
 

  

2020 
 

      

Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola Pedagógiai Programja 



1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszöntöm a tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola minden dolgozója nevében. 

Megtisztel bennünket, hogy elolvassa nevelési és pedagógiai programunkat, melyben családias 

légkörű iskola mutatkozik be. Olyan hely, ahová szívesen járnak a gyerekek, kötődnek 

tanáraikhoz, társaikhoz. Remélem nevelési és oktatási elveink találkozni fognak az Ön 

gyermeknevelésről alkotott elképzeléseivel, és megerősít bennünket munkánk értelméről, 

tevékenységünk helyességéről.  

Racsekné Csapó Csilla 

intézményvezető   
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1. BEVEZETŐ 

1.1. Az intézmény bemutatása 

A Szent Imre Általános Iskola 2013. szeptember 1-jétől egyházi fenntartásba került. 

Intézményünkben kiemelt szerepet tulajdonítunk annak, hogy az oktató – nevelő munkába a 

keresztény szellemiséget beépítsük. Napjainkban a szülők és a környezetünk is magas 

elvárásokat tanúsítanak az iskolákkal szemben. Szeretnénk, ha tanulóink kiegyensúlyozott, 

nyugodt légkörben kapnák meg azt a tudást, amely biztosítja számukra az alapokat, melyek 

nélkülözhetetlenek a középiskolai tanulmányaik megkezdéséhez.  

 Iskolánk több évtizedes múltra tekint vissza. 1926-ban épült, 2 tanteremben 2 nevelő kezdte 

meg az oktatást összevont osztályokban. 1953-ban a felső tagozat és az alsó tagozat is 2 

csoportra bomlott, ekkor már 4 nevelő tanított. 1996 szeptemberében kapta meg intézményünk 

az új tornatermet, és egyéb helyiségeket, ami nagyon nagy előrelépést jelentett. 

2001 augusztusában vette fel iskolánk a Szent Imre nevet.  Az iskola önállósága 2008-ban 

megszűnt, a Hanyi-menti Közoktatási Intézmény tagiskolája lett. 2013 januárjában állami 

irányítás alá került, a hevesi tankerület tagjaként.  Az iskola jövőjének, fejlődésének és 

megújulásának keresése során a képviselőtestület úgy döntött, kikérve a pedagógusok és szülők 

véleményét, hogy a katolikus egyháznak ajánlja és felkéri a fenntartói jog átvételére és 

gyakorlására. A szülők nagy része és szinte minden pedagógus támogatta e szándékát és kész 

egy új szemléletű nevelésre-oktatásra, megtisztulásra. 

Az iskola tanulóinak létszáma nem csak helyi, hanem a környező települések bejáró tanulóival 

egészül ki. A 8 osztály mellett, alsó tagozaton napközi, felső tagozaton differenciált foglalkozás 

működik. Sok a hátrányos helyzetű gyerek, melynek legfőbb oka szociális körülményekből 

ered. A szülők jelentős része fizikai dolgozó, illetve gyakori-főleg az édesanyáknál a 

munkanélküliség.  

Iskolai oktatásra 2 épület áll rendelkezésre. A fő épület alsó szintjén a felső tagozat részére 4 

szaktantermi jellegű helyiség van, az alsó tagozatnak pedig 3 osztályterem a felső szinten.   

Ezeken kívül 1 tornaterem, mellékhelyiségeivel együtt jól szolgálja a tanulók testi nevelését.  

Az udvaron aszfaltozott pálya a sportolási lehetőségeket bővíti. Intézményünk mentorként vesz 

részt egy iskolakert pályázatban, melyhez a gyakorlókert biztosítja a feltételeket. Az udvaron 

található egy őspark, mely lehetőséget ad a játékra, készségtantárgyak szabadtéri megtartására, 

pihenésre. A főépületen kívül található egy másik épület itt található 2 tanterem, ebédlő, 

gyakorló és tálaló konyha, valamint a zeneiskolai oktatáshoz szükséges tantermek.  
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Az iskola eszközállománya az utóbbi években jelentősen bővült. A tantárgyak legfontosabb 

szemléltetőeszközei, audiovizuális berendezések, számítógépek a tanítás színvonalának 

emelését szolgálják. Rendelkezünk digitális táblákkal. Az iskolai könyvtár állománya is sokat 

gyarapodott: szakkönyvekkel, tanulói- tanári segédkönyvekkel, DVD és CD lemezekkel. A 

tantárgyak oktatásához rendelkezésre álló korszerű eszközök beszerzése nagymértékben 

köszönhető a különböző pályázatoknak, valamint a fenntartónknak. Az iskola a község egyik 

legfontosabb szellemi műhelye. Ebből is adódnak különleges és fontos feladatai. 

Hagyományosan hosszú évek óta az iskolában megrendezésre kerülő programok nemcsak 

gyermekeinknek és szüleiknek szólnak, hanem a falu lakosságának is. 

1.2. Az intézmény küldetésnyilatkozata  

Katolikus intézményünk tevékenyen vállal részt az Egyház Krisztustól kapott küldetésének 

teljesítésében. A gyermekeket és szüleiket egyaránt segíteni kívánjuk az üdvösség felé vezető 

úton. Példaképként Krisztust állítjuk önmagunk és tanítványaink elé, akiben, mint tökéletes 

emberben minden emberi érték kibontakozik. Tevékenységünkben kiemelten fontos a 

keresztény világnézet és az emberi magatartás alapvető értékeinek átadása. A ránk bízott 

gyermekek egészséges személyiségfejlődésén munkálkodunk, és ezzel egyidejűleg biztosítjuk 

gyarapodásukat a hitbéli ismeretekben is. Keressük a gyermekekben a szellemi és lelki 

értékeket, melyeket a Teremtő helyezett el bennük, hogy a neveléssel felszínre hozhassuk 

azokat. Szeretnénk a gyermekek családjaira is hatással lenni, ezáltal egyre több embert az igaz 

értékek megtalálásához vezetni. Nyitottak vagyunk minden család felé, akik iskolánk 

szellemiségét elfogadják.  

 

Az iskola jövőképe: 

 

A jövő nemzedékéért érzett felelősség vállalása körültekintő döntéshozatalt kíván az oktatásban 

résztvevők mindegyikétől: a fenntartótól, a szakma képviselőitől és a szülőktől. A gyermek 

iskoláztatása egyre jobban létkérdés minden szülő számára, hiszen egy bonyolult, a mainál 

valószínűleg bizonytalanabb munkaerőpiacon kell megtalálniuk létfenntartásuk és 

önmegvalósításuk lehetőségeit és módját. Az elbizonytalanodás jelensége, az értékváltás, a 

tudás leértékelődése társadalmi tünet, nehéz feladatok elé állítja az oktatás folyamatában 

résztvevőket. Mindezen nehézségek ellenére munkánk legfőbb célkitűzése a gondjainkra bízott 

gyermekek lehető legjobb, legeredményesebb nevelése, oktatása, melynek során az örök emberi 

értékekre: a humanizmusra, az emberszeretetre, a gyermekszeretetre építünk.  
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Olyan feltételeket kívánunk teremteni, melyek biztosítják a tanulók egészséges, harmonikus, 

testi-lelki és szellemi fejlődését, a helyes magatartási szokások és pozitív jellemvonások 

kialakítását. Célunk, hogy az intézményből művelt, az elsajátítandó képességek és készségek 

szempontjából alapvető fontosságú ismeretekkel bíró fiatalok kerüljenek ki, akik nyitottak az 

emberi értékek megbecsülésére, akik elsajátították az emberi, társadalmi együttéléshez 

nélkülözhetetlen szokásokat, magatartásformákat. Az iskolarendszer fejlesztésére vonatkozó 

stratégiai elképzeléseinket a Közoktatási törvény, a Nemzeti alaptanterv alapján, a tantestület 

és a fenntartó Egri Főegyházmegye egyetértésével kívánjuk véglegesíteni.  

A gyermekek iránt érzett felelősség, a tudást közvetítő pedagógusokba vetett hit, és a szülők 

támogató segítsége a garanciája a pedagógiailag jól átgondolt program megvalósításának. 
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2.1. Pedagógiai alapelvek  

Nevelésünk négy alapelve: az igaz, a szent, a szép és a jó. Mindezek akkor teljesednek ki: ha a 

szabadság felelős használatára neveljük a tanulókat, legyen érzékük a transzcendencia 

(természetfeletti) és az igaz értékek iránt, megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, 

elkötelezzék magukat az Isten és az emberek szolgálatára. 

A tanítás nevelésközpontúságának elve 

Sokrétű személyiségfejlesztés, személyiségvonások kialakítása (céltudatosság, közösségi 

érzés, magatartás, fegyelmezettség, pontosság, nehézségek legyőzése). A valóvilág tényeinek, 

jelenségeinek, összefüggéseinek megismerése. 

