét. 
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3.2. Célok, feladatok: 

 

1. Korszerű, keresztyén természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép 

kialakítása, melyet tanulóink eszközként használnak a valóság viszony-rendszerének 

megértéséhez, és alkalmaznak különböző cselekvés-formákban. 

2. Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok 

nevelése. 

3. Fontos a tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés, és a 

hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén Az intézmény az esélyegyenlőség elve 

szerint saját keretein belül lehetőséget teremt a különleges bánásmódot igénylő tanulók 

számára is. 

4. A kulcskompetenciák kialakítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, az egész 

életen át tartó tanulás lehetőségének megalapozása. Az anyanyelv helyes használata szóban 

és írásban, a kommunikációs képességek fejlesztése.  

5. Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, 

tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló 

hatásával, a testi-lelki higiéné fontosságával.  

6. Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv 

szerint. Tartalomalapú nyelvoktatás. 

7. Az IKT-eszközök alkalmazásának folyamatos fejlesztése /Internet, e-tananyagok, E-napló, 

projektmunkák/. 

8. Digitális kompetencia fejlesztése 

 

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

célok megvalósítását elősegítse. Ezt szolgálják tanórai és tanórán kívüli nevelési 

tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó rendszeres és komplex értékelés 

valamint az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre, közösségfejlesztésre 

irányuló eljárások, nevelési módszerek. Mivel iskolánk nevelő-oktató tevékenysége 1-8 

évfolyamig terjed, ez fokozottan szükségessé teszi az egységes cél- és feladatrendszer mellett 

az életkorhoz, a nevelő-oktató munka négy szakaszához alkalmazkodó eszközök, eljárások 

kialakítását, alkalmazását. 

 

A templomlátogatás rendje: 

A hit-és erkölcstan tantárgy oktatásánál, túlmutatva a tantárgyi tartalom keretein, intézményünk 

elkötelezett célja elősegíteni, hogy az ide járó diákokban iskolai éveik alatt kialakulhasson, 

vagy megerősödhessen az egyházi, közösségekhez való kötődés. Hosszú távú reménységünk, 

hogy intézményünk tanulóiból minél több egyházaink jövőjét meghatározó tagok és vezetők 

legyenek. Tudjuk azt is, hogy az iskola által támasztott elvárás csupán egyik eszköze lehet 

ennek az amúgy meggyőződésből fakadó döntésnek.  

Ennek érdekében az intézmény olyan szokásrendet alakított ki, amelyben a hit-és erkölcstan 

tantárgy gyakorlati feltételéül szabta meg egy tanévben a programnaptár szerint megrendezésre 
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kerülő Családi Istentiszteleteken való részvételt, amelyet a helyi egyházközség képviselői vagy 

pedagógusaink aláírásukkal igazolnak.  

A tantárgy osztályozhatóságának feltétele:  

 

A Majosházi Református Általános Iskolában 9 alkalom majosházi családi istentisztelet+3 

ünnepi istentisztelet aláírás szükséges a hit- és erkölcstan tantárgy gyakorlati követelményeinek 

teljesítéséhez. A templomlátogatás a tanév időszakában havi egy alkalommal, és a fő ünnepeken 

(karácsony, húsvét, pünkösd) való részvétel, programnaptár szerint. Ezek elmulasztását a diák 

pótolni köteles 1 templomlátogatással, illetve az ünnepi istentisztelet mulasztását 2 

templomlátogatással. Egy nap csupán egy templomlátogatás teljesíthető. Amennyiben a 

gyakorlati feltétel pótlással sem teljesül, akkor évismétlésre is kötelezhető a tanuló.  

 

3.3. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eszköz-és eljárásrendszere: 

 

A célok megvalósulását szolgáló módszerek, szervezési módok, tanulás-szervezési 

eljárások:  

 

• tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés,  

• projektoktatás, témahét,  

• az info-kommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz alkalmazása. 

 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében az integrált nevelést segítő sérülés 

specifikus fejlesztés, egyéni továbbhaladás, értékelés biztosítása.  

 

A nevelési-oktatási feladatok aktuális eljárásrendjét minden tanév elején a munkatervben 

határozzuk meg. 

Céljaink és feladataink eredményes teljesítése érdekében fontos számunkra: 

• A NAT szabályozásának megfelelően a kulcskompetenciák fejlesztése. 

• A kompetenciamérések tapasztalataiból kiindulva a tanulói különbözőségek 

idejében történő felismerésével, a szervezeti keretek biztosította lehetőségek 

függvényében, egyénre szabott haladási ütem biztosítása. 

• A tanítási órákon differenciált tevékenységi formák szervezése, a rendelkezésre álló 

éves órakeret racionális felhasználásával csoportbontásos oktatás, korszerű 

taneszközök, hatékony, változatos tanítási módszerek alkalmazása, a tanulás 

tanítása, sikeres új pedagógiai eljárások, módszerek kipróbálása, „honosítása”, 

elterjesztése, a tanulói tevékenykedtetés előtérbe helyezése.  

• IKT eszközök használata, digitális készségek fejlesztése, azaz a digitális tartalmak, 

taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése.  

• A hátrányos helyzetű és a különleges bánásmódot igénylő tanulók 

esélyegyenlőségének javítása, a gyerekek integrálását elősegítő programok 

intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása, 

a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása. 

• Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, az iskolánk 

sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, 
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kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja, 

"jó gyakorlatok” átvétele, alkalmazása és terjesztése. 

• Az intézmény saját innovációinak megvalósítása, amely a helyi igényekhez 

igazodva, az egyéni fejlesztéseket, a nevelés-oktatás eredményességének fokozását, 

az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató 

oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok 

kidolgozását, azok gyakorlati megvalósítását szolgálja.  

• Átfogó intézményfejlesztés megvalósítása, a fejlesztések eredményeinek az 

intézmény mindennapi gyakorlatába való beillesztését, a pedagógiai 

szemléletváltást segítő tevékenységek megvalósítása, ezen belül az intézmény 

pedagógiai dokumentumainak módosítása, oly módon, hogy az iskola pedagógiai 

innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa.  

• Az iskola pedagógiai programjának és informatikai stratégiai tervének 

összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival. 

• Következetes, fokozatosan nehezedő követelménytámasztás, és a tanulói 

teljesítmények változatos formájú, személyre szóló folyamatos ellenőrzése, 

értékelése. 

• Szakértői vélemény alapján, a központilag biztosított illetve a fenntartótól kapott 

órakeret felhasználásával fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások szervezése 

különösen a különleges bánásmódot igénylő gyermekek számára. 

• Tehetséges tanulók korai felismerése, differenciált foglalkoztatásuk, fejlesztésük 

biztosítása és „menedzselése”, a kimagasló teljesítmény elismerése, jutalmazása. 

• Községi, iskolai szintű rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések szervezése, 

változatos programkínálat biztosítása, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének 

változatos módon történő segítése. 

• A diákönkormányzat hatékony működéséhez nélkülözhetetlen információk, 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

 

3.4. Digitális környezet a nevelésben 1-8. évfolyamon  

  

A VEKOP-7.3-3-17 Digitális környezet a köznevelésben című pályázat célja: 

1. A digitális esélyegyenlőséget megteremtő infrastruktúra fejlesztése 

A digitális pedagógiához kapcsolódó digitális eszközök beszerzése, fejlesztése, 

tantermek, szaktantermek ellátottságának bővítése, mely hozzájárul az iskolai 

osztályokon belüli együttműködési készség növekedéséhez, esélyt teremtve ezzel a 

leszakadók felzárkóztatásához. 

2. A XXI. sz. követelményeihez igazodó kompetencia fejlesztése, erősítése 

Az élethosszig tartó tanulás képessége, az új ismeretek befogadásának készsége, a 

digitális írástudás és a virtuális térben való eligazodás képességének fejlesztése. 

3. Digitális pedagógiai módszertanok intézményi szintű és hálózatos fejlesztése 

Digitális programcsomagok bevezetése, az iskolai kontaktórák 40%-a ezek 

használatával valósuljon meg. Olyan a digitális pedagógiai módszertani csomagokra 

épülő pilot programokat valósítson meg, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési 

rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának 
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növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT – használat erősítése és 

elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. 

A tanulást – tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek 

és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása érdekében az 

alábbi területeket támogató digitális pedagógiai eszköz és/vagy módszer adaptálását, 

implementálását és tanítási-tanulási gyakorlatba történő beépítését kell elvégezni:   

            • a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása;   

o Az intézmény 1–8. osztályaiban a kiválasztott terület. A project 2019. 

szeptember 1-én    kezdődik, és 3 évig tart.  

 

4. XXI. sz. igényeinek megfelelő pedagógus társadalom kialakítása  

Az intézmény pedagógusainak szakmai továbbképzése akkreditált, digitális 

kompetencia fejlesztésére létrehozott, digitális módszertani csomagok megismerése, 

alkalmazásunk használata, tanórákon történő alkalmazás kipróbálása. 

Továbbképzési csoportok:   

• Tankocka: 5 fő. Továbbképzésük 60 órás. Ők egyben a megvalósító pedagógusok, akik az 

adott csoportban tartott tanóráinak 40 százalékában használják az eszközöket, és évi 10 

tananyagot töltenek fel a NKP felületére  

• Infokommunikációs technológia alkalmazása: 2 fő. Továbbképzésük 30 órás, ők is bevont 

pedagógusok.  

  

Munkájukat szakmai vezető, digitális asszisztens, rendszergazda, mentor, szakértő segíti.  

 

Az iskola Digitális Fejlesztési Terve a 2. mellékletben található 

 

3.5. Boldogiskola Program 

 

Intézményünk, összevont tanulói csoportokból kialakított közösségekkel ( 1-2.o, 3-4.o. 5-6.o.,  

7-8.o. ) csatlakozott a Jobb Veled a Világ Alapítvány, Boldogságóra programhoz. 

A program fővédnöke Prof. Dr. Bagdy EmQke, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a 

Személyiség- és Klinikai Pszichológiai tanszék professor emeritusa. 

 

Programban résztvevő pedagógusok: 

Fibi Diána 

Molnárné Ésik Edina 

Bódiné Barsy Ági 

Kégli Erzsébet 

 

A pedagógusok vállalják 10 hónapon át a Boldogságprogram ajánlott anyagainak 

felhasználásával a szakköri csoportok pozitív gondolkodásra nevelését. Vállalják, hogy minden 

hónapban az adott témában tanórákat tartanak, az elkészült anyagokat feltöltik a kért 

internetes oldalra, és igyekeznek a 10 hónapon keresztül a pozitív megoldási technikákat 

alkalmazni, illetve alkalmaztatni a diákokkal. 
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A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket 

és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály 

számára. 

A Boldog Iskola programjának fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív 

gondolkodásmódon változtatni és a tanulásban egy optimista hozzáállást kialakítani a diákok 

körében. Nem a tudás terhére dolgoztuk ki a programot, hanem annak kiegészítéseként, ahol 

az a cél, hogy a hagyományos tudásátadást és az életben szükséges kompetenciák fejlesztését 

összhangba hozzák az iskolai oktatásban. 

Hiszünk benne, hogy ennek a programnak a hatására mindannyiunk stressz oldó képessége 

javul és kiegyensúlyozottabbak, aktívabbak leszünk, testileg és lelkileg pozitív változáson 

megyünk keresztül. 

 

4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

 

A nevelés-oktatás folyamán alakulnia kell a gyermekek személyiségének, vagyis 

szükséges, hogy átéljék emberi méltóságukat, szabadságuk következményeként a felelősséget. 

Nem beszélhetünk addig a személyiségfejlesztésről, amíg nem biztosítjuk az alapvető 

készségek, képességek fejlesztését. Tudatában kell lennünk annak, hogy a 

személyiségfejlesztést csak a szülőkkel együtt tudjuk megvalósítani; ill. annak, hogy a gyerekre 

hatnak az iskolán kívüli közösségek is. 

A személyiségfejlesztés feladatait a következő területekre bontva adjuk meg, összhangban 

a pedagógiai program alapelveivel, cél- és feladatrendszerével, valamint a NAT-ban képviselt 

értékekkel és a helyi sajátosságokkal: 

 

- Az értelem művelése 

- Segítő életmódra nevelés 

- Egészséges és kulturált életmódra nevelés 

 

Az egyes területekhez a következő konkrét feladatok elvégzését látjuk fontosnak: 

a) Az értelem művelésénél fontos a megismerési vágy, a felfedezési vágy, a játékszeretet és 

az alkotásvágy fejlesztése. Ezzel egyidejűleg fejlesztenünk kell a tanulási képességeket is: 

a kognitív műveleteket, a megismerést, a gondolkodást, a kommunikációt, valamint a 

tapasztalati és értelmező tanulást, mindezt a következetes IKT támogatott kompetencia 

alapú oktatáson keresztül. 

 

b) A segítő életmódra nevelés a keresztyén értékrend megismerését, ennek elfogadását, e 

szerinti viselkedés kialakítását, valamint a viselkedéshez szükséges képességek kiépülését 

jelenti. Az igazon, a jón, a szépen, nyugszik, példát maga Jézus adott: "Példát adtam 

nektek: amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek."/Jn. 13, 15/ 

 

Jézus példájának megismerése és elfogadása fokozatosan történik. Először a 

gyerekeknek el kell sajátítaniuk a keresztyén viselkedés alapvető szabályait, meg kell 

érteniük a szabálytudat, a döntési szabadság és felelősség szerepét. Olyan iskolai életrendet 

kell kialakítanunk, amely a hétköznapi életben elősegíti, hogy a tanuló megtapasztalhassa 

a kölcsönös megértés, együttérzés, segítőkészség előnyeit, hiányuk következményeit. A 
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közvetlen megtapasztalás mellett nagy szerepük van a közvetett hatásoknak élményeknek 

is (élő és történelmi személyek; a szentírás alakjai, példázatai, eseményei; irodalmi hősök, 

csoportok) 

Ahhoz, hogy a jézusi ember szokásait ki tudjuk alakítani, szükséges olyan légkörnek a 

megteremtése, amelyben a tanulók biztonságban érzik magukat, mivel a magatartási 

szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől egyértelműen és következetesen 

elvártak. Fontos az élményszerű, pozitív minták felkínálása személyes példamutatással, 

irodalmi, bibliai, történelmi szereplők tetteinek, magatartásainak átélési lehetőségével; a 

negatív, antiszociális minták hatásának a csökkentése. 

Meghatározó a pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása az osztályokban, a 

tantestületben, az iskolában, amelyben úgy a tanulók, mint a pedagógusok biztonságban és 

jól érzik magukat. 