Az iskola és az élet kapcsolatának elve 

A társadalmi élet mai problémáival kapcsolatos tapasztalatok megszerzése, megértése, 

általánosítása. A társadalmilag elfogadott értékek, erkölcsi normák, elvárások közvetítése a 

hatályos jogszabályok betartásával. 

Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének az elve 

A tanulók fejlettségéhez (fiziológiai, biológiai, pszichológiai) való igazodással érjünk el sikeres 

előrehaladást, fejlődést. A tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő 

teljesítményeinek, tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai 

foglalkozásokon és e tevékenység támogatása az iskolán kívül; 

Komplexitás elve 

A tanulókat érő hatások, pozitív, negatív tapasztalatok - melyeket a társadalom, a család, az 

iskola stb. közvetít - összességének összehangolásával a személyiségfejlesztése. 

Egyenrangúság elve – a pedagógus irányító szerepével 

A nevelés-oktatás két alapvető tényezője – a pedagógus és a tanuló – egyenrangú félként vegyen 

részt a nevelés-oktatás folyamatában. A tanuló a folyamatnak ne tárgya, hanem alanya legyen. 

Következetesség elve 

A tanulók önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásának kibontakoztatása. 

Igényességre, pontosságra, rendszerességre nevelés. 

Különböző közösségekhez tartozás elve 

A tanulók a nevelési-oktatási folyamat különböző területeken történő részvétellel szerezzenek 

tapasztalatokat az emberi kapcsolatok terén. A közösségben való alkalmazkodás képességével 

önállóságuk, öntevékenységük, alkotó képességük fejlesztése. 
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Hatékony iskola működtetésének elve 

Az iskolának meghatározó és jelentősen befolyásoló szerepe, hatása legyen a diákok 

tanulmányi eredményeinek és neveltségi szintjüknek emelkedésében.  

Hangsúlyozni kell az alapkészségeket. Törekedni kell pozitív munkalégkör megteremtésére. 

Tanulói teljesítmények követési (mérési) rendszerének kidolgozása. 

Egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési 

eljárások alkalmazása. 

Szervezeti kultúra fejlesztésének elve 

Az nevelő-oktató munkában résztvevő személyek és csoportok magas szintű együttműködése 

a kitűzött célok és feladatok elérése érdekében. 

Erős, stabil iskolavezetés és tantestület kollektív együttműködése, elvárások, követelmények 

egységesítése. Az iskola kidolgozott nyilvánossági rendszerének egységes betartása. 

Optimális tárgyi és személyi feltételek biztosításának elve 

Valamennyi szaktárgyi és minden pedagógiai területen alkalmazása. Az alapvető taneszköz 

jegyzékben szereplő tárgyi és szemléltetőeszközök beszerzése. 

A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei  

A tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók 

személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása. 

Kerüljön előtérbe a tanulók aktivitására épülő kooperatív tanulásszervezési forma, a projekt 

módszer, a páros munka, a differenciált oktatás.  A tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, 

problémái megoldásának segítése az iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi 

területén. 

2.2. Az intézményi nevelő-oktató munka céljai  

Iskolánk pedagógiai munkájának célja: 

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

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

tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. 

Az iskolahasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbéli fejlődés, a tudás, a 

fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés. 

A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, az értékes tudás, az értékes alkotások 

iránti igényének megalapozása. 

A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető 

képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, illetve azt segítse elő. 

A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze. 
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Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, saját 

személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit formálja. 

Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel, hatékony szakmai munkával fejlessze a tanulók 

önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét, illetve kreativitását. 

A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat. 

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

fejlődésére gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt. 

A kulturált szórakozás igényének kialakítása. 

Az érzelmi és esztétikai nevelés eszközeivel a személyiség formálása, a zenei ízlés, érdeklődés 

kibontakoztatása, az igényesség, esztétikai érzék megalapozása. 

A nagy hagyományokkal rendelkező magyar zeneoktatás, valamint művészképzés 

hagyományainak ápolása. 

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

légkörben gazdagodik személyiségük. 

Minden tanulónk jusson el egy bizonyos alapszintig ismeretanyagban, készségben, 

képességben. 

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

alkalmazkodni, a mai társadalom kihívásának megfelelni és eligazodni korunk problémái 

között. 

Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat). 

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

kézműves foglalkozások stb.). 

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

Törekedni partnereink (gyermekek, a szülők, munkatársaink, Tenk község társadalma) 

igényeinek kielégítésére, összhangban a keresztény értékrenddel.  

 

2.3. Az intézményi nevelő-oktató munka feladatai  

Olyan korban élünk, amikor sajnos sok család és gyermek életéből hiányzik a szeretet. Sokan 

az anyagi javak hajszolásában, birtoklásában találják meg az örömüket. Az iskola a plébános és 

a hitoktató segítségével tehet azért, hogy ráébressze tanulóinkat a megbecsülés a személyes 

szeretet és a bizalom fontosságára. Böjte Csaba, aki nagyon sok nehéz sorsú gyermeket karolt 

fel, így fejezi ki a nevelői hivatás lényegét. „Jó nevelő az, akinek a környezete is jóvá válik. 

Akkor élek jól, ha a mellettem élők jóvá, szentté válhatnak.” 
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Ezért intézményünk feladatai a következők:  

 Az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk. 

 A tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk. 

 A gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe. 

 A tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük. 

 Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük. 

 Minden gyerek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítőkészségére mind tanulmányi 

munkájában és életük egyéb problémáinak megoldásában is. 

 Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése. 

 A tanulók korszerű ismereteinek bővítése és képességeiknek, készségeiknek kialakítása, 

fejlesztése a legfontosabb pedagógiai feladat.  

 Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy intézményünk folyamatosan részt vegyen 

lakóhelyünk életében, és a közösséget, mint összetartó erőt ezáltal is formáljuk. 

 Felkészítjük tanulóinkat az élethosszig tartó tanulásra. 

 

2.4. Az intézmény nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai, szervezeti keretei  

 

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

sajátosságához, értelmi fejlettségéhez, képességeihez és a pedagógusok személyiségéhez, 

felkészültségéhez. Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, 

eljárások kombinációja. Kiemelten fontos a pozitívumokra való támaszkodás.  

Alkalmazott módszereink:  

 A meggyőzés módszerei: oktatás, példakép állítás, önbírálat, beszélgetés, tudatosítás 

 A tevékenység megszervezésének módszerei: számonkérés, ellenőrzés, értékelés, 

játékos módszerek, gyakorlás 

 A magatartásra ható ösztönző módszerek: ígéret, biztatás, elismerés, dicséret   

 A jutalmazás formái: szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, 

jutalomkönyv, tárgyi jutalom, ösztöndíj, táborozás 

 A büntetés formái: szóbeli figyelmeztetés, észrevétel, dorgálás, határozott rendre 

utasítás, osztályfőnöki figyelmeztetés, megrovás, igazgatói figyelmeztetés és megrovás, 

nevelőtestület elé idézés, szigorú megrovás, eltiltás az iskolából.  

 A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek: felügyelet, 

ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom.  
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 A tanulók bevonása közvetlen környezetük értékeinek megóvásába: dekoráció, 

hulladékgyűjtés, udvari növények, iskolakert gondozása, tantermek és bútorok 

épségének megóvása. 

Alkalmazható szervezeti keretek:  

 Tanítási órák 

 Differenciált foglalkozás, korrepetálások, egyéni fejlesztés  

 Külső helyszíneken megtartott tanórák foglalkozások  

 Zarándokutak, lelkigyakorlatok 

 Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, sportkörök 

 Iskolagyűlés 

 Versenyek, pályázatok 

 Pályaorientációs nap, fórumok 

 Könyvtárlátogatás, internetes hozzáférés biztosítása  

 Napközis foglalkozások  

 

2.5. A személyiségfejlesztés programja  

Az oktató nevelő tevékenység eredményeként eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki:  

 Elfogadja minden ember igényét a szeretetre, tiszteletre és az igazságra, miután 

megtapasztalta a közösségi szellemet, melyet a kölcsönös tisztelet, a párbeszéd, a 

türelem, a megbocsátás, a szolgálatkészség, az önfeláldozás, az elköteleződés és a 

köszönet jellemez.  

 Vallását életkorának megfelelően gyakorolja.  

 Megtapasztalja Isten jelenlétét a csendben, a liturgiában, a lelkigyakorlatban, az imában, 

a tevékenységeiben, és élete apró csodáiban.  

 Öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban.  

 Ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit.  

 Képes tudását továbbfejleszteni és önállóan ismereteket szerezni.  

 Kreatív, alkotó.  

 Érdeklődő és nyitott.  

 Fegyelmezett, kötelességtudó.  

 Belső igényévé válik a szentre, a szépre, a jóra, az igazra és a szeretetre való törekvés.  

 Egészségesen él, szeret sportolni és mozogni.  

 Képes szeretetet adni és befogadni.  

 Szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli.  
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 Beszédével és viselkedésével törekszik az erkölcsös és az emberi normák által 

elfogadott magatartásra.  

 Van elképzelése a jövőjét illetően.  

 Megérti és tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket. Toleráns magatartást tanúsít 

mindenkivel szemben.  

 Ismeri, tiszteli, óvja, ápolja a nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, a 

teremtett világ szépségeit, értékeit, az emberi kéz alkotásait, más népek hagyományait.  

 

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 

egyes hozzánk járó gyermek személyiségében. Mindennapi nevelő-oktató munkánkban arra 

törekszünk, hogy a lehető legtöbb gyermek esetében a Teremtő szándékának megfelelően 

felszínre hozhassuk ezeket az értékeket. Tanítványainkhoz fűződő viszonyunkban vezérlő 

gondolatunk:  

 

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint 

mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket. 

Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.” (ismeretlen szerző)  

 

 

2.5.1 A személyiségfejlesztés általános feladatai 

 

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

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

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

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

kapcsolatig. A katolikus iskola olyan intézmény, amely a személyiség javáért 

tevékenykedik, s ezért az emberi személyek iskolája. Az emberi személyiség anyagi és lelki 

igényével központi helyet foglal el Jézus tanításában, ezért annak kibontakoztatása a 

katolikus iskola legfőbb célja. Ezért a gyermekek elé példaként Jézust, az Őt követő 

szenteket és a ma körülöttünk élő szent életű embereket kell állítanunk. Be kell mutatnunk, 

hogy a nyolc boldogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük 

részévé, hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is.  

Nevelési programunkban, ezért hangsúlyosak az alábbi feladatok:  

 A színes sokoldalú iskolai élet, hitélet, tanulás, játék, munka megfelelő arányának 

biztosítása  

 Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése, valamint a kudarc és a stresszhelyzetek megfelelő kezelése 
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 A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, tolerancia és az együttműködési 

képesség kialakítása  

Célkitűzésink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket:  

 

A hitre nevelés területén elvégzendő feladatok:  

 A mindennapi életet a hitre nevelés jellemezze  

 Személyre szabott legyen, alkalmazkodjon a gyermek hitéleti múltjához  

Az értelmi nevelés feladata:  

 Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása, fejlesztése. 

 A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 

 Az önismeret, céltudatosság kialakítása. 

Az erkölcsi nevelés feladatai:  

 Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése.  

 Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.  

Az érzelmi nevelés feladatai:  

 A gyermekek tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és 

aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.  

 A helyes arány kialakítása az érzelmek kimutatásában.  

Kialakítandó személyiségjegyek:  

 Szelídség, alázat, türelem 

 Alaposság  

 Mértékletesség  

 A bűnbánatra való készség  

 Józan, megfontolt ítélőképesség  

 A mások felé való nyitottság, befogadóképesség  

 Az értékek felismerése megbecsülése és a kiállás mellettük 

 A helyes önértékelés  

 Hűség Istenhez és embertársainkhoz  

 Felelősség önmagunk, mások és a teremtett világ iránt.  

Fejlesztendő készségek:  

 Egyéni felelősségvállalás magunkkal és társainkkal szemben  

 Következetesség  

 Önállóság 
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 Az érzelmi intelligencia  

 Tudatos önreflexió és életvitel  

 Stressz és konfliktuskezelés 

 Személyes kapcsolatok fontossága, a tisztelet és elfogadás  

 Nyitottság a transzcendencia (természetfeletti) felé  

 

2.5.2 A személyiségfejlesztés színterei 

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben 

csiszoljam kristályba.” (Németh László)  

A személyiségfejlesztés legközvetlenebb eszköze a pedagógus személyisége maga.  

 Tanítási órák és szabadidős programok 

 Lelki programok, lelkigyakorlat  

 Szakemberekkel történő beszélgetések  

 Egyéni és közösségi imák, iskola élethez kötődő imák  

 Lelki hétvégék, zarándokutak  

 Művészeti nevelés (énekkar, néptánc, kézműves foglalkozások, zeneiskola)  

 A lelki nevelés területén az osztályfőnöknek kiemelt szerepe van. Személyes törődéssel 

figyel diákjaira, törekszik a családi és társadalmi háttér megismerésére, majd ezeket 

figyelembe véve segít a fejlődésben. Személyes beszélgetéseket folytat a diákokkal, 

szüleikkel, szaktanárokkal.  

 Közösségben megélt változatos programok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AZ INTÉZMÉNY 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

3.1. Az egészségnevelés  

 
Egészségfejlesztési tevékenységünk célja a testi és lelki egészség kialakítása, hogy az élet 

minden területén kialakuljon és már gyermekkorban megerősödjön a saját fizikai és szellemi 

állapotáért felelősséget vállaló, tudatos életvitelre berendezkedő pozitív attitűd.  

Szeretnénk a tanulókat olyan gyakorlati tudáshoz és képességhez juttatni, amelyek 

használatával saját egészségük megőrzésén túl egy biztos és egészséges külső világ 

megteremtését célzó értelmes döntéseket tudnak majd hozni. A hitéleti szokások kialakításával 

lelki egészségük fejlődését segítjük elő.  

A pozitív egészség tartalmi jegyei:  

 életöröm, jó közérzet  

 kiegyensúlyozottság, megelégedettség 

 munkakedv 

 kreativitás  

 fizikai, pszichikai, szociális alkalmazkodó képesség  

 fittség  

 biztonságérzet  

 a lélek egészségét biztosító keresztény hitünk megélése  

3.2 Az egészségnevelés céljai 

 

 Kialakítani, erősíteni a gyermekek, tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért.  

 Fejleszteni az életvezetési képességeiket.  

 Felkészíteni a tanulókat a stresszhatások feldolgozására. 

 Elősegíteni a környezet és egészségtudatosság erősödését. 

 Megvalósítani a mindennapos testedzést.  

 Mentálhigiénés nevelés. 

 

3.3 Az egészségnevelés feladatai  

 

 Az iskolai épületek, berendezési tárgyak, az udvar, a biztonsági eszközök megfelelő 

kialakításával, az iskolai étkeztetés megszervezésével egészségfejlesztésre alkalmas 

munka-és tanulási környezetet kell teremtenünk.  

 A világítás, a szellőzés, a takarítás, a karbantartás optimalizálása.  
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 Az iskolai egészségfejlesztési célok megvalósítása érdekében a tanulók aktív 

közreműködésére, építő egységes fejlesztésre vonatkozó egészségnevelési programot 

kell készíteni.  

 Minden tanulónak meg kell tanulnia élni saját fizikai, lelki és szociális lehetőségeivel. 

 

 

3.4 Az iskolai egészségmegőrző program területei  

 

 Egészséges táplálkozás (iskolatej, iskolagyümölcs program)  

 Mindennapos testmozgás, sport  

 Egészségtudatos testápolási szokások  

 Egészségkárosító magatartásformák elkerülése (dohányzás, alkohol, drog)  

 Emberi kapcsolatok ápolása (konfliktuskezelés és kommunikáció) 

 Családi életre nevelés  

 Szexuális felvilágosítás és nemi érettség   

 

 

3.5. Az egészségnevelés színterei  

 

 Tantermek, folyosó megfelelő rendszeres szellőztetése  

 A pedagógusok a dolgozók példamutatása  

 Egészségügyi szempontoknak megfelelő osztálytermi berendezések (asztalok, székek 

mérete)  

 Megfelelő világítás  

 Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében (reggeli elfogyasztása, az 

évszaknak megfelelő öltözködés)  

 Egészségnapok 

 Tantárgyakba beépített egészségnevelés (osztályfőnöki, testnevelés, biológia, 

környezetismeret, természetismeret óra) 

Tanórán kívüli elemek:   

 Szakkörök, nyári táborok, túrák, kirándulások, előadások, kiállítások, lelkigyakorlatok  
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3.6 Az egészségnevelést segítő módszerek  

 Előadások, fórumok 

 Projektek, pályázatok 

 Egészségnevelési nap rendezvényei 

 Játékok, szabadidős foglalkozások, sportversenyek  

3.7 Az egészségnevelésben résztvevők 

 Pedagógusok, hitoktatók, az iskola plébánosa  

 Nevelési tanácsadó munkatársai  

 Pszichológus  

 Háziorvos, fogorvos és a védőnő 

 

Az iskolaorvos és a védőnő:  

Az iskolaorvos és a védőnő feladataikat éves munkaterv alapján végzik. Tanulóink évente 

iskolafogászat keretén belül évente részt vesznek szűrővizsgálaton.  