A segítőképesség fejlesztéséhez az iskolának fel kell kínálni a segítés sokféle lehetőségét 

és módját 

Az együttműködési képesség fejlesztéséhez a pedagógusnak rendszeresen kell élnie a 

segítő együttműködés formáival, (együtt cselekvés, közös kirándulás, közös 

feladatmegoldás). Az iskolának úgy kell szerveznie a tevékenységeit, hogy az osztályok 

legalább havonta egyszer részt vehessenek olyan tevékenységben, amely a segítő 

együttműködés által valósul meg. 

c.)  Egészséges és kulturált életmódra nevelés 

A református iskola a teljes ember nevelésére hivatott. A teljes ember kifejezés magába 

foglalja azt, hogy az ember testből és lélekből áll. Feladatunk tehát úgy nevelni a ránk 

bízottakat, hogy testileg-lelkileg egészségesek legyenek. Közvetve vagy közvetlenül, minden 

tevékenységünkkel ezt kell elősegíteni. 

 

Mindezt a közösségben, a közösség által kívánjuk elérni. Ezért célunk az iskolai formális 

közösségek fejlesztése: 

 

Ennek érdekében feladatunk: 

 

-,hogy minden tevékenységünket – az oktatás és a nevelés területén egyaránt – a gyerekek 

szeretete hassa át, 

-,hogy meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük a gyermekek személyiségében rejlő 

értékeket, 

-,hogy a tárgyi tudás mellé a gyermek szerezzen olyan kommunikációs képességeket is, 

amelyek segítségével tudását önmaga és mások számára hasznosítani tudja, 

-,hogy tanítsuk meg őket az egyéni és csoportos versenyzésre, 

-,hogy elsősorban személyes példamutatással neveljük gyermekeinket, 

-,hogy lehetőségeink szerint a gyermekek számára biztosítsunk képességeinek, 

érdeklődésének megfelelő változatos programokat, tevékenységi formákat, 

-,hogy kiemelten hangsúlyt fektessünk a kulcskompetenciák fejlesztésére, 

-hogy digitális kompetencia fejlesztésével is felkészítsük tanulóinkat az „életen át tartó 

tanulás”-ra, 

-,hogy jól együttműködjünk a térség iskoláival, 

-,hogy a szülőkkel olyan szemléletben tudjunk együttműködni, hogy az iskola és a szülő 

egyaránt érezze: közösek a céljaink.  
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5. Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
(Egészségnevelési, egészségfejlesztési program) 

5.1. Alapfogalmak 

  Mi az egészség?  

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

▪ Alkalmazkodóképesség a környezet változásaihoz 

▪ Összhang a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségek közt.  

▪ Kiteljesedése az egyén társadalmi integrációjától is függ (család, iskola, más 

közösségek) 

  Egészségnevelés: 

A tanulók egészségkulturáltsági szintjének emelésével egyidejűleg olyan tevékenység 

kialakítása, amely az ismereteket aktív magatartássá formálja. 

   Egészségfejlesztés:  

Magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, mentálhigiéné, az 

önsegítés feladatait, módszereit. 

 

5.2. Az egészségnevelés célja: 

Az egészség, mint elfogadott érték épüljön be az iskola mindennapjaiba. A nevelés során 

növekedjen a tanulók felelősségérzete önmaguk, mások és környezetük iránt. Célunk, hogy 

megtanítsuk diákjainkat az egészségügyi szolgáltatások helyes és célszerű igénybevételére, a 

szűrővizsgálatokon való rendszeres és önkéntes részvételre. 

Célunk továbbá az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, a sport 

egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, tudatosítása. Programunk tartalmazza a 

mindennapi testedzés megvalósítására szolgáló programot is. 

 

5.3. Az egészségnevelés alapelvei:  

▪ a szellemi, a testi és a lelki nevelést egyformán fontosnak kell tekinteni 

▪ tervszerű, szervezett, rendszeres tevékenység 

▪ kiterjed minden tanulóra 

▪ résztvevője az iskola minden dolgozója 

▪ helyes cselekedésre serkentő 

▪ segíti az „egészséges iskolai légkör” kialakulását  

▪ személyiség megerősítése  

▪ csoportfelelősség területét szélesíti, bővíti (iskolavezetés, tanár, diákcsoport) 

 

5.4. Egészségnevelés, fejlesztés területei: 

A./ Testi nevelés: 

▪ személyi higiéne 

▪ környezethigiéne 

▪ környezetvédelem 

▪ testnevelés- és sport – több mozgás 

▪ egészséges táplálkozás 

▪ balesetek megelőzése 
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▪ elsősegélynyújtás 

▪ időben orvoshoz fordulni – szűrővizsgálatok 

▪ megelőzésre nevelés 

▪ biztonság igénye 

▪ szexuális nevelés (szerelem, házasság, nem kívánt terhesség) 

▪ életkorral járó biológiai sajátosságok 

 

 B./  Pszichohigiénés nevelés: 

 

 a./ Egészséges életvezetés 

▪ napi és heti életritmus 

▪ alvás, tanulás, munka, játék  

▪ ellenállni a reklám nem kívánatos hatásainak 

▪ fogyasztói szokások 

▪ pozitív értékrend kialakítása 

▪ a jó közérzet, a boldogság és sikeresség szükségletének kontrollálása – belső 

harmónia 

 

b./ Stresszelhárítás 

▪ apróbb sikertelenség elviselése 

▪ konfliktusok megoldása, problémamegoldás 

▪ önismeret, éntudat 

▪ dönteni tudás 

 

c./ Deviancia megelőzése 

▪ szenvedélybetegségek megelőzése 

▪ dohányzás-, alkohol-, drogtagadás 

▪ társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdései 

 

   d./ Érzelmi nevelés 

▪ az életkorral járó pszichohigiénés életmódi tennivalók 

▪ érzelmeket felismerni, kifejezni saját erényeit, gyengéit felmérni, érzéseket 

kezelni 

▪ empátia-képesség fejlesztése, segítőkészség, felelősségérzet, akaraterő 

fejlesztése 

 

C./ Szociális higiénés nevelés: 

 

a./ Kedvező társas kapcsolatok építése, fenntartása 

▪ barátságok kialakítása 

▪ kommunikáció fejlesztése 

▪ kreativitás, aktivitás, együttműködés, vitakultúra fejlesztése, megtartása 

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

▪ szerepfeszültségek feloldása, érintkezési zavarok megelőzése 

▪ társadalmi izoláció megelőzése (hátrányos helyzetűek) 

▪ társadalmi támaszok (család, barát, egyesület, kisközösség…) fontossága, 

előnyei 
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5.5. Az egészségnevelés színterei 

A./ Tanítási órákon 

 

Minden tanár, tanító képes arra, hogy szaktárgyába megtalálja az egészség propagálásának 

lehetőségeit és ezeket építse be a tananyagba. Ezt a kerettanterv sok helyen elő is írja a 

tantárgyak tartalmi részében. A biológia, kémia, technika, természetismeret, rajz, irodalom 

tantárgyak pedig különösen alkalmasak célkitűzéseink megvalósítását segíteni. Az 

iskolában dolgozó minden pedagógus és alkalmazott személyes példamutatása is hirdesse 

az egészségnevelés fontosságát.  

 

B./ Egészségnevelés a testnevelési órákon 

▪ A választott kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerint a testnevelés tantárgy 

oktatásának: gimnasztika, atlétika, torna, két szabadon választott labdajáték, 

küzdősportok, úszás, szabadidős sportok, tánc 

▪ Az életmód és a tartási rendellenességek gyakorisága miatt órák elején tartásjavító 

gerinctorna bevezetése. 

▪ A tanulók általános fizikai teherbíró képességének mérése  NETFIT rendszerrel 

▪ Minőség-ellenőrzés: a tanulók egységes mérése, értékelése, és minősítése 

▪ Az iskolaorvos és védőnő vizsgálati módszereinek, illetve adatainak kibővítése, hogy 

felvilágosítást kapjanak a tanulók funkcionális állapotáról. 

 

C./ Egészségnevelés az osztályfőnöki órákon 

 

Az osztályfőnök összefogja, egységben láttatja a szaktárgyak idevágó, de szerteágazó 

ismereteit és az életvezetés tudatosságára nevel.  

Ilyenek pl. a táplálkozási szokások, a szükségtelen „túlcsomagolás”,  

Az osztályfőnöki órák egészségneveléssel foglalkozó témaköreibe minden évfolyamon 

beépítjük a stressz- és konfliktuskezelés technikáinak tanítását.  

 

D./ Egészségnevelés tanórán kívül 

 

a. Szakmai szervezetekkel való együttműködés 

Védőnői ügyelet biztosítása; Egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, szemészet, hallás 

vizsgálat, stb.); Egészségügyi felvilágosító előadások; 

 

b. Versenyekre való felkészítés 

Ajánlott versenyek: 

− Sport: kézilabda, labdarúgás,  

− Egészségvédelem: elsősegélynyújtó, drogprevenciós-nap 

A tanulók igényei szerint más sportágakban, egészség-és környezetvédelmi témákban is 

szervezünk, biztosítunk felkészülési lehetőséget. 

A foglalkozások az iskola tornatermében, udvarán, és szaktermeiben zajlanak délutánonként. 

 

c. Részvétel megyei, vagy országos akciókban és programokon 

 

Rendszeresen részt veszünk a megyei, illetve országos sport, egészség- témájú programokban, 

pályázatokon. A nyert összegeket a tanórai és tanórákon kívüli programok színvonalas 

megvalósítására fordítjuk. 
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A helyi Vöröskereszttel ápolt jó kapcsolatok révén részt veszünk a Véradások szervezésében, 

a mozgósításban.  

 

d. Helyi kezdeményezések 

 

Témanapok 

Olyan témanapokat kívánunk meghonosítani, amikor a diákok érdeklődésüknek megfelelő 

szervezett programokon vehetnek részt. Meghívott előadókkal, szervezetekkel vesszük fel a 

kapcsolatot.  

Ilyen témanapok a következők: 

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

Dohányzásmentes Világnap: filmvetítés, beszélgetés  

A továbbiakban újabb témákban hívjuk fel diákjaink figyelmét: 2-3 jeles nap (Egészségügyi 

Világnap, Nemzetközi Vöröskereszt Napja, Lelki Egészség Napja) kapcsán az ügy 

fontosságára.  

Ennek lehetséges módjai: 

- helyi rajzverseny és kiállítás (diákok által szervezetten) 

- faliújság 

- vers, illetve novella pályázat 

- felkért előadó  

- helyi vetélkedő 

- futóverseny stb. 

-  

E./ Iskolai étkeztetés 

 

Az egészségnevelés és fejlesztés fontos területe az egészséges táplálkozás. Az átlagos magyar 

étkezési szokások miatt sok a túlsúlyos és – sajnos – egyre több az alultáplált fiatal. Az iskolai 

étkezés milyensége és mennyisége ezért kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon. A kulturált 

étkezés lehetőségének biztosítása pedig nevelőmunkánkat segíti. 

 

a. Az iskola megfelelően felszerelt ebédlőkkel és melegítő konyhákkal rendelkezik. Az 

étkeztetés szervezésével igyekszünk biztosítani a kellő időt az ebéd elfogyasztására. Az ételt 

szállító konyha javarészt gyermekétkeztetést lát el, ezért kiemelt szempont az egészséges 

táplálkozásra való törekvés (az alapanyagoknak és az adalékanyagoknak az egészséges 

táplálkozás követelményeit szem előtt tartó megválasztása).  

b. Intézményünk hiányosságai közé tartozik, hogy nem tudunk diétás ételt biztosítani a 

rászoruló (lisztérzékeny, diabetes betegségben szenvedő) gyermekeknek.  

 

5.6. Mindennapos testmozgás 

 

Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a középiskolás gyermekek felénél diagnosztizálható 

valamilyen tartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség. Ezek az általános 

iskolában kezdődő és a középiskolában fokozódó elváltozások rendszeres testmozgással, 

célirányos gimnasztikával megelőzhetőek lennének. Az elváltozások gyakorisága nem igazolja 

a testnevelési órák hatékonyságát. Nem az a fontos, hogy minél nagyobb erőkifejtésre 

serkentsük a fiatalokat, hanem azzal tudunk segíteni, ha megadjuk a lehetőséget a mindennapi 

testmozgásra.  

 

A./ Célok, alapelvek 
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▪ Minden tanuló minden nap vegyen részt valamilyen testmozgásban. 

▪ Testnevelés/tánc órán megfelelő terhelést kapjon. 

▪ Minden testnevelés órán legyen gimnasztika a helyes testtartást, helyes légzést kialakító 

gyakorlatok. 

▪ Gyógytorna gyakorlatok. 

▪ Minden testnevelés/tánc óra – testmozgás örömöt és sikerélményt jelentsen még az 

eltérő adottságú tanulóknak is. 

▪ Érvényesüljön a testnevelés/tánc személyiségfejlesztő hatása. 

▪ Tanítsunk olyan sportokat is, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség 

javítása érdekében (szabadidő sportok, játékok, aerobik, tánc).  

▪ A tanulók testi-biológiai fejlődése csak rendszeres, napi testneveléssel és sporttal 

(testmozgással és testedzéssel) biztosítható. Ez a feladat sem előbbre, sem későbbre nem 

hozható és semmiféle más tevékenységgel nem helyettesíthető. 

▪ A kisgyermekek a legmaradandóbb élményüket életük elő tíz évében gyűjtik. Ha a testi 

készség és képességfejlesztés ebben az életkorban elmarad, a későbbiekben nem, vagy 

csak alacsony szinten pótolható. 

▪ Fizikai képességek kialakítása és fejlesztése (is) csak az érzékeny szakaszokban 

gazdaságos (Pl. az úszástanulás érzékeny időszaka 3-10, az ügyességé 10-13 éves kor). 

▪  

B./ A mindennapos testedzés formái  

 

Az iskolai évfolyamokon a heti testnevelés órák száma: 3, iskolai sportkörben való sportolás: 

heti 2 óra, mely alól csak az kaphat felmentést, aki egyesületi igazolását először szeptember 

15-ig, majd fennálltát minden hó utolsó napjáig az iskola Titkárságán bemutatja. 

 

 

C./ Sportköri, ill. tömegsport órák lehetősége mindkét tagozaton biztosított 

Sportköreinket az adott tanév elei igényfelmérés alapján szervezzük: 

Lehetőségeink: kézilabda 

   labdarúgás 

   kosárlabda 

asztalitenisz 

   játékos testedzés 

                                   önvédelmi sportok 

                                   aerobick 

    

D./ Szabadidő kibővítése 

- a tornaszoba használatának további lehetősége időbeosztás szerint 

- udvari sportpályák használata stb. 

 

E./A napközi otthoni szolgáltatásunkat igénybe vevő diákok a délutáni programjuk részeként 

tornaszobai vagy udvari testnevelési foglalkozáson vesznek részt minden nap. 

 

F./ Úszásoktatás  

Az iskola ajánlja a szülőknek, hogy az úszni még nem tudó alsó tagozatos tanulók 

úszásoktatásban vegyenek részt. Az oktatást az iskola igény szerint megszervezi. 