Kiemelt feladatok:  

 Alapszűrések végzése (testi fejlődés, érzékszervek működésének vizsgálata, 

vérnyomás és vércukor mérés) 

 Védőoltások 

 Elsősegélynyújtás  

 Pályaválasztás segítése  

 A tanulók személyi higiéniájának ellenőrzése  

 Serdülőkori változásokkal kapcsolatos beszélgetések  
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4. AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETI 

NEVELÉSI PROGRAMJA 
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4.1 A környezeti nevelés helye az iskola életében 

 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. Igyekszünk a nevelési folyamatban a családokat is bevonni, valamint 

törekszünk a helyi közösségekkel a jó kapcsolat kialakítására (óvoda, nyugdíjas klub, helyi 

civil szervezetek). 

 

Alapelvek:  

 A teremtett világnak a tisztelete és megőrzése 

 Az egészséges tevékenységi formák előtérbe helyezése 

 Összefüggések felismerése az életmód, viselkedés, környezet és egészségi állapot 

között. 

 Rámutatunk a földünket érintő globális problémákra, megoldást keresve a helyi 

problémák többségére is.  

Célok:  

 A természet törvényeinek megismerése  

 Környezettudatos magatartás kialakítása  

 A természet sokszínűségének megismerése az Istentől kapott élet minden formájának 

tisztelete  

 A tenni akarás erősítése, az együttműködési szándék, a kooperációs képesség, az 

együttérzés és az empátia fejlesztése  

 A globális összefüggések felismertetése  

 Konfliktusok kezelésére, alternatív problémamegoldó gondolkodásra való képesség 

kifejlesztése 

Feladatok:  

 A tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

elősegítése 

 Felkészítjük a tanulókat az önálló cselekvésre, a saját életükkel, illetve környezetükkel 

kapcsolatos változtatásokra 

 Törekszünk a környezettel kapcsolatos esztétikai érzékenység fokozására  

 Megalapozzuk az egész életen át tartó tanulás igényét  

 A döntéshozatal, problémamegoldó képességeket fejlesztjük  

 A kritikus rendszerben való gondolkodás képességét fejlesztjük 
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4.2 Környezeti nevelés megvalósításának területei  

Környezeti nevelésünk a hagyományos tanórai foglalkozások során valósul meg, valamint 

minden tanévben az úgynevezett témanapokon kiemelt szerepet kap. (Teremtésvédelmi Nap, 

Föld napja, Autómentes nap, Víz napja, Madarak és fák napja) Nagy hangsúlyt fektetünk a 

környezetvédelemre is. Minden évben szervezünk papír és elektronikai hulladékgyűjtést. 

Felhívjuk a gyerekek figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, valamint a teremtett 

világ megóvására.  

A környezeti nevelés színterei:  

 Tantermekben, folyosókon élő sarok kialakítása  

 Faliújság, aktuális információk közlése 

 Környezetvédelmi fal  

 Szelektív hulladékgyűjtés  

 Anyag és energiatakarékos környezetbarát intézményműködtetés  

 Kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése (autómentes nap)  

 Szakkörök, projektnapok, előadások és fórumok szervezése 

 Természetjáró túrák, kirándulások  

Módszerek:  

 Pályázatok  

 Témaversenyeken való részvétel  

 Játékok 

 Kiállítás rendezése  

 Iskolakert pályázatban való részvétel  

 Virágosítás, madáretetők kihelyezése 

Résztvevők:  

 Osztályfőnökök, szaktanárok 

 Az intézménnyel kapcsolatban álló külsős partnerek 
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A közösségi tudat legfőbb meghatározója, hogy Jézusban mindannyian Isten gyermekei 

vagyunk: tanárok, diákok, szülők. Ezt a tudatot erősíti mindennapos, illetve rendszeres 

vallásgyakorlásunk, az ima (iskolában tanítás/étkezés előtt és után) a szentmisék és a 

lelkigyakorlatok.  

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

minden tagja osztozik a keresztény világlátásban és ezt ki is jelenti. Így ebben az iskolában 

az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.” 

Kat.Isk.34. 

A közösségfejlesztés közös feladat. Az intézmény valamennyi dolgozójának figyelembe 

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

viselkedésével, beszédstílusával.  

5.1 A közösségfejlesztés feladatai  

 Tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és 

munkaerkölcs erősítésével.  

 Segíteni a tanulók kezdeményezéseit, a közvetlen tapasztalatszerzést.  

 A gyermekek önállóságának, öntevékenységének fejlesztése.  

 Az összetartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése.  

 Célunk egy olyan pedagógusközösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és 

nevelési eljárásaival az egyes osztályokat, csoportokat vezetni és tevékenységüket 

koordinálni tudja.  

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

 Neveljék a gyermekeket az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére. 

 Erősítsük a közösséghez tartozás érzését.  

 A séták, kirándulásaink mélyítsék el a természetszeretetet és a környezet iránti 

felelősséget.  

 

A diákönkormányzat közösségfejlesztési feladatai:  

 Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.  

 Fejlessze a meglévő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket. 

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

amellyel nem sérti az egyéni értékeket.  

 Szervezzen közösségszervező programokat és akciókat éves munkatervük alapján 

(tisztasági őrjárat, dekorációs verseny, gyermeknap). 

 Kezdeményezzenek tanórán kívül kulturális és sportrendezvényeket. 
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 Szervezzenek jótékonysági kezdeményezéseket a kiemelt egyházi ünnepek 

közeledtével.  

 

A pedagógusok közösségfejlesztési feladatai:  

 Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az 

önfegyelmet, az együttműködést. 

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

személyiségekkel, külső szakemberekkel. 

 Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, 

pozitív irányú elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére.  

5.2 Együttműködés a közösségfejlesztésben  

Az iskolai élet közvetlen szereplői: tanulók, szülők, pedagógusok  

A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái:  

A nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői 

ház és a pedagógus közösség együttműködése. Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös 

felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. 

Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység. 

Eredménye a családi és az intézményi nevelés egysége, és ennek nyomán a gyermeki 

személyiség kedvező fejlődése.  

A szülők részéről elvárhatjuk:  

 aktív részvételt a rendezvényeinken  

 együttműködő magatartást 

 őszinte véleménynyilvánítást  

 érdeklődő, segítő hozzáállást  

 nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést  

 ötletnyújtást fórumaink témáihoz 

 szponzori segítségnyújtás  

Pedagógusok és gyermekek együttműködése:   

 Tanórákon a tanítás tanulás folyamatában  

 A közösségi élet színterein 

 Ünnepeken  

 Lelkigyakorlaton  

 Karitatív tevékenységekben  

 Környezetünk védelmében  

 Egészségnevelésben  
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Tanulók közötti együttműködés:  

 Tanórákon  

 Projektmunkában  

 Diákönkormányzati munkában  

 Közösségi élet színterein  

5.3 A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

 Nevelés terén:   

 A keresztény értékrend közvetítése, a gyermekek hitbéli ismereteinek gyarapítása  

 Erkölcsi nevelés  

 Személyiségfejlesztés  

 Helyes szokásrendszerek kialakítása 

 Kommunikációs képesség fejlesztése  

 Egészségnevelés, a gyermekek testi épségének megóvása  

 A közösségi élet szervezése, szabályainak betartása 

 Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt  

 

Oktatás terén:  

 A tantervben megjelölt tantárgyi tartalmak megtanítása  

 Alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése  

 A tantárgyfelosztásnak megfelelően az órarendben meghatározott időpontban a 

tanórák, tanórán kívüli foglalkozások megtartása  

 A tanulók teljesítményének, tudásának rendszeres ellenőrzése, értékelése, félévkor és 

tanév végén minősítése  

 A tantárgyi mérések elvégzése  

 Tehetséggondozás keretében a kiemelkedő képességű tanulókkal való foglalkozás, 

felkészítés versenyekre 

 A tanulásban lemaradó tanulók felzárkóztatása  

 Az integráltan oktatott gyermekek fejlesztése, együttműködés a fejlesztő pedagógussal 

 A tanulók felkészítése a tananyag elsajátításához megfelelő tanulási módszerek 

alkalmazására.  

 

Adminisztratív feladatok:  

 A helyi tanterv alapján tanmenet készítése  

 A tanulók értékelése a naplóban, tájékoztató füzetben  
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 Az iskolai statisztikák elkészítéséhez szükséges adatok összegyűjtése az 

intézményvezetés részére.  

 A tanulók teljesítményének folyamatos értékelése, tudásuk rögzítése, félévkor és tanév 

végén tanulók teljesítményének minősítése. 