 

 



 25 

5.7. Segítő kapcsolatok, partnerek  

▪ ifjúságvédelmi felelősök 

▪ szülők, család 

▪ iskolai szülői munkaközösség, 

▪ iskolaorvos, háziorvos, védőnő 

▪ gyermekjóléti szolgálatok, családsegítők 

▪ rendvédelmi szervek ifjúságvédelmi munkatársai  

 

 

6. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek 
együttműködésével kapcsolatos feladatok  

 

Az ember társas lény, közösségre van szüksége, az Istenhez is csak a közösségen 

keresztül jut el. Az iskolára - hiszen a gyerek ideje nagy részét ott tölti - óriási szerep hárul, 

amelyet nem lehetne elhibázni: közösségi embert formálni az egyénből és egyben olyan 

közösséget formálni a csoportból, amely a közösség erejét a keresztyén értékrend szerint, 

pozitív célok eléréséért, használja fel. 

 Ahogy a személyiség fejlesztésnél a jézusi ember az eszményi, úgy a 

közösségformálásnál a jézusi közösség a cél. Alaptörvény: a szeretet - igazi értelmében véve. 

"Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok 

egymás iránt." /Jn. 13, 35/ 

 

 A közösségfejlesztést nem lehet beszűkíteni egy tanórára. Fontos a tanórán kívüli 

foglalkozásokon (napközi, kirándulás, tábor, szakkörök…) törekedni a közösség formálására. 

Aki ezt a folyamatot irányítja az a pedagógus. Nem szabad elfelejtenie, hogy megjelenésével, 

viselkedésével, beszédstílusával, példaként áll a diákok előtt; s csak akkor tud sikeresen 

közösséget formálni, ha ő is közösségi ember. Ezért fontos, hogy a tantestület is közösséggé 

váljon. 

Feladataink: 

- A tanuló ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való 

harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek. 

- A közösségben találja meg az igazi helyét. Tanuljon meg engedelmeskedni, 

alkalmazkodni, ha vezetésre termett, ezt szolgálatnak tekintse. 

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

természetesek, s hogy van rájuk megoldás. Tanítsuk meg a konfliktusok kezelésére, 

megoldására. 

- Tanítsuk meg, hogy társát tisztelje, szeresse. Tanítsuk meg arra, hogy felismerje: szeretve 

van Isten által és az emberek által; segítsük, hogy a ráirányuló szeretetet el is tudja fogadni. 

Segítsük, hogy tudjon bízni a társaiban, az emberekben; hogy megtapasztalja, hogy igazi 

biztonságot az Istenbe vetett bizalom ad.   

- Tapasztalja meg, és tudatosítsa, hogy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen szerepe van 

a személyisége formálódásában. 

- Igazodjék el az emberi kapcsolatok, közösségek világában. Minél szűkebb egy közösség, 

annál nagyobb a felelősség, ugyanakkor maradjon nyitott a nagyobb közösségek irányában 

is (iskola, egyház). 

- Fejlesszük a beteg, sérült, és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást. 
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- Alapozzuk meg a nemzettudatot, mélyítsük el a lakóhely, a közvetlen és tágabb környezet 

megismerését; a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet. 

- Ösztönözzük a hagyományok (családi, iskolai, népi) feltárására, ápolására, késztessük az 

ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre. 

- Alakítsuk ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló 

környezetkímélő magatartás legyen életvitelüket meghatározó erkölcsi alapelv. 

 

A közösségfejlesztés tanórán kívüli színterei  

 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 

alkalmakkor: 1849. október 6-a, 1956. október 23-a, 1848. március 15-e évfordulóján, 

karácsonykor, a Nemzeti Összetartozás Napján (június 4-e), illetve a 8. osztályosok 

ballagásakor. Iskolánk református, egyházi jellegéből adódóan a tanévnyitó- és tanévzáró 

istentisztelet, valamint a Reformáció emléknapja (október 31.) is iskolai ünnepnap. 

b) Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a 

tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában 

diákönkormányzat működik.  

Az iskolai diákönkormányzat (mely az 1-8. évfolyamok küldötteiből áll) munkáját a 

megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A 

diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

c) Napközi otthon, tanulószoba. A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, – 

amennyiben a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-

8. évfolyamon napközi otthon. tanítási szünetekben a munkanapokon összevont napközis 

otthoni csoport üzemel, ha ezt a szülők legalább tíz gyermek számára igénylik. 

d) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai 

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

valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre. 

e) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, 

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

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

tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki 

nem az iskola dolgozója. 

f) 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. 
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g) Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények 

eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számra évente 

egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való 

részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A szülők által 

finanszírozott tanulmányi kirándulás nem kötelező a tanulók számára. 

Ezeket a programokat csak akkor lehet a tanítási napok terhére megszervezni, ha részei a 

Pedagógiai programnak. 

h) 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. 

i) 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. 

j) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon 

látogatható iskolai könyvtár segíti. 

k) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók 

igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, 

illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári felügyelet 

mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

l) Hitéleti alkalmak: áhítatok, csendesnapok, istentiszteleti alkalmak (gyermek-

istentiszteletek, családi istentiszteletek) 

 

 

7. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki 
munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

 

7.1. A pedagógusok feladatai 

 

 A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját. 

A nevelő-oktató munka általános és az intézmény pedagógiai programja alapján 

módszereinek szabad megválasztásával tevékenykedik.  

 Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a köznevelési törvény, pedagógiai 

és szaktárgyi útmutatók, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, a Szervezeti 
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és Működési Szabályzat, a szaktanácsadó/szakértő ajánlásai és az igazgató útmutatásai 

alkotják.  

 Hivatásából eredő kötelessége, hogy végezze pedagógiai munkáját, fejlessze 

szaktárgyi és általános műveltségét. Ennek érdekében használja fel az önképzés és 

szervezett továbbképzés alkalmait. Tanártársaival, a szülőkkel és a tanulókkal való 

kapcsolattartása során érvényesüljenek a kulturált, pedagógiai hivatást tükröző 

érintkezési szabályok.  

 Egész tanévi munkáját megtervezi, amelyet a munkatervben meghatározott időpontig 

a munkaközösség-vezetőnek véleményezésre bemutat. Ezen tervezet kiegészítéssel, 

javítással több tanéven át is használható. Tanmenete alapján halad szaktárgyának 

tanításában. Kétheti óraszámnál nagyobb eltérését jelenti a munkaközösség-vezetőnek, 

azt a munkaközösség-vezetővel egyeztetve módosítja.  

 Ellátja a nevelő-oktató munkával szoros kapcsolatban lévő feladatokat, különösen az 

alábbiakat: a tanítás előkészítése, írásbeli dolgozatok, feladatlapok, munkafüzetek 

javítása, ellenőrzése, szemléltető-, kísérleti- és munkaeszközök tanításra való 

előkészítése.  

 Köteles tanítványai munkáját folyamatosan ellenőrizni. A félévi és év végi 

értékeléshez kellő számú, időben arányos eloszlású, különböző ellenőrzési módszereken 

alapuló érdemjeggyel értékelni, az érdemjegyeket 14 napon belül az e-naplóba  beírni. 

(Szöveges értékelés az érintett évfolyamokon.) 

 A tanulók magatartásáról, neveltségi állapotáról folyamatosan tájékoztatja az 

osztályfőnököt.  

 Ellátja a pedagógusi munkakörrel járó adminisztrációs munkát (haladási-, szakköri-, 

fejlesztési napló vezetése, stb.).  

 A munkatervnek megfelelően végzi a felzárkóztató, fejlesztő feladatokat, valamint a 

tehetséggondozást.  

 Részt vesz a szaktárgyának megfelelő munkaközösség(ek) és a nevelőtestület 

munkájában. E közösségek munkáját arányos, egyéni feladatok megoldásával segíti.  

 Szaktárgyával kapcsolatban fogadó órákon és szülői értekezleteken információt ad a 

szülőknek. A tanulókkal kapcsolatos tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja az 

osztályfőnököket, rendkívüli esetben az igazgatót.  

 Tevékenysége egészével elősegíti a nevelés-oktatás általános és helyi 

követelményeinek teljesítését.  

 Szaktárgyától függetlenül kötelessége a hivatástudatra, a helyes magyar beszédre és 

írásra, és általában a kifejezőkészség javítására nevelés.  

 Tartsa tiszteletben a tanulók emberi méltóságát.  

 Követelje meg magától, munkatársaitól, tanulóitól a pontos, fegyelmezett munkát és 

magatartást.  

 Kötelessége, hogy a tanulók kérdéseire, felvetéseire legjobb tudása, pedagógiai 

elhivatottsága alapján tárgyszerű, eligazító választ adjon.  

 Köteles megjelenni az iskolai ünnepélyeken és a munkatervben rögzített, egész 

iskolát érintő rendezvényeken.  

 Beosztás szerint ellátja az ügyeleti szolgálatot, helyettesítéseket és felügyeleteket.  

 Munkája során köteles ügyelni szűkebb környezete (folyosó, tanterem, gyakorlóhely) 

rendjére, tisztaságára, a tulajdon védelmére.  

 Óvja tanítványai testi épségét, tevékenyen segítse az egészséges életmódra nevelést. 

Lássa el a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban előirt kötelezettségeit!  

▪ Lehetőség szerint minél nagyobb arányban használja a rendelkezésére álló IKT 

eszközöket, digitális tananyagot. 
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7.2. Az osztályfőnöki munka tartalma 

 

I. Az osztályfőnöki munka feladatkörei:  

 

Ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása  

Szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása  

Közvetlen nevelőmunka 

 

II. Az osztályfőnöki foglalkozási tervek tartalma:  

 

1. Helyzetelemzés, célok, feladatok  

2. Tanulmányi kirándulás szervezése, tervezése  

3. Óralátogatási terv  

4. Szakköri, tanórán kívüli elfoglaltságok  

5. Pályaválasztás  

6. Gyermekvédelem  

Egészségi helyzet:  

 Túlkoros  

 Fáradékony  

 Szétszórt figyelmű 

 Hiperaktív  

 Beszédhibás  

 Gyenge látású  

 Betegségre hajlamos  

 Túl fejlett  

Testileg elmaradott a fejlődésben  

7. Családdal való kapcsolatok, felmérések  

Család helyzete, szerkezete:  

 Elvált szülők, csonka család 

 Nagycsaládos  

 Veszélyeztetett  

 Munkanélküliséggel kapcsolatos problémák 

Családlátogatások, szülői értekezletek, fogadó órák  

8. A közművelődési intézményekkel való kapcsolat  

9. Tervezett osztályprogramok  

10. Feladatok, felelősi rendszer  

11. Osztályfőnöki tematikák  

Énképünk – milyen a harmonikus személyiség? 

Egészségünk védelme  

A családi élet harmóniája  

Helyünk a társadalomban  

Gyarapítsuk műveltségünket!  

A szabadidő helyes eltöltéséről  

Munkakultúránkról  

Az ember és a természet harmonikus kapcsolódásáról  

Hazánk és a nagyvilág  

Jövőképünk 
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7.3. Az osztályfőnök feladatai 

 

 Az osztályfőnök feladata, hogy céltudatosan összehangolja a nevelési tényezőket, 

alaposan megismerje a tanítványai személyiségét.  

 Tanév elején elkészíti osztályfőnöki éves nevelési tervét, és így biztosítja 

nevelőmunkája tervszerűségét.  

 Az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében irányító szerepet tölt 

be, együttműködve az osztály-diákbizottsággal, a diákkörökkel.  

 Lehetőség szerint látogatja osztálya tanítási óráit, szoros kapcsolatot tart az 

osztályban tanító tanárokkal.  

 A havi fogadónapokat, szülői értekezleteket és lehetséges családlátogatásokat is 

kihasználva szoros kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, eleget tesz a rendeletekben 

foglalt értesítési és ellenőrzési kötelezettségeinek /érdemjegyek, hiányzások, fegyelmik, 

meghívók, értesítő/.  

 Kellő információval rendelkezik ahhoz, hogy a szükséges esetekben alapos értékelést 

tudjon készíteni a tanulókról.  

 Mind a félévi, mind az év végi magatartás és szorgalom osztályzatok 

megállapításához elemzi feljegyzéseit, kikéri az osztályban tanító tanárok, tanulók 

véleményét és ezek alapján dönt az értékelésről.  

 Segíti az osztály szülői munkaközösségének munkáját. Szülői értekezleten beszámol 

az osztály neveltségi és tanulmányi helyzetéről, pedagógiai tanácsokat ad, törekszik az 

iskola és a család nevelőmunkájának összehangolására.  

 Határidőre elvégzi az osztályával kapcsolatos osztályfőnöki adminisztrációs 

teendőket /mulasztás, törzslap, stb./,  

 Figyelemmel kíséri, kezdeményezi és koordinálja osztálya tanulóinak a tanórán kívüli 

és - a meghatározott esetben - iskolán kívüli elfoglaltságait.  

 A szülő kérésére egy-egy - de évente összesen három - napra távolmaradást 

engedélyezhet tanulóinak.  

 Évente, tanévkezdéskor megismerteti tanulóival az iskolai élettel kapcsolatos baleset- 

és tűzvédelmi előírásokat és a Házirendet.  

 A Házirendben meghatározott módon jutalmazhatja, elmarasztalhatja tanulóit.  

 

 

 

8. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenység helyi rendje 

 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelése-oktatása 

 

8.1. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása 

Az iskola fejlesztő tevékenységének jellege:  

 

➢ órai differenciált foglalkozás,  

➢ komplex képességfejlesztés,  
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➢ pedagógiai célú fejlesztő foglalkozások egyéni fejlesztési terv szerint a Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye 

alapján.  

 

Az együttnevelés szubjektív tényezői  

A törvényi háttér megléte elengedhetetlen, de önmagában kevés, ennél sokkal nagyobb 

jelentőséggel bírnak a szubjektív tényezők.  

Biztosítani kell:  

➢ a különleges bánásmódot igénylő tanuló beilleszkedését és együtthaladását a többi 

tanulóval, ez segíti a nyitottabb személyiség formálását,  

➢ a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által adott 

javaslatok beépítését az egyéni fejlesztési tervekbe,  

➢ a pedagógusok, a szülők és a többi gyermek felkészítését,  

➢ a fejlesztő szemlélet érvényesítését, dysfunkció-specifikus módszerek alkalmazását, 

folyamatos értékelést, együttműködést a szakemberekkel.  

Elengedhetetlen, hogy a fejlesztésben résztvevő szakemberek team-munkában dolgozzanak, 

együtt kell meghatározni a tennivalókat.  

Alapvető tényező továbbá, hogy a pedagógusok jártasak legyenek differenciált 

tanulásszervezésben.  

A differenciálás az a folyamat, melynek során a pedagógus a tanulási folyamatot az egyes 

gyermekek egyéni szükségleteihez rendeli.  

Ezáltal tudja a tanulóhoz igazítani a tananyag tartalmát, szintjét, a tanulás ütemét, az 

alkalmazott módszereket, az ellenőrzés, értékelés, számonkérés típusát stb.  

Ez a fajta tanulásszervezés az osztály valamennyi tagjának számára kedvező. 

A pedagógus így kaphat képet arról, hogy ki milyen téren kiemelkedő, tehetséges, illetve ki és 

miben marad el társaitól.  

Az erősségekre építve és támaszkodva határozhatja meg azokat az eljárásokat, módszereket, 

amelyekkel az elmaradott területek fejleszthetők. 

 

A szülők szerepe, befolyásoló hatása is jelentős a fejlesztés hatékonysága szempontjából. 

Elsősorban az egyéni igényekhez szabott, optimális, támogató környezetet kell 

biztosítaniuk. Nagy szerepet játszanak abban, hogy a beilleszkedés sikeres legyen, kapcsolatot 

tartanak az osztálytanítóval és a fejlesztő pedagógussal.  

Az iskola és a szülők közti ideális kapcsolatnak a következő alapelvekre kell épülnie: a szülő 

és a szakember kölcsönösen tiszteljék egymást, az információáramlás kölcsönös legyen, 

érezzék a szülők, hogy a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő pedagógusok elfogadják 

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

A pedagógusoknak nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az ép (nem különleges bánásmódot 

igénylő) gyermekek szüleit sem, empátiás készséget kell kialakítani bennük, mert fontos, hogy 

a szülők támogassák gyermeküket a sajátos nevelési igényű tanulók elfogadásában. A 

pedagógusok feladata, hogy ismertessék az osztálytársakkal a dysfunkció mibenlétét, a 

segítségnyújtás lehetőségeit, a különbözőség fogalmát, a miben vagyok erős, miben vagyok 

gyengébb nézőpontjából. Meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy a különleges bánásmódot 

igénylő tanuló pont annyi segítséget kapjon, amennyire szüksége van: se többet, se kevesebbet.  



 32 

Együttműködés a szakemberekkel: az iskolánk a sajátos nevelési igénynek, létszámnak 

megfelelő szakembereket biztosít. 

 

8.2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása 

A beilleszkedési zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő viselkedés. 

Pontos meghatározása nehéz, mert a társadalomban sokféle párhuzamos normatíva és 

elvárás-rendszer létezik. Szoros összefüggés van az adott társadalom helyzete, 

életszínvonala és a normaszegés mértéke, jellege között. 

Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, magatartási 

problémákkal küzdő tanulókat. Ez a tevékenység csak akkor eredményes, ha ismerjük a 

magatartási zavarok megnyilvánulásának leggyakoribb formáit. 

Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanuló beilleszkedési problémái, zavarai a tanuló 

eltérő magatartásában figyelhetők meg. A viselkedészavarok megnyilvánulása 

változatos: az enyhe szorongástól a súlyos neurotikus tünetekig, a csavargástól az 

erőszakos tettekig, az enyhébb kényszerektől a súlyos pszichotikus megnyilvánulásokig 

terjedhetnek ki.  

 

Fel kell figyelnünk: 

➢ az agresszív megnyilvánulásokra, 

➢ a közönyre és a passzivitásra, 

➢ az érzelem-szegény, apatikus magatartásra,  

➢ a túlzott félelemre és szorongásra,   

➢ a kifejezett féltékenységre, irigységre,  

➢ a beszédzavarra,  

➢ a hirtelen romló tanulmányi eredményre stb. 

A problémák, a nem elfogadható viselkedés számbavétele után következik a viselkedési 

zavart kiváltó pszichológiai, szociális, esetleg biológiai okok feltárása. 

➢ a családi környezet hatásaiból ered-e (pl. nevelési hibák, a szülők deviáns 

magatartása), 

➢ a család és az iskola ellentétéből fakad-e,  

➢ iskolai ártalmakra vezethető- e vissza (pl. túl magas követelmények, túl szigorú, 

autokratikus magatartás, gúny, megszégyenítés, túlzottan engedékeny, irányítás nélküli 

nevelés stb.) 

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

 

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

feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a megfelelő 

szakemberhez való irányítás, speciális csoportba való javasolás. Nagyon fontos az 

együttműködés az egészségügy, a pedagógiai szakszolgálat szakembereivel. 

A beilleszkedési, magatartási zavarok megoldását, ill. enyhítését az alábbi pedagógiai 

tevékenységekkel kívánjuk elérni: 

➢ békéltető, konfliktusmegoldó stratégia alkalmazásával; 

➢ a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely 

lehetővé teszi, hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus 

élethelyzeteiben bizalommal fordulhat tanítójához, tanáraihoz; 

➢ személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával; 

➢ teljesíthető, reális követelmények támasztásával; 

➢ a pozitív énkép kialakulásának támogatásával (dicsérettel, biztatással); 

➢ a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással; 
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➢ az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek 

alkalmazásával; 

➢ az osztályközösség segítő erejének mozgósításával; 

➢ a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók 

bevonásával; 

➢ következetes - a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer 

kialakításával (lásd „a tanulók jutalmazásának és elmarasztalásának rendszerét”); 

➢ az ifjúságvédelmi felelőssel való együttműködéssel; 

➢ szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének 

igénybevételével 

 

Tevékenységek a tanulók felzárkóztatásához: 

 

• Egyénre szabott, differenciált tanulásszervezés 

• Kooperatív technikák alkalmazása 

• Projekt-módszer  

• Tevékenységközpontú pedagógiák 

• Individuális tanulás előtérbe helyezése 

• Az alapozó időszak elnyújtása 

• Fejlesztő értékelés alkalmazása 

• Napközi otthon, szakkorrepetálás biztosítása 

• a pedagógiai munkát segítő szakemberekből álló team létrehozása – 

gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, gyermek-és ifjúságvédelmi szakember, 

családgondozó 

• tanulásmódszertan tanítása 

• mozgás- és játékterápiás csoportok 

• viselkedés-, játékterápia  

• családterápia 

• kreatív tevékenységek 

• sport tevékenységek 

• kommunikáció fejlesztése 

• önismereti foglalkozások 

• drámajáték 

• Egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások 

A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT eszközhasználattal.  

 

8.3. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók nevelése 

 

A tehetséggondozás feladatainak megvalósítása iskolánkban differenciálással és egyéni 

tehetséggondozással történik. A differenciálás áthatja az iskola egész nevelési 

folyamatának feladatait, tartalmát, követelményeit, módszereit, eszközeit, szervezeti 

formáit, értékelési rendszerét. 

 

Alapfeladataink: 

A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulás-szervezési 

eljárások alkalmazása:  

• differenciált tanulásszervezés 

• kooperatív technikák 

• projektmódszer 
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• tevékenységközpontú pedagógiák 

Bizonyos területeken tehetséges SNI tanulók célirányos fejlesztése. 

 

Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás 

módszerével teljes mértékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő képességeket, 

fejlesszék kreativitásukat, szociális kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat. 

 

Ennek érdekében: 

➢ A tanítási órákon alkalmazzuk a differenciált foglalkozást, 

➢ A közösségi nevelés mellett nagy figyelmet fordítunk az egyéni bánásmódra, 

➢ Egyéni feladatok adásával igyekszünk kibontakoztatni a gyermek képességeit, 

tehetségét, 

➢ A tanulók érdeklődésének, adottságainak megfelelően szakköröket szervezünk 

a tanítási órákba be nem illeszthető ismeretek és készségek elsajátítása érdekében. A 

szakkörök szervezésénél a sokoldalúságra, a változatosságra törekszünk. 

➢ Folyamatosan részt veszünk az iskolák számára kiírt pályázatokon, tanulmányi 

versenyeken, vetélkedőkön. 

➢ Hagyományainkhoz híven minden évben megrendezzük a vers- és prózamondó 

versenyeket. 

➢ A központilag meghirdetett versenyeken túl iskolai keretek között folyamatosan 

megrendezzük a helyesírási, nyelvhelyességi versenyeket. 

➢ Lehetővé tesszük tanítványainknak, hogy bekapcsolódjanak az iskolán kívül 

megszervezett tanfolyamokba, tevékenységekbe, ha azok összeegyeztethetőek iskolai 

kötelezettségeikkel. 

➢ A közművelődési intézmények által biztosított lehetőségek kihasználása 

(múzeum-, hangverseny-, és színházlátogatások; könyvtárakban, levéltárakban végzett 

kutatómunka stb.).  

➢ Diákönkormányzati tevékenység, diákújság szerkesztése, iskolai rendezvények 

szervezése.  

➢ A tananyag lehetőségeinek függvényében projektmódszer alkalmazása. 

 

9. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való 
részvételi jogai gyakorlásának rendje 

 

A diákkörök 

 

A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában 

működő diákkörök fajtáit a házirend tartalmazza. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy 

képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 

 

Az iskolai diákönkormányzat  

 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve 

annak választott tisztségviselői érvényesítik.  

Az iskolai diákönkormányzat a magasabb rendű jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkezik.  
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Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési 

szabályzata szerint alakítja.  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, 

a nevelőtestületnek egyetértési joga van. 

 

A diákönkormányzatnak egyetértési joga van a következő kérdésekben: 

- az SZMSZ tanulókat érintő rendelkezéseinek elfogadása és módosítása 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elvei eldöntésekor 

- a házirend kialakításakor 

- minden tanulókat érintő kérdésben 

 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni 

- a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

- a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 

- a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját, segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének 

javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg.  

 

Az iskolai diákközgyűlés 

 

Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni, melyen az intézmény 

igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az intézményi élet egészéről, az 

intézményi munkatervről a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az intézményi 

házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.  

Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév 

helyi rendjében meghatározott időben. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai 

diákönkormányzat vezetője vagy az intézmény igazgatója kezdeményezheti. 

- Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az intézmény képviselője 

beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a 

gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről. 

- A diákközgyűlésen a tanulók az intézmény életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek 

a diákönkormányzat, illetve az intézmény vezetéséhez. 

- A diákközgyűlés napirendi pontjait a megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra 

kell hozni. 

 

A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlés 1 tanév időtartamra a tanulók 

javaslatai alapján 3 fő diákképviselőt választ. 

Az iskolai diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések 

használata stb.) az intézmény vezetése (ill. fenntartója) teljes körűen térítésmentesen biztosítja. 

Az iskolai diákönkormányzat működését az intézmény saját költségvetéséből teljes körűen 

finanszírozza. A diákönkormányzat egyéb bevételeinek felhasználásáról (pl. hulladékgyűjtés 

stb.) maga dönt. 

 

  



 36 

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

 

Az eredményes nevelő-oktató munka, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének 

elengedhetetlen feltétele a szülői ház, a tanulói és a pedagógus közösség koordinált, aktív 

együttműködése. A tanuló, a szülő és a pedagógus az iskolai nevelés-tanítás-tanulás 

folyamatának három egymásra utalt, azonos érdekű szereplője. Az érdekazonosság ellenére az 

együttműködés alkalmazkodási képességet, empátiát, bizalmat, fegyelmet és sok türelmet kíván 

mindhárom féltől. 

Az együttműködés fontos feltétele, hogy a partnerek ismerjék alaposan az iskola nevelési 

programját, különösen annak első szakaszát, amely az itt folyó nevelő-oktató munka alapelveit, 

céljait, feladatait, eszközeit és eljárásait határozza meg. Ez adhatja meg a tartalmát az 

együttműködésnek. 

(A szülők megnyerése, szemléletformálása az együttműködés növelése érdekében a kooperatív 

technikák alkalmazása - szülői értekezlet. 

Az SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás.  

Nyilvánosság biztosítása a kompetencia alapú oktatásról.) 

 

A) A szülő és az iskola együttműködésének formái: 

 

Az együttműködés során először azokat a kérdéseket kell rendezni, hogy milyen módon 

működhet közre, segítheti a szülő az iskolában folyó nevelőmunkát, illetve az iskola milyen 

módon és formában nyújthat segítséget a szülőnek gyermeke helyes neveléséhez. 

 

10.1. A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat 

várjuk el: 

 

➢ aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

➢ őszinte véleménynyilvánítást, 

➢ együttműködő magatartást, 

➢ aktív közreműködést a partneri igények, elégedettség- és elégedetlenség mérésében 

➢ nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását, 

➢ a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését, 

➢ érdeklődő-segítő hozzáállást, 

➢ szponzori segítségnyújtást. 

 

10.2. Iskolánk a gyermekek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási formákat 

kínálja: 

 

➢ osztály szülői értekezletek (félévente legalább egy),  

➢ fogadó órák,  

➢ családlátogatások, 

➢ rendkívüli megbeszélések, 

➢ nyílt napok, nyílt órák szervezése,  

➢ rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról, 

➢ pályaválasztási tanácsadás. 
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Jól segíthetik az együttműködést az iskolánkban kialakult hagyományok közös ápolása, 

fejlesztése, az iskolai ünnepségek egyéb rendezvények is.  

Ezek a következők: 

 

➢ tanévnyitó istentisztelet, 

➢ iskolai vers- és prózamondó versenyek, 

➢ karácsonyi műsor, 

➢ farsangi rendezvények, 

➢ anyák napi műsorok, 

➢ pedagógus napi műsorok, 

➢ ballagási ünnepség, 

➢ tanévzáró istentisztelet 

 

A felsorolt események alkalmat teremtenek az iskola számára, hogy bemutathassa a nevelő-

oktató munka folyamatát, annak eredményeit és nehézségeit a szülők számára. A szülők 

közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek gyermekeik fejlődésével, haladásával kapcsolatosan. A 

programok lehetőséget adnak a szülők aktív részvételére, az együttműködésre is. 

 

B) A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, alkalmai, lehetőségei: 

 

➢ kötelező tanítási órák, 

➢ nem kötelező iskolai órák, 

➢ szakköri foglalkozások, 

➢ énekkari órák, 

➢ közös kirándulások, 

➢ klubdélutánok, 

➢ közösen végzett hasznos munkák, 

➢ sportversenyek, vetélkedők, 

➢ diák fórumok, 

➢ személyes megbeszélések. 

 

A szülők közösségének képviseleti szervei: osztály és iskolai Szülői Szervezet választmányai. 

A tanulókat az iskolai diákönkormányzat választott vezetői képviselik. A diákönkormányzatot 

megbízott pedagógus segíti munkája végzésében. 

 

11. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga 
szabályai, valamint a szóbeli felvételi vizsga követelményei 

 

Intézményünk a felső tagozatos évfolyamain átfogó vizsgát szervez. A vizsga célja, hogy a 

tanulók egy hosszabb koncentráltabb tanulási folyamat végén adjanak számot a témakörhöz 

kapcsolódó tudásuk szintjéről, egyidejűleg tapasztalatot szerezzenek a vizsgaszituációból. 

Felkészítő tanárok az adott szaktárgy tanárai. 

A vizsga értékelése: osztályozás, amely az év végi értékelésben hangsúlyosan szerepel. 
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Évfolyam Tantárgyak Vizsga módja 

6. angol szóbeli 

6. történelem szóbeli 

7. matematika írásbeli 

7. magyar nyelv írásbeli 

8. fizika szóbeli 

8. kémia szóbeli 

8. biológia szóbeli 

8. földrajz szóbeli 

 

 

 

12. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

 

A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói 

jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján 

történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás 

napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve 

gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév 

megkezdéséhez kötheti. 

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt 

biztosító iskola).  A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon 

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

első napja előtt – nyilvánosságra kell hozni. 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 

jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet 

határozza meg. 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolást. 