 Tanulók írásbeli munkájának rendszeres ellenőrzése, a helyesírási hibák javítása 

minden tantárgynál kötelező. 

 A tanuló felméréseit 10 munkanapon belül ki kell javítani.  

 A digitális naplóba a tanórák, érdemjegyek és hiányzások pontos naprakész vezetése.  

 

Egyéb feladatok:  

 Részt vesz az iskolai dokumentumok felülvizsgálatában, megalkotásában, 

fejlesztésében.  

 A munkaközösség munkájában tevékenyen közreműködik.  

 Bekapcsolódik pályázatok írásába.  

 Ügyeleti feladatát tanítás előtt, óraközi szünetekben, iskolai rendezvényeken pontosan 

ellátja.  

 Részt vesz szakmai továbbképzéseken.  

 

Egyházi iskolában tanító katolikus pedagógusként tanítványai előtt példát ad az egyházához 

való hűségből, tevékeny közreműködést vállal szentmiséken, előimádkozásokon. Ügyel saját 

hitbeli gyarapodására (lelkigyakorlatok, zarándokutak).  

 

5.4 Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

„Az osztálytanítónak és az osztályfőnöknek gyakran a szülői ház nevelési hiányait is pótolni 

kell, de természetesen a szülőkkel való együttműködést keresve. Bár ez lehetetlen, mégis meg 

kell kísérelniük a családi nevelést is pótolni és/vagy korrigálni.  Az osztályfőnöki óráknak döntő 

szerepe van abban is, hogy a gyermekekben megszülessék a hit és a tudás, valamint a hit és az 

élet szintézise. Az osztálytanítónak és az osztályfőnöknek tudomásul kell vennie, hogy a 

katolikus iskolában ez elsősorban az ő feladata, szoros együttműködésben a hitoktatóval, az 

egyházzal.” (KAPI- osztályfőnöki kerettanterv)  

 

Az osztályfőnöki munka tartalma: 

Fejlesztendő kulcskompetenciák:  

 Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegennyelvi  

 Munkavállalói és vállalkozói kompetencia  
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 A tanulás kompetenciái  

 Digitális kompetenciák 

 Matematikai gondolkodási kompetencia  

 Személyes és társas kapcsolati kompetencia  

 Kreativitás, önkifejezés és kulturális tudatosság  

A kulcskompetenciák kiegészítése a keresztény nevelés szükségessége szerint:  

 Tudatos, önálló keresztény életvitel  

 Közösségépítés  

Kiemelt fejlesztési feladatok minden szinten a NAT szerint:  

 Erkölcsi nevelés  

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 A családi életre nevelés  

 A testi és lelki egészségre nevelés 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság  

 Pályaorientáció  

 Gazdasági és pénzügyi nevelés  

 Médiatudatosságra nevelés  

 A tanulás tanítása  

A kiemelt fejlesztési feladatok kiegészítése minden szinten a keresztény nevelés 

szükségessége szerint:  

 Kommunikáció-verbális és metakommunikáció  

 Konfliktuskezelés, társas kapcsolatok  

 Életvezetés- élet a családban és a társadalmi közösségben  

 Személyes világkép és világnézet  

 Tudatos jellemformálás-erények szokássá válása  

 Családi életre való képesség  

 Tudatosan vállalt keresztény életvitel 

 Az önmagáért és a másokért vállalt felelősség  

 A közösségépítés képessége  

 Értékorientált ízlés  
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Az osztályfőnök feladatai:  

Neveléssel kapcsolatos feladatok:  

 A tanulók személyiségének alakítása: 

 A tolerancia fejlesztése  

 A viselkedéskultúra fejlesztése  

 A felelősségtudat kialakítása  

 Helyes értékrend kialakítása  

 Értékközvetítés-emberi méltóság, hivatás, esztétika  

 Az egészségre káros szokások kialakulásának megbeszélése  

 A szív nevelése 

 Az érzelmek elfogadása és helyes kezelése  

 Az akarat nevelése-felelősségtudat, helyesen használt szabadság  

 A közösségi élet kialakulásának elősegítése:  

 A szolidaritás fejlesztése  

 A demokratikus készségek kialakítása  

 Iskolai problémák és konfliktusok helyes kezelése 

 Kirándulások és szabadidős programok szervezése  

 A társadalmi szabályok elsajátításának elősegítése  

 A tanulók otthoni körülményeinek megismerése (családlátogatás)  

 A tanulók egyéni problémáinak megismerése  

Az osztály hitéletével kapcsolatos feladatok:  

 Lelkigyakorlatok, zarándoklatok szervezése  

 Felolvasás és előimádkozás megszervezése  

 Felkészítés az egyházi ünnepekre és osztálymisékre  

A tanulást segítő feladatok:  

 A tehetséges gyermekek differenciált fejlesztése  

 A lemaradók felzárkóztatása  

 A tanulók tanulmányi előmenetelének segítése  

Az iskola életéhez kötődő közvetítő feladatok:  

 Az osztály és a pedagógusok közötti kapcsolat koordinálása  

 Rendszeres konzultáció az osztályban tanító tanárokkal  

 A tanulók érdekeinek képviselete az iskola vezetése előtt 

Tájékoztatási feladatok:  

 A szülők tájékoztatása gyermekük iskolai előmeneteléről, aktuális iskolai ügyekről  

 A tanulók tájékoztatása iskolai ügyekről  
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 Statisztikák, beszámolók készítése  

Adminisztratív feladatok:  

 Az osztállyal kapcsolatos adminisztráció ellátása  

 A mulasztások kezelése  

 Fegyelmi büntetések számontartása  

 Az iskolavezetés intézkedéseinek végrehajtása  

 A tanuló ülésrendjének kijelölése  

A feladatok megvalósításához alkalmazható módszerek:  

 Felmérések készítése az osztályban  

 Szociometriai vizsgálat  

 Külső szakemberek meghívása  

 Más tanárok meghívása  

 Tanulók által tartott kiselőadások 

 Szituációs játékok 

 Önismereti játékok 

 Gyakorlati helyzetek megoldása  

 A tanulók élményeinek megbeszélése  

 Bibliai történetek, szépirodalmi művek megbeszélése  

 Újságcikkek, filmek megbeszélése  

 Írott és tárgyi dokumentumok gyűjtése, elemzése 

 

5.5 Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység  

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

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

figyelembevétele, a differenciálás: valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti 

formák alkalmazása a tanítási folyamatban.  

Különleges bánásmódot igénylő tanuló:  

 Sajátos nevelési igényű tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a 

szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, 

több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem-magatartászavarral) küzd.  

 Beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel küzdő: Szakértői vélemény 

megállapításai szerint képességeihez mérten jelentősen alul teljesít, társas kapcsolati 

problémákkal, tanulási magatartásszabályozási hiányossággal küzd, közösségbe való 



31 

 

beilleszkedése továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat 

mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.  

 Kiemelten tehetséges gyermek: Aki átlag feletti általános és speciális képességek 

birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, felkelthető benne a feladat iránti erős 

motiváció.  

 Hátrányos helyzetű tanuló  

 Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló  

5.5.1 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása  
 

Alapelvek:  

 A NAT és az általunk választott kerettanterv a sajátos nevelésű igényű tanulók iskolai 

oktatásának alapdokumentuma, az azokban meghatározott fejlesztési területek, 

kulcskompetenciák, nevelési célok, a műveltségi területeken megfogalmazott célok, 

feladatok a meghatározott minimum követelmények a sajátos nevelési igényű tanulókra 

is érvényesek. Ugyanakkor szem előtt tartjuk, hogy a fejlesztés a számukra megfelelő 

tartalmak közvetítése során valósuljon meg.  

 Az iskolai fejlesztés követelményei a fejlődés lehetséges üteméhez igazodnak.  

 A tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. Ennek érdekében lehetőség van 

egyes területek módosítására elhagyására, egyszerűsítésére, a nevelés-oktatás és 

fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére.  

 A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, 

nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő 

fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai 

eljárások alkalmazását teheti szükségessé. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését egyéni fejlesztési terv alapján 

gyógypedagógus végzi iskolánkban.  

 Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek tehetségének 

kibontakoztatása (versenyek szervezése)  

Fejlesztés 

színterei 
Módszerei 

A fejlesztést 

végzi 

Teljesítmény 

értékelése 

Kiscsoportos 

foglalkozás, 

egyéni 

foglalkozás 

fejlesztőjátékok 

feladatlapok 

terápiás módszerek 

Gyógypedagógus 

Egyéni fejlesztési 

naplóban szövegesen. 