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, 

vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi, átvételi 

kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó 

tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is. Az iskola igazgatója a 

felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő-számítás, a 

mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés 

rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 

A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a kormányhivataltól kapott nyilvántartás, a 

kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján 

értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. 

Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény székhelyén 

van. 
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A tanuló átvételére – kivétel, ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az 

az iskolatípus változtatásával is jár– a tanítási év során bármikor lehetőség van. 

Az iskolába felvett gyermeket, tanulót – beleértve a magántanulót is – az iskola tartja nyilván. 

Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló tanulókról külön nyilvántartást vezet. Ha a 

tanköteles tanuló iskolát változtat, további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az 

átvevő iskola feladata. Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai 

tanulmányait külföldön folytatja. Az iskola kivezeti a nyilvántartásából azt a tanulót, akinek 

tanulói jogviszonya kérelmére a tankötelezettség megszűnését követően megszűnik. 

Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú 

iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója értesíti a tanuló 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely 

gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban történő 

részvételéről. 

 Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának 

időpontját az iskola igazgatója állapítja meg. 

 

13. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával 
kapcsolatos iskolai terv 

 

13.1. Elsősegélynyújtást oktató pedagógusok továbbképzése 

 

A továbbképzés célja: 

 

hogy az oktatási intézményekben legyenek olyan pedagógusok, akik az elsősegély-nyújtási 

és/vagy baleset-megelőzési ismereteket oktatják, a veszélyhelyzeteket felismerik, illetve 

ellátják. További célok közt szerepel az elsősegély-ismeretek fontosságának bemutatása, annak 

népszerűsítése, illetve az, hogy minél több oktatási intézménybe lehetőség legyen a téma akár 

tanórai, akár szakköri oktatására. 

 

A továbbképzés célcsoportja: bármely pedagógus 

 

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények: 

 

A továbbképzés végére a résztvevők sajátítsák el: 

- az ember létfenntartó szerveivel kapcsolatos ismereteket; 

- az elsősegélynyújtás alapjait, valamint az elsősegély-oktatás életkori sajátosságait; 

- a segélynyújtás és a biztonsági előírások jogi vonatkozásait; 

A továbbképzés végére a résztvevők legyenek képesek a: 

- baleseti helyzetek felismerésére, azok ellátására, segélyhívásra; 

- társszervezetekkel kapcsolat felvételre; 

- baleseti szimulációk megrendezésére; 

- pedagógiai eszköztárukat bővíteni a megismert lehetőségekkel, valamint ismereteiket 

önállóan fejleszteni. 

 

 

Elérendő célkitűzésünk, hogy 2 elsősegélynyújtást oktató pedagógus legyen 

intézményünkben. 
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13.2. Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek oktatásának megvalósítása 

intézményünkben 

 

14.2.1 Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek oktatása az óvodai 

foglalkozásokon 

 

Az óvodai elsősegélynyújtás alapjai közé tartozik a gyermekekben való segélynyújtói 

szemlélet kialakítása, az egyszerűbb sérülések ellátásának megtanulása, és ami talán a 

legfontosabb, a balesetek megelőzése. Fontos, hogy rájöjjenek; egy kis odafigyeléssel 

és óvatossággal rengeteg baleset és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne. A gyerekek 

megismerkedhetnek a vészhelyzetek, vagy balesetek során elvégzendő legfontosabb 

teendőkkel, illetve ezek közül is azzal, amit ők el is tudnak végezni. Ide tartozik a 

segítséghívás (felnőtt értesítése, vagy esetleg mentőhívás), a beteggel való 

kapcsolatteremtés és a könnyebb sérülések ellátása. A gyerekek megtanulhatják, hogy 

egy-egy hétköznapi tárgy (pl.: bicikli, mászóka, autó, gyógyszer) milyen 

veszélyforrásokat hordoz magával, illetve mire érdemes odafigyelniük a balesetek 

megelőzése érdekében. 

 

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

 

 

NAT 2020 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNY TANULÁSI TERÜLET 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNY (5–6. ÉVFOLYAM) 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség  

Az elsősegélynyújtás alapvető lépéseinek megismerése gyakorlati foglalkozás/kisfilm 

segítségével 

 

INTEGRÁLT TERMÉSZETTUDOMÁNY FORMÁJÁBAN 

 

BIOLÓGIA (7–8. évfolyam) 

TÉMAKÖR: Egészségmegőrzés, elsősegély 

Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek.  

 

FIZIKA (7–8. évfolyam) 

TÉMAKÖR: Elektromosság a háztartásban 

Áramütés-veszélyes helyzetek a lakásban: A rövidzár, a biztosíték és a földelés szerepe 

az elektromos eszközök biztonságos használata során. 

 

KÉMIA (7–8. évfolyam) 

TÉMAKÖR: Kémia a mindennapokban 

Veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban. 
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14.2.3 Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek a tanórán kívüli oktatásban-

nevelésben 

 

Az intézmény Házirendjében, Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a 

Munkavédelmi- és Tűzvédelmi Szabályzataiban foglaltak szerint baleset-megelőzési 

oktatás a tanév kezdetén, az osztályfőnöki órákon, s szükség szerint pl. kirándulások, 

üzemlátogatások alkalmával, illetve fokozott figyelemmel a testnevelés, az életvitel és 

gyakorlati ismeretek, a fizika, a kémia, az informatika tantárgyak tanításakor. 

 

Javasoljuk a tanulók mobiltelefonjára ennek letöltését. 

 

„ÉletMentő” applikáció. 

  

http://elsosegely.webbeteg.hu/page/mobil_alkalmazas
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14. HELYI TANTERV 

 

14.1. A választott kerettanterv megnevezése 

 

 

 

 

14.3 A 2012-es NAT-hoz illeszkedő kerettantervek:  
A fel nem sorolt tantárgyakból egyetlen kerettanterv létezik, ezért ezeket külön nem 

tüntetjük föl táblázatunkban. A kerettantervi alternatívát kínáló tantárgyak tantervei közül az 

alábbiakat választjuk.  

  

Tantárgy  A választott kerettanterv megnevezése  

  Általános Iskola  

Magyar  A változat  

Matematika  B változat  

Fizika  B változat  

Kémia  B változat  

Biológia-egészségtan  A változat  

Ének-zene  A változat  

Egyházi ének  A Magyarországi Református Egyház közoktatási 

törvénye (MRE 2005. évi II. törvény) 31.§ (3) 

bekezdésében előírt egyházi ének tantárgy 

bevezetésének végrehajtásáról szóló Zs-96 /2006 

MRE Zsinati határozat mellékleteként megjelent 

kerettantervi ajánlás alapján, de összhangban a 

kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 

mellékleteiben kiadott ének-zene tantárgyi 

kerettanterv A változatával készült helyi tanterv.  

  

Református hittan  A Magyarországi Református Egyház Zsinatának 

Zs. 244/2012.11.16. határozata szerint elfogadott 

kerettanterv szerint.  

Művészetek  Dráma és tánc, Egyházi ének, Vizuális kultúra  

  
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. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2012_nat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2012_nat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2012_nat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2012_nat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2012_nat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2012_nat
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Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok és tantárgyak számára rendelkezésre álló 

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

pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag követelményeinek elmélyítésére, 

gyakorlásra, egyes tantárgyaknál a Református Iskolák Kerettantervének tananyagával 

bővített ismeretek tanítására, a tanulók képességének, a tantervben meghatározott 

kompetenciák fejlesztésére használják. 

 

  

  

14.4 A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók:  

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet alapján (a továbbiakban: 

Nat) átdolgozott kerettantervek alapján átdolgozott helyi tantervet 2020. szeptember 1-jén 

kell bevezetni általában az első, az ötödik  évfolyamokon. A továbbiakban a bevezetés 

tanévenként felmenő rendben történik.  

  

Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyamára  

Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyamára  

  

Egyházi ének  A Magyarországi Református Egyház közoktatási 

törvénye (MRE 2005. évi II. törvény) 31.§ (3) 

bekezdésében előírt egyházi ének tantárgy 

bevezetésének végrehajtásáról szóló Zs-96 /2006 MRE 

Zsinati határozat mellékleteként megjelent 

kerettantervi ajánlás alapján, de összhangban a 

kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 

mellékleteiben kiadott ének-zene tantárgyi 

kerettanterv A változatával készült helyi tanterv.  

  

Református hittan  A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Zs. 

244/2012.11.16. határozata szerint elfogadott 

kerettanterv szerint.  

  

  

 Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai  

és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok és tantárgyak számára rendelkezésre álló 

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

pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag követelményeinek elmélyítésére, 

gyakorlásra, egyes tantárgyaknál a Református Iskolák Kerettantervének tananyagával 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_1_4_evf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_1_4_evf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_1_4_evf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_1_4_evf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_5_8
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_5_8
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_5_8
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_5_8
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bővített ismeretek tanítására, a tanulók képességének, a tantervben meghatározott 

kompetenciák fejlesztésére használják. 

 

  

(A helyi tanterv egyes tantárgyakra vonatkozó, részleteiben kidolgozott tananyaga 

és követelményei a mellékletben találhatók!)  

    
 

 

14.2.         Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 

 

 

Bevezetésre kerülő óraháló a 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben  

  
1-8. évfolyam  

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

  

Magyar nyelv és irodalom   

  

  

7+1  

  

7+1  

  

5+2  

  

5+1  

  

4  

  

4  

  

3+1  

  

3+1  

Történelem   

  

        2  2  2  2  

Állampolgári ismeretek                1  

 Idegen nyelv (angol nyelv)       2  3  3  3  3  

         

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

Környezetismeret       1  1         

Természettudomány          2  2      

Fizika              1 2  

Biológia               2  1  

Kémia              1  2  

Földrajz              2 1  

Ének –zene  2  2  2  2  2  1  1  1  

Egyházi ének         +1 +1        

Hit- és erkölcstan  1+1  1+1  1+1  1+1  1+1  1+1  1+1  1+1  

Vizuális kultúra   2  2  2  1  1  1  1  1  

Technika és tervezés  1  1  1  1  1  1  1    

Digitális kultúra      1  1  1  1  1  1  

Hon- és népismeret            1      

Dráma és színház            +1      

Művészetek (dráma és színház)                  
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Testnevelés és sport /Tánc 5  5  5  5  5  5  5  5  

Osztályfőnöki          1  1  1  1  

Kötelező alapóraszám  22  22  22  23  27  26  28  28  

szabadon tervezhető órakeret 

(plusz jeles szám)  

2  2  2  2  1  2  2  2  

Hittan többlet Nkt. 6. sz. mell.    1  1  1  1  1  1  1  

Maximális órakeret  24  24  24  25  28  28  30  30  

Óraszám  24  25  25  26  29  29  31  31  

  

A hon- és népismeret tantárgyat heti 1 órában, intézményi döntés alapján, a 6. évfolyamon 

tanítjuk. A dráma és színház tantárgyat heti 1 órában az 6. évfolyamon tanítjuk. A dráma és 

színház tantárgy szervezése projektnapok formájában is megvalósulhat, tömbösítve egy-egy 

tanévben.  

  

A 2020/2021. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben kivezetésre kerülő 

helyi tanterv óratervei   

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

Magyar nyelv és irodalom  7+1  7  6+1  6+1   4   4 3+1 4+1 

Történelem társadalmi és 

állampolgári ismeretek  

        2   2 2 2 

 Idegen nyelv (angol nyelv)        2   3   3 3 3 

         

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

Informatika           +1  1+1 1+1 1 

Környezetismeret  1   1  1  1+1          

Természetismeret           2   2     

Fizika               1,5 1,5 

Biológia (és egészségtan)               2 1+1 

Kémia               1 2 

Földrajz               1,5 1,5 

Ének –zene  2   2   2   2   1   1 1 1 

Egyházi ének         +1  +1      

Hit- és erkölcstan  1+1   1+1   1+1   1+1   1+1   1+1 1+1 1+1 

Vizuális kultúra - rajz  2   2  2   2   1   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1   1   1   1   1   1 1   

Hon- és népismeret           1       
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Dráma és tánc                   

Művészetek (egyházi ének, dráma 

és tánc, vizuális kultúra)  

                 

Testnevelés és sport  5   5   5   5   5   5 5 5 

Osztályfőnöki           1   1 1 1 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

szabadon tervezhető órakeret 

(plusz jeles szám)  

2 2 2 2 1 2 2 2 

Hittan többlet Nkt. 6. sz. mell.  1 1 1 1 1 1 1 1 

Maximális órakeret  24 24 24 25 28 28 30 30 

Óraszám  25 25 25 26 29 29 31 31 

 

 

 

14.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei  

 

A. Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, e fejezet rendelkezéseinek betartásával, a 

szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével választják meg az alkalmazott 

tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, digitális tananyagot. 

B. Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem 

biztosítható valamennyi tanulónak.  

C. A tankönyvrendelés elkészítését az iskolában működő szakmai munkaközösségek 

koordinálják. A tankönyvrendelés összeállításánál az alábbi elveket érvényesítjük: 

a) pedagógusaink a tankönyvválasztásnál figyelembe veszik az Oktatási Hivatal által 

összeállított és közzétett hivatalos tankönyvjegyzéket (az Oktatási Hivatal az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma honlapján teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet 

folyamatosan felülvizsgál és frissít), valamint a Református Pedagógiai Intézet által ajánlott 

tankönyveket. 

b) a digitális tananyagtartalommal rendelkező tankönyveket előnyben részesítik 

 

14.4. A Nemzeti alaptantervben (Nat) meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 

A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire vonatkozó külön szabályok 

 

A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó szabályok 

 

 

Intézményünkben a tanulók (szülők) választása alapján református-, illetve római 

katolikus felekezeti hitoktatás folyik valamennyi évfolyamon, heti 2-2 órában.  
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Természettudományos nevelés 

 

Főbb jellemzőit az alábbi környezeti nevelési program tartalmazza: 

 

Személyi erőforrások:  

 

Pedagógusok: Tudatosítják a gyermekekben a környezet értékeit. Hozzájárulnak a megfelelő 

környezeti attitűd kialakulásához. Környezeti tartalmakat közvetítenek. Megalapozzák a 

környezeti problémák többoldalú megközelítését és a megoldásukhoz szükséges együttműködő 

készséget. Munkájukat segíti az iskolaorvos, a védőnő. 

 

Tanulók: Megismerik a környezet értékeit, az ember természet iránt viselt felelősségét.  

 

Adminisztratív és technikai dolgozók: Környezettudatos munkavégzésükkel járulnak hozzá 

a környezeti neveléshez. 

 

Szülők: Megerősítik a gyermekekben azt a környezettudatos magatartást, amit az iskola is 

közvetít.  

 

 

Adottságok, célok és feladatok összefüggése: 

 

Az iskola 

elhelyezkedéséből 

adódó jellemzők: 

Célok: Tevékenység, feladat: 

 

Közepes forgalom Közlekedési 

biztonság növelése 

- közlekedésbiztonsági ismeretek kiemelt tanítása 

- kerékpárral közlekedők számára biciklitároló 

 

Zaj  Csökkentés - fák, cserjék ültetése 

Légszennyezés Csökkentés - zöldesítés az iskola környékén, az iskolakertben 

és a növények gondozása, pótlása 

- gyomtalanítás, parlagfű-irtás 

 

Szemét  Tiszta, egészséges 

környezet 

- szeméttárolók sűrítése 

- szelektív hulladékgyűjtés, (papír, olaj, fémdoboz, 

szárazelem) komposztálás 

- felvilágosító előadások az egészségkárosító 

anyagokról és a fertőzési veszélyekről 

Kevés játszótér A gyerekek 

mozgásigényének 

kielégítése 

- újabb játszóterek  

- az iskolai játszótér felszerelésének bővítése,  

Az iskolabelső  Tiszta, meghitt 

környezet 

- festések, felújítások, a dekorációhoz falitáblák, 

élősarkok, akvárium, madarak, a mellék-

helyiségekben szappan, WC papír 

- portalanítás (atkák-allergia) 

- gyakori szellőztetés (beltéri szennyezőanyagok: 

formaldehid, szén-dioxid) 

- lábtörlők alkalmazása 
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Energia-felhasználás Takarékos fűtés - gázkazán szabályozása 

- nyílászárók javítása, tető szigetelése  

Vízfelhasználás Egészséges ivóvíz, 

vízfogyasztás 

csökkentése 

- víztakarékos öblítés, csapok karbantartása, a 

klórozott szénhidrogéneket kiszűrő víztisztítók 

alkalmazása 

Iskolakert Tanítás, pihenés, 

felüdülés helye 

legyen   

- növények gondozása, pótlása, tanösvény 

létrehozása, fajátékok, gyógynövények, 

madáretetők, madárodúk kihelyezése, gondozása 

Udvar Biztonságos aljzat - az aszfaltozott rész felújítása, gumiburkolatok 

létesítése 

Az iskola 

eszközellátottsága 

A tanítás-nevelés 

élmény-

központúságának 

növelése, az 

esztétikai érzék 

fejlesztése – 

egészséges 

személyiség 

- a tantermekben digitális tábla, projektor  

- esztétikus dekorációk, falitáblák, szemléltető-

anyagok 

- ismeretterjesztő folyóiratok, könyvtár, médiatár  

 

 

Tanórai keretek: 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 

▪ Az irodalmi művekben megjelenő természeti – és környezeti értékek, azok harmonikus 

kapcsolatának megismerése. 

▪ Hivatalos iratok készítésének elsajátítása (kérvények, javaslatok, petíciók). 

▪ Törekvés a helyes és szép beszédre. 

▪ Az esztétikai, erkölcsi érzékenység fejlesztése. 

Történelem: 

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

▪ A múlt eredményeinek és hibáinak megismerése révén a természetes és az épített 

környezetért való felelős magatartás formálása. 

▪ A helyi történelmi értékek megismerése, védelme. 

▪ A hagyományok tiszteletének kialakítása. 

▪ Az egész világot érintő globális problémák megértésének segítése; hangsúlyozottan az 

egyén, az állam és a társadalom felelőssége és feladatai a problémák elhárításában, 

csökkentésében. 

▪ A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére. 

Idegen nyelv 

▪ A nyelvtanítás egyéb módszereinek segítségével a hazai környezeti problémák 

megismerése; más országok hasonló problémáinak feltárása. 

▪ Más népek környezetvédő tevékenységeinek, szervezeteinek megismerése. 

▪ A környezettel szembeni nemzetközi felelősség szemléletének kialakítása.  

Biológia és egészségtan: 
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▪ Ökológiai életmód kialakítása. 

▪ A földi élővilág sokféleségének, e sokféleség értékének megismerése. 

▪ Az élőlények alapvető szervezeti – működési jellemzői, az azok között lévő ok – okozati 

összefüggések. 

▪ A globális környezeti problémák és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségei. 

▪ A környezet – egészségügyi problémák megismerése, megelőzésük illetve mérséklésük 

módjai. 

▪ A testi – lelki egészséget megőrző életviteli technikák elsajátítása. 

Kémia: 

▪ A tanulók figyelmének felhívása a kémiai ipar jelentős környezetkárosító, valamint 

potenciális környezetvédő szerepére egyaránt. 

▪ Az anyag – és energiatakarékosság, mint a környezetvédelem egyik hatékony módszere 

szemléletének kialakítása. 

▪ Az elterjedt vegyszerek és ezek élettani hatásainak megismerése (környezetbiztonság). 

▪ A különböző technológiák hatása a természeti és épített környezetre, ezek gazdasági 

hatásainak felbecsülése. 

 

Földünk és környezetünk: 

▪ Tapasztalatok, ismeretek, élmények szerzése a közvetlen élő és élettelen környezetről. 

▪ A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére. 

▪ A természeti és társadalmi folyamatok hatásainak eredményeként lezajló változások 

felismerése, értékelése. 

▪ A regionális és globális problémák megismerése, és a lehetséges megoldási módok 

számbavétele. 

▪ A természeti és társadalmi értékek megismerése, megőrzése. 

Fizika:  

▪ Az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzás, zaj, rezgés) egészségkárosításának 

megismerése. 

▪ A fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti hasonlóság, valamint 

az élő és élettelen közötti kölcsönhatások felismerése. 

▪ A környezet változásainak, a változások okainak értelmezése, s ezek tudatában 

megoldások keresése a környezeti problémákra. 

▪ A környezeti változások fizikai magyarázatának megismerése, megértése. 

Matematika: 

▪ A tanulókat körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyainak 

megismerése mérése. 

▪ A környezeti mérések eredményeinek értelmezése, elemzése, statisztikai módszerek 

alkalmazása, reális becslések képességének kialakítása. 

▪ Más tárgyakban megismert környezeti összefüggések matematikai módszerekkel való 

szemléltetése, táblázatok, grafikonok készítése, elemzése. 

▪ A logikus gondolkodás, a szintetizáló – és lényegkiemelő képesség fejlesztése. 
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Technika és életvitel: 

▪ Annak a megismertetése, miképpen tudunk együtt élni azzal a technikai környezettel, 

amelyet az élet megkönnyítése érdekében hoztunk létre. 

▪ A fenntartható fejlődés összefüggéseinek, követelményeinek, problémáinak feltárása. 

▪ A környezetgazdálkodás lényegének megismerése. 

▪ A környezeti válság okainak és lehetséges megoldásainak bemutatása. 

Ének – zene: 

▪ A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése. 

▪ A természet zenei ábrázolásának módjai. 

▪ A természet szépségének megjelenítése a népdalokban. 

▪ A zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepének felismerése. 

▪ A „zenei környezetszennyezés” felismerése. 

Rajz és vizuális kultúra: 

▪ A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése. 

▪ A természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségei. 

▪ A hagyományápolás fejlesztése (pl. népi építészet, díszítőművészet). 

▪ A természetes alapanyagok használatának ismerete. 

▪ Műalkotások elemzése környezetnevelési szempontok szerint. 

▪ A tárgyi világ formanyelvi elemeinek ismerete, a tartalom és a forma összefüggése. 

▪ A helyi népi építészeti emlékek felkutatása, megismerése. 

▪ Példák mutatása környezetbarát formatervezésre. 

Testnevelés: 

▪ A környezeti hatások és az egészséges testi fejlődés közötti összefüggés felismerése, 

megértése. 

▪ A sport nélkülözhetetlen szerepe az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a 

tolerancia fejlesztésében. 

▪ A környezetszennyezés egészséget veszélyeztető hatásai a sport szemszögéből nézve. 

▪ Lehetőség szerint természetes anyagok használata a sportoláshoz (sportruházat, 

sportszerek). 

 

Tanórán kívüli keretek 

 

Napközi otthon 

 

A délutáni szabadidős tevékenységek sora (a környezet tisztaságának óvása, díszítése, 

növények gondozása, madarak etetése, az időjárás megfigyelése, természetfilmek megtekintése 

stb.) hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon bennük a környezettudatos magatartás.  

A napirend segíti a rendszeres életmód kialakulását. A szabad levegőn való tartózkodás, a sport, 

a játék edzi egészségüket, elősegíti harmonikus emberi kapcsolatok kialakulását. 

 

Szakkörök 
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Az érdeklődő, kutató típusú, vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének nagyon jó színterei a 

szakkörök. Tanév eleji felmérés alapján a következő szakkörök lehetségesek: 

Tánc 

Színjátszó 

Angol 

Tömegsport 

Úszás 

Színházbajáró 

Természetjáró 

Környezetvédelmi  

 

Tanulóknak adott külön feladatok (projektek) 

 

Az érdeklődő diákok számára lehetőség nyílik a környezeti neveléshez kapcsolódó témák, 

problémák önálló kutatására, feldolgozására (szakmai dolgozat, rajz, fotó, irodalmi alkotás stb.) 

 

 

Akciók, programok 

 

Jeles napokon (pl. Föld Napja, Madarak és Fák Napja) versenyek, kirándulás, vagy egyéb 

rendezvény szervezésével hívjuk fel a figyelmet a helyi vagy globális környezeti problémákra. 

 

A hittanos tábor programja: 

 

A hittanos tábor oktatási célja:  

- Hitünk mélyebb megismerése 

- A helyes közösségi szemlélet kialakítása 

 

Az hittanos tábor nevelési céljai: 

- Helyes környezeti attitűdök kialakítása 

- Természeti környezet állapota iránti érzékenység 

- Közösségi szociális formák elsajátítása, szociális érzékenység kialakítása 

A hittanos táborban való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. 

A mindennapos testnevelés 

 

A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „Az egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatok” c. fejezetében találhatók.  

 

Az idegennyelv-oktatás 

 

Intézményünkben a negyedik évfolyamtól kezdődően az angol nyelv oktatása része a tanórai 

foglalkozásoknak. Szakköri foglalkozás keretében a második évfolyamtól vehető igénybe az 

angol szakkör. 

 

Az emelt szintű képzési forma 
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Intézményünket illetően nem releváns 

 

A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

Az iskolai tanulmányok első négy évében a tanulási képességek kialakítása és fejlesztése az 

alapvető feladat. Célunk szilárd alapismeretek kialakítása a gyermekekben. A tanítási órán való 

differenciált fejlesztéssel különös figyelmet fordítunk a hátránykompenzálásra, a 

felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. A tanulási képességmérés lehetőségével segítjük az 

első osztályosokat az óvoda és az iskola közötti átlépésben, a sikeres iskolakezdésben. Alsó 

tagozatunk az egyéni fejlesztésre, az általános és specifikus tehetségek felfedezésére, különös 

érdeklődési körök kibontakozásának elősegítésére törekszik. Fontos számunkra a személyiség 

egészséges és sokoldalú fejlesztése. Szeretnénk tanítványainkat mozgásra, testedzésre igényt 

tartó, éneklést, zenét kedvelő, szívesen barkácsoló, kézműveskedő, kommunikatív 

gyermekeknek nevelni. Lényegesnek tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék a koruknak 

megfelelő tanulási módszereket, a rendszeres gyakorlás szükségességét. Az első négy 

esztendőben különösen fontos a tanuláshoz való pozitív hozzáállás, a helyes tanulási szokások, 

a precízen teljesítő, elmélyült, minőségre törekvő tanulási morál kialakítása. A munka mellett 

nagy hangsúlyt kap a gyerekek iskolai életében is a játékosság, a játék, a gondtalan gyermekkor 

élvezete. 

 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Elsődleges nevelési feladata az óvoda- iskola átmenet megkönnyítése. Az első év kezdeti 

szakaszában fontos az egyéni képességek, különbségek feltárása. Ha részképességekben 

elakadást észlelünk, szakirányú segítség igénybevételével (logopédus, fejlesztőpedagógus) 

fejlesztjük A kezdeti időszakban az iskola szokásrendszerével ismertetjük meg tanulóinkat, 

majd gyakoroltatjuk azt. A kötelességtudat, munkafegyelem kialakítása előfeltétele a későbbi 

tanulmányi munka sikerének. 

 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a NAT 

elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. Ebben az életkorban előtérbe 

kerülnek a teljesítményelvárások. Fontossá válik a belső motiváció kialakulása, mely a tanuló 

későbbi iskolai munkájának fontos mozgatórugója lesz. Változatos tanórákkal, korszerű 

tanulásszervezéssel (csoportmunka, differenciált egyéni munka, interaktív tananyag használata, 

kooperatív tanulás, kutatómunkák, frontális osztálymunka) fejleszthető a motiváció. Ezen kívül 

a dicséret, jutalmazás, megerősítés is fontos. Célunk az alsó tagozat végére az önálló tanulás és 

információszerzés alapjainak elsajátíttatása. 

 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Felső tagozatban a nevelésoktatás feladata 

elsősorban a sikeres tanuláshoz, tanulási eredményességhez szükséges képesség együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. 

• megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit 

• életkori jellemzők figyelembe vétele 

• ismeretek tapasztalati megalapozása 

• ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása 

• önértékelés képességének fejlesztése 

• biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat, önálló tanulás, önművelés alapozása 

• egészséges életvitel kialakulása 
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• értelmi és érzelmi intelligencia mélyítése 

• a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatok követése, fejlesztő értékelés 

Fejlesztendő: 

• lényeglátás, lényegkiemelés 

• összpontosítás, tartós figyelem 

 • intuíció, kreativitás  

 • emlékezet, képzelet 

 • analitikus gondolkodás  

• lényegre törő fogalmazás  

• véleményalkotás, döntés önállóság  

 

 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

A nevelés oktatás alapvető feladata a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, 

bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen 

hangsúlyt a pályaválasztásra. Kreatív önálló kritikai gondolkodás, elemzőképesség és 

vitakultúra fejlesztése. A felelősség az önálló cselekvés, megbízhatóság, kölcsönös elfogadás 

elsajátítása. Az önismeret- a személyes tapasztalatok, a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló fejlődő, fejleszthető képesség- a társas kultúra alapja. Ennek megfelelő szintű 

kialakítása. Segíteni kell a tanulók kedvező adottságainak szellemi és gyakorlati képességeinek 

kifejezésre jutását. Hozzá kell segíteni, hogy az elsajátított tudást és készségeket énképébe tudja 

építeni. A tanítás-tanulás egész folyamatában támogatni kell abban, hogy érezze, alakítani tudja 

fejlődését, tudását. Fontos mások megértéséhez, tiszteletéhez, szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához szükséges képességek kialakítása. Az iskolának – életkorhoz igazodva – átfogó 

képet kell nyújtania a munka világáról. Olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, 

amelyek során a tanulók kipróbálhatják képességeiket és képessé válnak hivatásuk 

megtalálására és a hozzájuk vezető erőfeszítések megtételére. Fejleszteni kell bennük a 

segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és 

azok kezelését.  

Fejlesztendő: 

 • fegyelmezettség, rendszeretet 

 • kudarctűrés, türelem  

 • talpraesettség, sikerorientáltság  

• kockázatvállalás, megfontoltság  

• kitartás  

• felelősség vállalása 

 • nemzeti öntudat  

• kapcsolatteremtés, empátia, együttműködés, szabályok szükségessége, betartása 

  

14.5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 
A Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg. 