Szülők tájékoztatása 

szóban, írásban. 
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Tanítási óra, 

felzárkóztató 

foglalkozás 

Mennyiségi és 

minőségi 

differenciálás, 

eszközhasználat 

biztosítása, egyéni 

időbeosztás 

Tanító és 

szaktanár 

Értékelés alól 

felmentett tanulót 

szövegesen kell 

értékelni. 

Érdemjeggyel. Iskola 

értékelési rendjében 

meghatározott 

módon.  

Napközis 

foglalkozás 

Egyéni haladási 

ütem biztosítása. 

Irányított 

gyakorlás 

Pedagógusok 

A csoportban 

kialakított értékelési 

rend szerint 

 

5.5.2 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 

oktatásának alapelvei, céljai:  

A pszichésen iskolaérett gyermekre mindenekelőtt az akaratlagos folyamatok dominanciája 

jellemző. Az ismeretlen tananyag elsajátítása figyelmet és emlékezetet igényel. A szándékos 

emlékezet az egész személyiségfejlődést alapjaiban befolyásolja. A felzárkóztató programok 

elsődleges feladata az érdeklődés, a gondolkodás, a beszéd megfelelő fejlesztése. 

 

Az elérendő cél a gyerekek, tanulók:  

  

 felelősségtudatának,  

 önfegyelmének,  

 kezdeményezőkészségének,  

 csoportmunkára való alkalmasságának kialakítása.  

  

Feladataink:  

  

 A tanuló személyiségének és környezetének megismerése, a problémák gyökerének 

feltárása.  A fejlesztő módszerek megbeszélése, egyeztetése a családdal. 

 A megfelelő beilleszkedés hatékony segítése.  

 A szülők segítése a családi, a nevelési konfliktusok megoldásában.  

 Az esélyegyenlőtlenség csökkentése speciális felzárkóztató programokkal, személyes 

törődéssel, beszélgetésekkel. 
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 Kiváltképpen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk az érzelemszegény 

gyermekeket, akiket csak önmagunk, szeretetünk folyamatos ajándékozásával 

zárkóztathatunk fel.  

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

lemaradó tanulók erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú 

differenciálásra való törekvés a tanári munkában számukra is meghozza a kívánt 

eredményt. E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a tanulók:  

 önismeretének fejlesztése,  

 önértékelési zavaraik oldása,  

 helyes énképük alakítása. 

 kapcsolatépítési képességének, szerepelni tudásának fejlesztése. 

A fejlesztés színterei, a fejlesztést végzők köre a sajátos nevelési igényű tanulóknál 

megfogalmazottokon túl:   

 Lelkigyakorlatok adta meghitt lehetőségek /beszélgetés, pozitív példák bemutatása 

 Kapcsolat építése lelki vezetőkkel  

 A tanulók társas kapcsolatainak erősítése 

 Konfliktuskezelési technikák elsajátíttatása  

 Eredményre vezető tanulási technikák bemutatása  

 Napközi otthon, tanulószoba, könyvtár  

 A pedagógusokon kívül hatékony segítőink: az iskola hitoktatói, védőnő, iskolaorvos, 

segítő csoportok képviselői.  

5.5.3 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók:  
 

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 

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

különbségek, hanem:  

 A szülők anyagi helyzetében / hátrányos helyzet: megállapított gyermekvédelmi 

kedvezmény/  

 Iskolai végzettségében / halmozottan hátrányos helyzet: legalább az egyik szülő iskolai 

végzettsége kevesebb nyolc általános iskolai osztálynál + megállapított 

gyermekvédelmi kedvezmény/.  

 A szocializáció fokában 

 Viselkedésmódban 

 Az udvariassági szabályok ismeretében 

 Személyi higiénia terén 

 A katolikus vallás szertartásainak, a vallásgyakorlás külső formáinak ismeretében.  
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A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésének lehetőségei, 

színterei:   

 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése  

 Tehetséggondozó, felzárkóztató, egyéni foglalkozások  

 Napközi otthon, differenciált foglalkozás 

 Diákétkeztetés  

 A nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai  

 Családlátogatások  

5.5.4 A kiemelten tehetséges tanulók fejlesztése:  
 

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

a tehetségek felismerése és fejlesztése.  

 Minden ember érték, meg kell találni a benne rejlő tehetséget, hozzá kell segíteni a 

kibontakozáshoz.   

 Minden gyermekben fel kell fedezni azt az adottságot, amely benne a legjobb, s ezen 

keresztül kell fejleszteni őt. 

 A tehetség kibontakozása elősegíti az egészséges önbizalom kialakulását, igényt teremt 

a megmérettetésre, versenyszellemet, helyes önértékelést eredményez. Elősegíti az 

együttműködési képesség és a segítőkészség kifejlődését.  

 Minden gyermekhez meg kell keresni a képességeinek, érdeklődésének megfelelő 

programot, tevékenységi formát.  

 A szülőkkel olyan szemléletben kell együttműködni, hogy a szülői ház elvárásai és az 

iskola által nyújtott lehetőségek egybeessenek.  

 Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy 

megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről.  

 E tevékenység kiterjed az iskolai nevelésre, a tanórai és egyéb területekre egyaránt. Ez 

a legszorosabb együttműködést feltételezi a családdal és a tehetségfejlesztéssel 

foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. 
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A tehetségfejlesztés lehetséges területei iskolánkban:  

  

 Testnevelés és sport:  

 foci  

 kézilabda  

 atlétika  

 Művészetek:  

 énekkar  

 néptánc  

 kézműves szakkör  

 moderntánc  

 Humán tehetségek fejlesztése:  

 Vers-, mese-és prózamondó,  

 helyesírási  

 komplex művészeti verseny szervezése  

A tehetségfejlesztés módszerei intézményünkben:  

 Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése  

 Differenciált foglalkozások  

 Tehetséggondozó programok, szakkörök  

 Felkészítés városi, egyházmegyei, országos versenyekre, pályázatokon való részvételre 

 Házi versenyek szervezése  

 Házi pályázatok kiírása  

 Felkészítés továbbhaladásra, magasabb tanulmányok folytatására /középiskolai 

előkészítők/    

A pedagógiai programban foglaltak szerint tanítási időn kívül a tanulók érdeklődése 

alapján szervezhetők a szakköri foglalkozások. Ezek:  

 az iskola pedagógusai által tartott foglalkozások,  

 külső szakember által tartott foglalkozások, 

 közművelődési intézmények által szervezett foglalkozások lehetnek. (pályázati 

partnerként)  

 Egyéb lehetőségek  

Az iskola elhivatottságából adódóan nagy hangsúlyt fektet a szociális adottságok:  

 a szociális érzékenység  

 illetve segítségnyújtás igényének kialakítására, fejlesztésére.  Nagyszerű lehetőséget ad 

erre a Katolikus Caritassal való együttműködés.  
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 A vezetői, illetve szervezői tehetség kifejlesztésére, kibontakoztatására ad lehetőséget a 

DÖK, az iskolarádió. 

5.6 A tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatokban  

 

A köznevelési törvény 46.§ (6) bekezdés k) pontjában megfogalmazottak alapján iskolánk 

tanulói személyesen vagy képviselőik útján részt vesznek az érdekeiket érintő döntések 

meghozatalában.  

A döntési folyamatokban való részvétel törvényi háttere:  

 A tanuló joga, hogy: „személyesen vagy képviselő útján-jogszabályban meghatározottak 

szerint-részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. /Nkt.46.§ (6) k) / „A nevelési-

oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, és 

ellenőrzésében-jogszabályban meghatározottak szerint-részt vesznek a pedagógusok, a tanulók 

és a szülők, valamint képviselőik.” / Nkt.24.§ (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyesen:  

Lehetősége van az intézmény vezetőjéhez, helyetteséhez, osztályfőnökéhez fordulni az iskolai 

életét, előmenetelét érintő kérdésekben.  

Képviseleti úton:  

 Az iskolában Diákönkormányzat működik, melynek felépítését, tevékenységét, feladat-és 

jogkörét a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettük.  

A közösségi élet fórumain: 

 Iskolagyűlésen  

 Osztályfőnöki órán  

KÖZÖSSÉGI 

ÉLET 

FÓRUMAIN  

DÖNTÉSI JOG 

GYAKORLÁSA  

SZEMÉLYESEN 
KÉPVISELETI 

ÚTON   
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5.7 A szülő a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnereinek 

kapcsolattartási formái  

 

Feladataink a kapcsolattartás terén:  

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

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:  

 az iskola igazgatója évente kétszer a diákgyűlésen, valamint a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén,  

 a diákönkormányzat vezetője kéthavonta a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és 

a diákönkormányzat faliújságján keresztül,  

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.   

 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.  

  

3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, 

a nevelőtestülettel vagy a szülői munkaközösség vezetőivel.  

  

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

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi 

ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,  

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.  