 

A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „Az egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatok” c. fejezetében találhatók.  
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14.6. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a 

pedagógusválasztás szabályai 

 

Intézményünkben nem releváns. 

 

 

Pedagógusválasztásra intézményünkben nincs lehetőség. 

 

14.7. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint 

a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

 

Az ismeretek számonkérésének, a tanuló teljesítménye értékelésének 

követelményei és formái  

 

A) Követelmények: 

➢ Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a 

tanuló tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott. 

➢ A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell 

irányulnia. A hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a hiányosságok 

pótlásának segítése. 

➢ Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására, 

hibák javítására. 

➢ A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény 

egységében kell értékelni. 

➢ Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges 

minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban 

kialakult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét). 

➢ A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés 

útján történő fejlesztése az irányadó elv.  

 

B) Az értékelés formái: 

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

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve 

felzárkóztatásra szorul. 

A második év végétől a hagyományos osztályzásos módszert használjuk, azaz a tanuló 

teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeljük, félévkor 

és a tanítási év végén osztályzattal minősítjük. 

 

A szaktanár a tanuló teljesítményét, előmenetelét 

a) heti egy órás tantárgynál félévenként legalább három érdemjeggyel, 

b) heti kettő vagy három órás tantárgynál havonta legalább egy érdemjeggyel, 

c) heti három óránál magasabb heti óraszámú tantárgynál havonta legalább kettő érdemjeggyel 

értékeli. 

 

Az értékelés legyen folyamatos: 
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➢ visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében, 

➢ jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről. 

 

A folyamatos értékelés fajtái: 

➢ órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére), 

➢ szóbeli felelet értékelése, 

➢ gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban 

(készségtárgyak teljesítményének értékelésére), 

➢ írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat + hozzáfűzött megjegyzések, 

tanácsok), 

➢ szülőknek üzenő füzet vagy ellenőrző útján küldött jelzés a feltűnően gyenge, vagy – 

esetleg – a kiemelkedően jó teljesítményért. 

➢ félévi és tanév végi 

 

Az értékelés módja: 

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

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve 

felzárkóztatásra szorul. 

A második év végétől a negyedik év félév végéig a szöveges értékelés helyett, a hagyományos 

osztályzásos módszert kell használni.(Tanév közben érdemjegyekkel, a félévkor és a tanév 

végén osztályzattal minősítjük a tanulókat.) 

Az 5-8. évfolyamon a tanulók munkáját minden tantárgyból év közben érdemjegyekkel, a félév 

és a tanév végén osztályzattal minősítjük. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) 

Kiemelkedő tantárgyi teljesítmény félév és tanév végi osztályzata: kitűnő (5). 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

➢ szóbeli feleltetés, 

➢ házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése, 

➢ írásbeli számonkérési formák: 

• írásbeli felelet (egy anyagrészből), 

• beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése, 

• röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból), 

• dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből), 

• témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással 

előkészített, teljes témakört felölelő). 

➢ a tanuló produktumának (pl.: rajz, technika órán előállított tárgy, testneveléssel 

összefüggő mozgásforma előadása) ellenőrzése. 

 

 

A tanulók munkájának szöveges értékelése 
 

A törvényi szabályozás: 

 

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

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve 

felzárkóztatásra szorul. 
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A második év végétől nyolcadik év végéig a szöveges értékelés helyett, a hagyományos 

osztályzásos módszert kell használni.(Tanév közben érdemjegyekkel, a félévkor és a tanév 

végén osztályzattal minősítjük a tanulókat.) 

 

A szöveges értékelés elvi kiindulópontjai: 

 

  - az értékelés a gyerekért, de elsősorban a szülőknek szól 

  - alakítja a helyes önértékelést, segíti a reális önismeretet 

  - nyitott, nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart 

  - a gyerek aktív részese a saját fejlődésének 

  - a szülő és a pedagógus közösen gondolkodik a gyermek  

fejlődéséről 

 

A szöveges értékelés elvi követelményei: 

 

  - minősítés-központúság helyett fejlesztőközpontúság jellemzi 

  - figyelembe veszi az életkori sajátosságokat 

- összhangban van a pedagógiai programmal, a helyi tantervi  

rendszerrel és a kimunkált értékelési koncepciókkal 

  - személyre szóló és ösztönző jellegű  

- a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként megerősítő,  

korrigáló, fejlesztő szerepet tölt be 

- konkrét egyénre szabott javaslatokkal jelöli meg a továbblépés  

útját és módját, nyelvi megformáltságában közérthető mind a tanuló, mind a 

szülő számára 

 

A szöveges értékelés rendszerének felépítése 

 

a A helyi értékelés alapelvei 

- A gyerekek értékelését az osztálytanítók készítik el, figyelembe  

véve a napközis nevelő és az osztályban tanító nyelvszakos tanár véleményét 

is . 

  - A teljes körű értékelések évente két alkalommal készülnek.  

- A szöveges értékelés tartalmi szempontjai: 

   - magatartás  

   - szorgalom 

   - tantárgyi teljesítmények 

   - a helyi tanterv követelményeinek való megfelelés,  

- a fejlődés, illetve fejlettség az alapvető készségekben és  

képességekben 

  - általános értékelés / év végén /: 

A ……………….. évfolyam tantervi  követelményeinek kiválóan megfelelt, 

vagy jól megfelelt, vagy megfelelt. 

 ………………tantárgyból felzárkóztatásra szorul. 

 

b Értékelési funkciók meghatározása 

 

  - Diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós funkció, amely fontos  

információkat ad a pedagógusnak a helyzetfelméréshez, a csoport és az egyén 

tanulási folyamatának tervezéséhez. 
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  - Formatív, fejlesztő, szabályozó funkció, amely a tanulás  

folyamatához, annak korrekciójához, a fejlesztési stratégiák kimunkálásához 

ad segítséget pedagógusnak, szülőnek, diáknak. 

  - Szummatív funkció, megerősítés, visszacsatolás,- egy-egy tanulási  

szakasz végén ad összegző tájékoztatást az elsajátított ismeretek eredményéről 

pedagógusnak, szülőnek, tanulónak egyaránt. 

 

c A szöveges értékelés módja: 

 

1. Szóbeli: a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi  

teljesítményéről a tanítási órákon és más iskolai foglalkozásokon. 

Megfogalmazódhat: 

- a tanító részéről 

- a tanulótársak részéről 

- önértékelés formájában 

 

2. Írásbeli: például  

- a tanulói produktumokra írt rövid, lényegre utaló észrevételek 

megfogalmazásával, 

- témazáró felmérések megoldásának értékelése %-os teljesítménysávok 

megadásával és ezek minősítő jelzésével, 

- aktuális észrevételek bejegyzése a tanuló fejlődésével, előmenetelével 

kapcsolatban (pl. üzenő füzetbe), 

 -  félévkor, és tanév végén részletes szöveges értékelés. 

 

d Szöveges értékelés dokumentumai: 

 

- Az EMMI Oktatási Államtitkárság által jóváhagyott bizonyítvány. 

Az első évfolyamon a tanuló szöveges minősítése a pótlapon történik. A kitöltött 

pótlap a bizonyítvány része, amit a bizonyítvány borítólapjának tárolójába kell 

elhelyezni.  

- Az EMMI Oktatási Államtitkárság által jóváhagyott törzslap. 

- Az E- napló. 

A naplóba a  féléves értékelések , a felmérők %-os eredményei és az  alkalmi 

értékelések kerülnek. 

- Tájékoztató füzet. 

A tájékoztató füzetbe alkalmi beírások kerülnek és a félévi értékelés 

másodpéldányai 

 

A szöveges értékelés felszínre hoz olyan értékeket is, amelyek nem kifejezetten a 

tanulási teljesítményt érintik, de nagyon fontosak a teljes személyiségfejlődés szempontjából. 

 

Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanuló tudásának 

értékelésében betöltött szerepe, súlya 
 

A sokszínű tevékenységformákkal összhangban: pl. produktum értékelése (az egyes tanulóknál, 

csoportmunka esetében), projektnél, témahétnél, gyűjtőmunka, stb. Annak meghatározása, 

hogy a produktumok milyen súllyal kerülnek figyelembevételre a többi osztályzathoz képest? 

 

A) A tanuló írásbeli beszámoltatásának formái : 
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a) témazáró dolgozat: egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy tanórát kitöltő, 

az ismeretek felidézését és alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli számonkérési forma, a 

témazáró dolgozatban szereplő feladattípusok arányai megfelelnek a tananyag és a tantervi 

követelmények belső arányainak; 

b) egyéb dolgozat: egy tantervi téma valamely részének számonkérésére szolgáló, legfeljebb 

egy tanórát kitöltő írásbeli számonkérési forma, amelyben az ismeretek felidézése az 

alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt is számon kérhető 

c) Az év eleji, félévi, év végi felmérések alapvetően diagnosztikai célt szolgálnak: a tanulók 

tudásának, készségeinek szintjét mérik. E felmérők csak akkor osztályozhatók, ha megfelelő 

ismétlés, gyakorlás után került sor rájuk 

 

A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a 

következő arányok alapján végezzük. 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-33 %: elégtelen (1) 

34-50 %: elégséges (2) 

51-75 %: közepes (3) 

76-90 %: jó (4) 

91-100 %: jeles (5) 
Ha a szaktanár a meghatározott ponthatárok alkalmazása során szükségesnek látja, az adott 

osztályban, csoportban az egyes ponthatárokat legfeljebb 5 százalékkal lefelé vagy felfelé 

módosíthatja. 

 

B) Az írásbeli beszámoltatás korlátai, a tanulók tudásának értékelésben betöltött szerepe, 

súlya 

1. Az írásbeli beszámoltatás szerepe, súlya 

a) A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a pedagógia örök 

dilemmája. A képesség és készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlő arányát kívánná. 

A magas osztálylétszámok, a mennyiségében és sokféleségében egyre bővülő közvetítendő 

ismeretanyag elsajátításának pontos ellenőrzése az írásbeli számonkérést részesíti előnyben. 

Ugyanakkor a tanulók kifejezőkészségbeli hiányosságai, a felgyorsult élettempó hatására 

kialakult rövidített, szinte csak jelzésszerű – az egyedi, választékos stílust nélkülöző – 

beszédjük az iskola felelősségét növeli ezen a téren.  

b) A témazáró dolgozatok – kétszeres súllyal való értékeléséről a szaktanár dönt a 

munkaközösség véleményének figyelembevételével. A szaktanár a tanév elején tájékoztatja a 

tanulókat arról, hogy melyek azok a tanulói teljesítmények, amelyeket a félévi és a tanítási év 

végi osztályzatok kialakításánál kétszeres súllyal fog figyelembe venni. Ilyen teljesítmény 

értékelésekor a naplóba és a tanuló ellenőrzőjébe piros színnel megkülönböztetett érdemjegy 

kerül. Az osztályzatok kialakításánál más súlyozást nem alkalmazunk. 

 

2. Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai : 

a) Témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt bejelenti( E-

naplóban jelöli), a dolgozatot két héten belül kijavítja, felső tagozaton :egy napon kettőnél több 
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témazáró dolgozatot nem íratunk; alsó tagozaton: egy napon maximum egy témazáró 

dolgozatot íratunk. 

b) Egyéb dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, a dolgozatot 

két héten belül kijavítja; 

c) A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az előző dolgozatot 

kijavítva ki nem adta a tanulóknak. 

 

d) A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született 

érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség 

fejlesztésére. 

 

e) A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját (házi dolgozatok, tanulói 

kutatómunkák anyaga) rövid időn belül értékelni, javítani kell.  

 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai  
(Beleértve a projekttel és témahéttel kapcsolatos feladatokat is!) 

 

A) A házi feladatok kiadásának szempontjai : 

 

▪ a tanulók napi és heti terhelése,  

▪ az egyes diákok képességeit, adottságai,  

▪ az életkori sajátosságok, 

▪ az értelmi fejlettség, 

▪ a fejlődés üteme, 

▪ házi feladat előkészítettsége, 

 

B) A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei: 

 

▪ A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre!  

▪ A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük! iskolában végzett 

munkájáról, az iskolában folyó munkáról. 

▪ A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a pedagógusokat a házi feladatok 

mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is! 

▪ A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre! 

▪ Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell 

tenni a mulasztás okai szerint! 

▪ Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok 

elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 

▪ Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik 

óráról a másikra szokásos. 

▪ A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy 

internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése ) az 

elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell 

megállapítani. 

▪ A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó 

feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a 

versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta. 
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A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

A tanuló magasabb évfolyamra lép, ha az évfolyam követelményeit minden tantárgyból – 

legalább elégséges osztályzattal – a szorgalmi időszakban, osztályozó vizsgán vagy különbözeti 

vizsgán teljesítette. Nem léphet tovább az a tanuló, aki valamelyik tantárgy 

követelményrendszerét nem teljesítette. 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és az 

osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az 

adott osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek 

átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek 

okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a nevelőtestület a pedagógus 

indokaival és döntésével nem ért egyet, az osztályzatot az évközi jegyek alapján a tanuló javára 

módosíthatja. 

 

 

 

A magatartás és a szorgalom helyi minősítési rendszere 
 

Tanulóink személyiségfejlődésének, neveltségi szintjük értékelésének fontos eszköze 

magatartásuk és szorgalmuk minősítése. A minősítési rendszerrel célunk az egységes 

szemléletű értékelés megvalósítása. 

Aminősítés formái: 

A tanuló magatartásának értékelése, minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2). 

A tanuló szorgalmának értékelése, minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). 

Félévkor a minősítés az ellenőrző könyvbe csak számmal kerül be, az év végi bizonyítványba 

a fenti egyszavas minősítéseket kell beírni. 

A minősítés eljárásrendje: 

➢ A tanulók magatartását és szorgalmát az első évfolyamon félévkor és év végén, a 

második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni. A második év végétől a 

hagyományos osztályzásos módszert használjuk, azaz a tanuló magatartását és szorgalmát 

tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeljük, félévkor és a tanítási év végén 

osztályzattal minősítjük. 

➢ Az osztályfőnök az általa gyűjtött információk alapján a félévi, illetve az év végi 

osztályozó értekezleten javaslatot tesz az egyes tanulók minősítési fokozatára. 

➢ A minősítések kialakításában az osztályfőnök támaszkodik az osztályban tanító tanárok, 

az osztály-diákbizottság véleményére és a minősítést megvitatja az osztályközösséggel, 

valamint az érintett tanulóval. 

➢ Változtatni kell annak a tanulónak a magatartási érdemjegyét, akinek a tanárokhoz, 

felnőttekhez, társaihoz való viszonya kifogásolható. 

➢ A végleges minősítés a nevelőtestület döntése alapján alakul ki az érvényben lévő 

minősítési fokozatok alapján. 

➢ Az első félévben az első időszakban-, a tanév végén az egész tanévben mutatott 

magatartást és szorgalmat értékeljük.  