  

5.A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:  

 

a) Családlátogatás:   

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a 

gyermek optimális fejlesztésének érdekében.  Minden osztályfőnök az új osztályánál, illetve új 

tanuló érkezése esetén, a szülőkkel előre egyeztetett időpontban látogassa meg a családot és 

erről készítsen rövid feljegyezést, mely intézményvezetői jóváhagyás után iktatásra kerül.  
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b) Szülői értekezlet  

 Tanévenként három alkalommal  

 Feladata:  

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,  

  a szülők tájékoztatása:  

  

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,  

 az országos és a helyi közoktatáspolitika alakulásáról, változásairól,  

 a helyi tanterv követelményeiről,  

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,  

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,  

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről,  

 problémáiról,  

 az egyházi, egyházközösségi rendezvényekről, programokról,  

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása 

az iskola igazgatósága felé.  

c) Fogadóóra  

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló 

egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, 

egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)  

Fogadóórák:  

 Iskolai szintű: 3 havonta (kivéve, ha szülői értekezlet van). Tanítási szünet, ünnepnap 

az időpontot módosíthatja.  

  

 Pedagógusok egyéni fogadóórája: havonta egy alkalommal, előzetes bejelentkezés 

alapján meghatározott időpontban.   

  

d) Nyílt tanítási nap 

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

ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az 

osztályközösség iskolai életéről.  

e) Írásbeli tájékoztató.  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztályszintű programokról.  
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6. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg.  

  

7. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével vagy a szülői munkaközösséggel.  

  

A szülői házzal való együttműködés továbbfejlesztési lehetőségei:  

 Közös rendezvények (pl.: karácsonyi ünnepség, közösségi bál, adventi vásár, tanévzáró 

piknik, sportnap) szervezése a szülők és pedagógusok részvételével. 

 Zarándokutak, közös kirándulások, színházlátogatás 

 

Az iskolai élet közvetett szereplői: 

 Előző oktatási szint szereplői / óvodák 

 Következő oktatási szint szereplői / középiskolák  

 Fenntartó képviselői / Egri Főegyházmegye  

 Szakmai szolgáltató szervezet / KAPI 

 Helyi önkormányzat 

 Karitatív szervezetek 

 Gyermekjóléti intézmények 

 Civil szervezetek 

 Vállalkozók 

 Cégek 

 

A kapcsolattartás formái: 
 

Közvetett szereplők Kapcsolattartás formái 

Óvodák pályázatok, nyílt napok, versenyek, közös rendezvények, szülői 

értekezletek 

Középiskolák versenyek, nyílt napok, pályaválasztási fórumok 

Fenntartó írásbeli: email, levél, Szóbeli: értekezletek, megbeszélések 

KAPI tanfolyamok, továbbképzések, email, levél, telefon 

Egyéb szervezetek fórumok, versenyek, pályázatok, tájékoztatók, email, levél, telefon 
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5.8 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai  

Az iskolai vizsgarendszer területei:  

 Első osztályosok képességeinek felmérése (Tímár Éva és Difer mérés). A feladatok 

meghatározása, szükség esetén fejlesztő pedagógus bevonása.  

 Második osztályban hangos olvasás és számolási készségek mérése.  

 Harmadik osztályban helyesírás mérés  

 Negyedik osztályban kompetencia jellegű feladatsorok, Szövegértés   

 Ötödik osztályban szövegértés, matematikai felmérő feladatsorok, önismereti kérdőív.  

 Hetedik osztály év végén matematikai képességek felmérése.  

 Országos mérések 6. és 8. osztályban (kompetencia és idegen nyelvi mérések)  

 8.osztályban szóbeli vizsga magyar irodalom és angol nyelvből  

 

 

A tanuló tevékenységének, munkájának értékelésével kapcsolatos vizsgák:  

Törvényi háttér:  

2011.CXC törvény a köznevelésről 20/ 2012.(VIII.31) EMMI rendelet 64§-72§  

  

Tanulmányok alatti vizsgák lehetnek:  

 Osztályozóvizsga  

 Különbözeti vizsga  

 Gyakorlati vizsga  

 Pótló vizsga  

 Javítóvizsga  

 

 A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének alapelvei, szabályai:  

 Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy iskolánkban tehetnek 

tanulóink.  A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. Az iskolában 

tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság előtti vizsga 

esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre meghatározott 

időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú 

vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben az iskolában foglalkoztatottak végzettsége, 

szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust 

kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására.  

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a 

gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell 
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meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – 

vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait 

a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg.  

 A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű 

megtartásáért, ennek keretében:  

 meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-

e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a 

szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,  

 vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,  

 átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint 

aláírja a vizsga iratait,  

 a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.  

A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező 

tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint taníthatja.  

 A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató 

felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek 

megteremtéséért.  

Az igazgató e feladata ellátása során:  

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

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,  

 írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről,  

 ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,  

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

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.   

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

 Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, 

amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését 

követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően, – így különösen rajz, műszaki rajz, 

festmény, számítástechnikai program formájában – kell elkészíteni.  

Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus 

úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék.   

A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében 

megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd 

kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható.  
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Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat 

ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja 

számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania.   

Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 

segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.   

A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon 

feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak 

ezeken a lapokon lehet készíteni.  

A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

tantárgyanként hatvan perc.  

Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a 

vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni.   

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – 

harmadik vizsgaként is megszervezhető.  

Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 

feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, 

aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató pedagógus 

a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola igazgatójának, aki az 

írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével 

kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe 

foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az 

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

szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az 

iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre 

rávezetheti.  

Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat 

– az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási idő lejártával 

átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont 

feltüntetésével – lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli.  

 Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a 

vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli 

a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.  
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Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a 

vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását 

rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját.  

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

– a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú bizottság a 

cselekmény súlyosságát mérlegeli, és:  

 a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és 

az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt,  

 az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy  

 amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy 

eredménytelennek nyilvánítja, vagy az első pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó 

teljesítményét.  

 A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 

foglalni.  

 Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.  

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

időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.  

A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – 

amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes 

tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.   

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 

szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de 

gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a 

feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több.  

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A 

tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.  

A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni 

vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól 

segítséget kaphat.  

A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha 

meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során 

önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, 

logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, 

logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt.   
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Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 

értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez 

esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért 

pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek 

alapján kell kiszámítani.  

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 

tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.  

Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 

értékelést a vizsgajegyzőkönyvre.  

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

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

ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság 

megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében 

fel kell tüntetni.   

A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az 

írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.  

Osztályozóvizsga  

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

ha:  

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

 a 20/2012. EMMI rendelet 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet 

mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,  

 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.  

Az osztályozóvizsga megszervezésének szabályai:  

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

teljesítésére vonatkozik.   

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

megszervezni.  

Különbözeti vizsgát: a tanuló akkor tehet iskolánkban, ha másik iskolában megkezdett 

tanulmányait nálunk kívánja folytatni. Évközben nem áll módunkban tanulót átvenni csak 

abban az esetben, ha állandó lakhellyel rendelkezik a településen. Ha a tanuló előző 
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tanulmányait külföldön folytatta, akkor a vizsga eredményétől függően az intézmény vezetője 

dönt a tanuló évfolyamba sorolásáról.   

 Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha:  

 a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,  

 vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.  

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

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a 

vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló 

vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők.   

A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.  

 Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha:  

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

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

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók vizsgáztatása:   

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján:  

 a vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb harminc perccel meg kell növelni,  

 lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 

használja,  

 a vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

 a szóbeli vizsgát írásban teheti le.  

Ha a vizsgázónak sajátos nevelési igénye alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett 

szóbeli vizsgát tegyen vagy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és szóbeli 

vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell 

kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell 

számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell 

adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.   

Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, 

vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell 

biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa.  
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 A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai:  

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

étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell 

kijelölni, az aktuális tanév munkatervében kijelölt félévi és tanév végi osztályozó konferencia 

időpontja előtt. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő 

időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három 

hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási 

év során bármikor szervezhet.  