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

➢ A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. 
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➢ Az értékelés alapelveit, az egyes minősítések feltételeit az osztályfőnök a tanulókkal az 

év elejei első osztályfőnöki órákon, a szülőkkel a tanév első szülői értekezletén ismerteti. 

 

A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei: 

„Példás” az a tanuló, aki: 

▪ magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból 

▪ felelősséget vállal tetteiért 

▪ tiszteli és elismeri mások értékeit, jóindulattal segíti társait, aki tudásával, a közösségben 

elért helyzetével soha nem él vissza 

▪ a nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket 

▪ képes kulturáltan fellépni saját maga és szűkebb környezete érdekében 

▪ szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében 

▪ ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt 

▪ betartja az iskola házirendjét 

▪ nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása 

„Jó” az a tanuló, aki: 

▪  a példás magatartás követelményeinek javarészt megfelel, de cselekedeteit, ítéleteit 

időnként az indulat vezérli 

▪ a házirendet betartja  

▪ tiszteli a felnőtteket, társait 

▪ trágár, durva kifejezéseket nem használ 

▪ feladatait becsülettel elvégzi, de a közösségért vállalt munkára önként csak ritkán 

vállalkozik, a rábízottakat tőle elvárható módon teljesíti 

▪ az osztály vagy az iskola közösségi munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt 

▪ ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt 

▪ nincs írásbeli intője vagy megrovása 

„Változó” magatartású az a tanuló, aki: 

▪ cselekedetei következményeit nem képes felismerni, így az iskolai házirend előírásait 

nem minden esetben tartja be  

▪ a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül 

▪ a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

▪ játékban gyakran vét a szabályok ellen, közösségi munkájában sokszor udvariatlan, durva 

▪ sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg 

▪ az órai munka során nem kellő figyelemmel dolgozik, időnként mással foglalkozik 

▪ ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, de nem kellő figyelemmel 

▪ környezete rendjéért keveset tesz, vagy nem érdekli 
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▪ a viselkedési szabályokat csupán úgy tudja betartani, ha gyakran figyelmeztetik rá 

▪ igazolatlanul mulasztott 

▪ osztályfőnöki intője van 

„Rossz” a magatartása annak a tanulónak, aki: 

▪ a házirend előírásait sorozatosan megsérti, nem tudja és nem is akarja betartani az iskolai 

házirendet  

▪ 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  

▪ szándékosan rongálja környezetét 

▪ több alkalommal igazolatlanul mulaszt 

▪ több szaktanári figyelmeztetést kap, illetve van osztályfőnöki megrovása, vagy ennél 

magasabb fokú büntetése 

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

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

 

A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei: 

„Példás” szorgalmú az a diák, aki: 

▪ képességeinek megfelelő, egyenletes 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 vesz részt  

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

„Jó” a szorgalma annak a diáknak, 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 

vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti  

▪ taneszközei tiszták, rendezettek  

 „Változó” a szorgalma annak a diáknak, aki: 

▪ tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől  

▪ tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti  
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▪ felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik  

▪ érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja  

▪ önálló munkája figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel 

dolgozik  

 „Hanyag” a szorgalma annak a diáknak, aki: 

▪ képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében  

▪ az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg  

▪ tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen  

▪ feladatait folyamatosan nem végzi el  

▪ felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek l 

▪ 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. 

 

A magatartás és szorgalom megítélésekor mindig figyelembe kell venni a gyermek 

életkörülményeit és képességszintjét! 

 

 

14.8. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Csoportbontások az alábbi tantárgyak esetén lehetségesek: 

 

1. Hit-és erkölcstan oktatás 

 

Egy adott évfolyam (esetleg több évfolyam) diákjaiból a református-, illetve római 

katolikus hittant tanulók homogén csoportjainak megszervezése. 

 

2. Idegen nyelv oktatás 

 

Egy adott osztály (évfolyam) diákjaiból az angol nyelvet tanulók homogén 

csoportjainak megszervezése.  

 

Egyéb foglalkozások szervezése 

 

A foglalkozások szervezésénél a jelentkezők számán (minimum 10 fő/csoport) kívül a 

személyi és tárgyi feltételek biztosíthatóságát is figyelembe vesszük. 

Fontos szempont a folyamatosság és a felmenő rendszer elve. 

A foglalkozások megszervezéséről - az adott tanév tantárgyfelosztásának elfogadásával 

egyidejűleg – a szakmai munkaközösségek javaslatát figyelembe véve, a nevelőtestület 

dönt. 
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14.9. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

 

Intézményünket illetően nem releváns. 

  



 65 

 

14.10. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

 

A tanulók fizikai állapotának mérési rendje, a tantárgy értékelési rendje A nevelési oktatási 

intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 81. §-a értelmében 

tanévenként az iskola valamennyi évfolyamára kiterjedően meg kell szervezni a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérést, vizsgálatot az iskola testnevelő 

tanárai végzik a Magyar Diáksport Szövetség által kifejlesztett NETFIT (Nemzeti Egységes 

Tanulói Fittségi Teszt) rendszer felhasználásával.  

A tanulók fittségi mérését az alábbi alapelvek vezérlik:  

• A tanulók általános fittségi mérésével képesek vagyunk a tanulók fizikai állapotát az elvárható 

egészség standardhoz viszonyítani.  

 • A szülők által hozzáférhető online felület lehetővé teszi, hogy nyomon tudják követni 

gyermekük fizikai állapotának változásait. A program konkrét ajánlásokat tesz arra, miképpen 

tartható meg, fejlesztés esetén miképpen érhető el az elvárható egészségszint. 

 • A NETFIT rendszer létrehozásakor a kor igényeinek megfelelően, az egészséges, 

jövőorientált életvezetési kompetencia megvalósítását tűzték ki célul.  

• Az eredmények alapján képesek leszünk (szülő, gyermek, testnevelő) a tanulók fizikai 

állapotának és morfológiai változásainak nyomon követésére.  

• A mérési eredmények önmagukban nem alkalmazhatóak osztályzásra! 

 

 A mérési folyamatot a helyi tantervben foglaltakhoz igazodva az alábbiak szerint értékeljük: 

A tanulók egyéni fejlődését vizsgáljuk az utolsó mérés eredményéhez képest.  

Értékeljük a tanulók órai munkáját és a sikeres végrehajtásra törekvéshez szükséges attitűdöt. 

 

 

 

14.11. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

 

Egészségnevelési elvek: 

 

A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „Az 

egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok” c. fejezetében találhatók.  

 

Környezeti nevelési elvek: 

 

A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „A Nemzeti 

alaptantervben (Nat) meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának 

részletes szabályai/Természettudományos nevelés” c. fejezetében találhatók.  

 

 

14.12. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Intézményünk befogadó jellegű (inkluzív) intézmény. Képesek vagyunk mind a 
különleges bánásmódot igénylő, mind a hátrányos helyzetű (HH), ill. halmozottan hátrányos 

helyzetű (HHH) tanulók integrált nevelésére-oktatására. 

 



 66 

Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően értelmezzük: 

 

a) a nevelésbe/oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi 

kérelmek elbírálása, 

b) a nevelés/oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 

c) a teljesítmények értékelése, 

d) a neveléshez/oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

e) a neveléssel/oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, 

f) a nevelésben/oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek 

kiadása, 

g) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 

h) a nevelésben/oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése 

során. 

 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti  

- különösen valamely személy vagy csoport 

a) jogellenes elkülönítése egy köznevelési intézményben, illetve az azon belül 

létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, 

b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy 

intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai 

követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, 

és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami 

vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés 

lehetőségét. 

 

A köznevelési intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb 

tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy 

csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 

 

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a nevelést/oktatást csak az egyik 

nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy a nevelésben/oktatásban való 

részvétel önkéntes, továbbá emiatt a nevelésben/oktatásban résztvevőket semmilyen 

hátrány nem éri. 

 

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a köznevelési intézményben a 

szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, olyan vallási vagy más 

világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi 

nevelést/oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült 

osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt a nevelésben/oktatásban 

résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által 

jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott követelményeknek. 

 

Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben: 

 

Olyan körülményeket kell kialakítani, hogy megvalósuljon 

- a megkülönböztetés megszüntetése,  

- az egyenlő bánásmód,  

- az emberi méltóság tiszteletben tartása,  

- a társadalmi szolidaritás. 
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Minden tervezett infrastrukturális és tartalmi, szakmai fejlesztés esetén kiemelt 

figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű tanulók 

nevelési/oktatási helyzetének javítására a beruházások megvalósítása során.  

 

A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük 

 

- a településen élők szociális helyzetét 

- a közszolgáltatások elérhetőségét 

- a gyermekek/tanulók (HH/HHH ill. SNI) eloszlását az egyes óvodai 

csoportokban/iskolai osztályokban 

- a gyógypedagógiai nevelést, oktatást 

- a lemorzsolódás arányát 

- a továbbtanulási mutatókat 

- a tanórán kívüli programokon való részvételt az általános iskolai oktatásban 

- az iskolán kívüli segítő programokon való részvételt az általános iskolai 

oktatásban 

- a kompetencia mérések eredményeit 

- a humán-erőforrás hiányát 

- az infrastruktúrát és az ahhoz való hozzáférést  

- a módszertani képzettséget  

- az intézményi és szervezeti együttműködéseket (egyházak, kisebbségek, civil 

szervezetek) 

 

Az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló dokumentum 

 

Az intézmény elkészíti, és folyamatosan karbantartja a KÖZNEVELÉSI 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV c. dokumentumát. 

Felülvizsgálatára 4 évenként kerül sor. 

Az esélyegyenlőségi intézkedési tervhez történő hozzáférést az intézmény (a helyi 

pedagógiai programhoz hasonló módon) lehetővé teszi. 

 

 

14.13. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

 

 

Az iskolai jutalmazás formái: 

 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

- példamutató magatartást tanúsít 

- folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el 

- az iskolai közösség érdekében közösségi munkát végez 

- iskolai és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadáson, bemutatón 

vesz részt 

- vagy bármilyen más módon segít az iskola hírnevének megőrzésében, annak 

növelésében az iskola jutalomban részesíti 

 

a, Az iskolában tanév közben a következő dicséretek adhatók: 

                  -   dicsérőlap 
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- szaktanári dicséret 

- napközis nevelői dicséret 

- osztályfőnöki dicséret 

- igazgatói dicséret 

- nevelőtestületi dicséret 

 

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

tanulók a tanév végén: 

 - szaktárgyi teljesítményért, 

 - példamutató magatartásért, 

 - kiemelkedő szorgalomért, 

 - példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben 

részesíthetők. 

          - Közösségi munkáért 

           - Mulasztás nélküli tanév teljesítéséért 

 

 

 

 c, Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át jeles eredményt elért tanulók 

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

vehetnek át. 

 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudtára kell adni! 

 

Az iskolán kívüli versenyeken, előadásokon, bemutatókon, vetélkedőkön eredményesen 

szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

 

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

közösséget csoportos dicséretben és könyvjutalomban lehet részesíteni. 

 

Az iskolai büntetés formái: 

 

Azt a tanulót, aki: 

- a tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti 

- a házirend előírásait megszegi 

- árt az iskola hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

 

A büntetés formái: 

 

o figyelmeztető lap 

⎯ szaktanári figyelmeztetés, 

⎯ napközis nevelői figyelmeztetés, 

⎯ osztályfőnöki figyelmeztetés (szóban, írásban), 

⎯ osztályfőnöki intés, 

⎯ osztályfőnöki megrovás, 

⎯ igazgatói figyelmeztetés (szóban, írásban) 

⎯ igazgatóhelyettesi intés 

⎯ igazgatóhelyettesi megrovás 

⎯ tantestületi figyelmeztetés 

⎯ tantestületi intés 
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⎯ tantestületi megrovás 

 

Az iskolai büntetések kiszabását a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a 

vétség súlyosságától függően el lehet térni. 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudtára kell adni! 

 

 

15. Záró rendelkezések 

 

15.1. A nevelési program és a helyi tanterv engedélyeztetésének, nyilvánosságra 

hozatalának és módosításának mechanizmusa 

 

a./ A tájékoztatás, megismertetés formája, rendje 

 

A nevelőtestület számára, a program elfogadása előtt, az igazgató biztosítja a 

programtervezet 1-1 példányának átadásával a megismertetést 30 napos 

véleményezési határidővel. 

 

b./ A hozzáférhető elhelyezés biztosítása 

 

A helyi pedagógiai program 1-1 példánya az intézmény igazgatói irodájában, 

irattárában, ill. könyvtárában kerül elhelyezésre 

 

c./  A tájékoztatás kérés és erre a tájékoztatás adás rendje 

 

Az intézményhasználók az igazgatótól kérhetik a pedagógiai programba történő 

betekintést. Az érdeklődők a könyvtárban olvashatják el a dokumentumot, ill. az 

intézmény honlapjáról is lehetőség van azt letölteni. 

 

d./  A pedagógiai program módosítása 

 

Az intézmény Pedagógiai Programjának módosítását - indoklás mellett - 

kezdeményezheti az igazgató, az intézmény vezetősége, az egyes tantárgyi 

munkacsoportok/munkaközösségek. A módosítási javaslatot és annak részletes 

indoklását az igazgató köteles 30 napon belül a nevelőtestület elé terjeszteni. 

A nevelőtestület többségi határozattal (a jelenlévők 50%-a + 1 fő) dönt a 

javaslatról. 

Amennyiben a nevelőtestület a módosítás mellett dönt, az igazgató a döntés után 

10 napon belül köteles a módosítási kérelmet a fenntartónak felterjeszteni. 
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15.2. Legitimációs záradék 

 

Az iskola Pedagógiai Programját az iskolai Diákönkormányzat 2022 augusztus 30. napján 

tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. 

 

Kelt: Majosháza, 2022. augusztus 30. 

 

 

                                                                                  Az iskolai Diákönkormányzat vezetője 

 

Az iskola Pedagógiai Programját a Szülői Szervezet 2022. augusztus 30. napján tartott ülésén 

megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. 

 

Kelt: Majosháza, 2022. augusztus 30. 

 

 

                                                                                  A Szülői Szervezet vezetője 

 

Intézményünk helyi pedagógiai programját a nevelőtestület 2022 augusztus 22.-én elfogadta. 

 

Felülvizsgálatát 2023. évben határozta meg. 

 

 

2022. augusztus 30-án a fenntartónak jóváhagyásra átadtuk. 

 

 

Majosháza, 2022. augusztus 30. 

 

 

                                                                                                Kégli Erzsébet 

 

                  igazgató 

 

 

 

Majosházi Református Egyházközség Presbitériuma .13/2022 sz.-ú határozatával a pedagógiai 

programot 2022. augusztus 30. napján tartott ülésén jóváhagyta.  

 

 

 

 

     Szabóné Réső Szilvia                                                              Beregszászi Marianne 

Gondnok                                                                              Lelkipásztor 
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16. Mellékletek  

 

1.Az iskolai pedagógiai programjához tartozó helyi tanterv 1-8. évfolyamra. 

2.Digitális Fejlesztési Terv 

3.Legitimálási jegyzőkönyvek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