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

Az egyes tantárgyak vizsgaformái: 

 

Tantárgy neve 
Írásbeli 

vizsga 
Szóbeli vizsga 

Gyakorlati 

vizsga 

Magyar nyelv és irodalom     - 

Matematika     - 

Környezetismeret/Természetismeret     - 

Történelem     - 

Biológia     - 

Földrajz     - 

Kémia     - 

Fizika     - 

Informatika   -   

Testnevelés - -   

Rajz és vizuális kultúra -     

Technika és életvitel -     

Ének zene     - 

Hittan     - 

Angol nyelv     - 

 

 

 

 

A tanulói teljesítmény értékelése:  

 Ha a vizsgatantárgy vizsgája több részből áll, a vizsgázónak minden vizsgarészből 

legalább 15%-ot teljesítenie kell ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték 

alapján legalább elégséges osztályzatot kapjon.  
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Az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése:  

0 - 29   pont = elégtelen (1)  

30 – 49  pont = elégséges (2)  

50 - 69  pont = közepes (3)  

70 -89  pont = jó (4)  

90 -100 pont = jeles (5)   

 

5.9 Az iskolába való felvétel és átvétel helyi szabályai 

 

Felvétel az első évfolyamra:  

Katolikus iskolánkba szeretettel várjuk mindazon családok gyermekeit, akik fontosnak tartják, 

hogy gyermekük nevelése a keresztény értékrend szerint történjen. Iskolánknak nincs felvételi 

körzete, a környező településekről is fogadjuk a gyermekeket. A más településről érkező 

diákoknak egységes felvételi vizsgalapot kell kitölteniük melynek eredménye legalább 70%-os 

kell, hogy legyen. Az írásbeli feladat mellett iskolánk plébánosa, hitoktatója és a leendő első 

osztályos tanító a gyermekekkel és a szülőkkel elbeszélget a valláshoz való viszonyukról, 

illetve a család értékrendjéről, hogy teljes képet kapjanak a leendő nebulóról.  

A beiskolázáshoz kapcsolódó tevékenységeink:  

 Rajzpályázatok kiírása óvodásoknak  

 Vers-és mesemondóverseny szervezése  

 Iskolára előkészítő program, sportverseny 

 Saját óvodánk nagycsoportosainak megismerése 

 Részt veszünk az óvoda szülői értekezletein  

 Tájékoztató fórum a szülőknek   

A beiratkozás törvényi feltétele:  

 2011. évi CXC (Nkt.) 45. §  

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:  

 Szakértői vélemény a gyermek vizsgálatáról (javaslat a vizsgálaton való részvételre nem 

elégséges a felvételhez)  

 Születési anyakönyvi kivonat  

 Szülő személyi igazolványa  

 Lakcímkártya 

 Keresztlevél (nem kötelező)  

 A szülő nyilatkozata arról, hogy elfogadja iskolánk házirendjét és az abban 

megfogalmazott elvárásokat. Ez egyben kötelezettségvállalás is.  

 



48 

 

A tanulók átvétele más oktatási intézményből:  

Nem zárkózunk el egyetlen gyermek felvételétől sem, de a felvételt bizonyos feltételekhez 

kötjük, melyeket nevelőtestületünk tagjai fogalmaztak meg.  

 Ezek a következők:  

  Az iskolába jelentkező tanuló magatartása példás vagy jó minősítésű legyen.  

  Tanulmányi átlaga legalább 3,5 legyen.  

  Vallási elkötelezettség megnyilvánuljon a család életében.  

  Írásbeli kötelezettségvállalás a szülők és a gyermek részéről, hogy a gyermek minden 

évfolyammisén részt vesz.  

  Elmaradt szentségek pótlása.  

  A szülőnek vállalni kell a felzárkóztatást, a gyermek a tanév végéig kap haladékot a 

tananyag pótlására, akkor osztályozó vizsgát kell tennie.  

  Kiemelkedően sikeres előrehaladása esetén a vizsgakötelezettség alól a szaktanár 

javaslatára mentesíthető. Ez abban az esetben indokolt, ha a tanuló teljesítménye már 

tanév közben is folyamatosan értékelhető volt.  

  Az intézménybe jelentkezés alkalmával elbeszélgetünk a szülővel és a gyermekkel a 

leendő osztályfőnök jelenlétében. Az elbeszélgetésre a gyermeknek magával kell hoznia 

magyar és matematika füzeteit.  

  Megkezdett évfolyamra gyermeket nem veszünk át.  

  7-8. évfolyamra csak plébánosi ajánlással veszünk fel tanulót.  

  A Nkt.32.§ f) pontjában foglaltak alapján a fenntartó egyház viselkedési és megjelenési 

szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő. E felhatalmazás 

alapján megfogalmazott elvárásainkat házirendünk tartalmazza, melyet jelentkezéskor 

ismertetünk a hozzánk felvételre jelentkező tanulóval, szüleivel.  

 5.10 Az elsősegélynyújtási ismeretek elsajátításának iskolai terve 

 

A mindennapok során tanulóink számos alkalommal találkoznak potenciális 

veszélyforrásokkal, melyek akár súlyosan károsíthatják egészségüket. Nem csupán a sérüléssel 

járó balesetek tartoznak ide, hanem a szervezetükben hirtelen kialakuló változások, melyek 

gyors lefolyásukkal jelenthetnek fokozott veszélyt rájuk. Súlyos állapotú beteg esetében 

rendkívül lényeges az ellátást megkezdők gyorsasága és hatékonysága. Késlekedés esetén 

csökken a beteg túlélési esélye, illetve nő a maradandó egészségkárosodás valószínűsége.  

Megoldhatatlan azonban, hogy ilyen esetben a szaksegítség azonnal a helyszínen legyen, így 

az első észlelő szerepe kulcsfontosságú. 
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Alapelveink az elsősegély-nyújtási ismeretek oktatása terén:  

  

  már gyermekkorban a vészhelyzetbe került emberek megsegítését és a számukra 

nyújtott elsősegélyt magától értetődővé tenni tanulóink számára.  

 Tanulóinkkal tudatosítanunk kell, hogy az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, melyet 

hirtelen egészségkárosodás esetén annak elhárítása, vagy a további állapotromlás 

megakadályozása érdekében végeznek. Legfontosabb szerepe, hogy helyes 

alkalmazásával lehetővé válik az időveszteség minimálisra csökkentése, mely a 

maradandó egészségkárosodás nélküli túlélés alapvető feltétele.  

 Az elsősegélynyújtás gyermekkorban történő oktatása a későbbi elfogadható tudás 

alapja lehet.   

 A hajlandóság kialakításának egyik eszköze a gyermekkorban megkezdett oktatás.  

Feladataink:  

 A segítségnyújtás igényének erősítése.   

 A tanulók bevezetése az elsősegélynyújtásba.  

 A lehetséges veszélyforrások felismerése (a mindennapi játék és más tevékenység 

végzésekor fölmerülő baleseti kockázat szemléltetése pl. közlekedésbiztonság, 

vízbiztonság, mérgezés, általános baleset megelőzés)  

 Baleset esetén a segítő, vigasztaló (empatikus lelki segítségnyújtás) magatartás 

kialakítása, a sérült társ megnyugtatására nevelés.   

 Baleset esetén a megfelelő felnőtt segítő értesítésének megfelelő módjának játékos 

begyakoroltatása (riadólánc, udvarfelelős, elsősegély felszerelés készenléti helyének 

ismerete stb.)  

 Elsősegélynyújtó felszerelés megismerése (pedagógus, védőnő segítségével).   

 Baleset esetén a félelem oldása.   

 Általánosságban a félelem oldása az orvos és a mentő munkájával kapcsolatban.   

 A legalapvetőbb elsősegély ismeretek játékos gyakorlása (nyugalomba helyezés, 

megnyugtatás, alapvető higiénés tennivalók/tilalmak a sérült és a segítő biztonsága 

érdekében)   

 A leggyakoribb sérülések okainak és következményeinek szemléltetése (játékos 

baleset-szimulációs szituáció kialakítása, ellátása, értékelése)   

 Befogadó magatartás fejlesztése sérült, vagy fogyatékossággal, betegséggel élő 

emberek felé (mozgáskorlátozottság, vakság, epilepszia, cukorbetegség).  

 A „Ne árts!” elve.  
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A Nemzeti Alaptanterv kapcsolódó fejlesztési területei:  

  

 A testi és lelki egészségre nevelés  

 Veszélyes körülmények és anyagok felismerése  

 Váratlan helyzetek kezelése  

 Függőséghez vezető káros szokások elkerülése  

 Felelősség másokért, önkéntesség  

 A segítő magatartás képességének fejlesztése (együttérzés, együttműködés, 

problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), melyek gyakorlása 

elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez.  

 Erkölcsi nevelés  

 Felelősségtudat elmélyítése  

 Az erkölcsi érzék fejlesztése  

 Követendő magatartásformák bemutatása  

  

Fejlesztendő kulcskompetenciák:  

  Anyanyelvi kommunikáció  

 Megfelelő szókincs  

 Mások kommunikációjának figyelemmel kísérése  

 A váratlan helyzetnek megfelelő kommunikáció /segélykérésben lényegkiemelés  

  Szociális és állampolgári kompetencia  

 A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység  

 Az együttműködés, a magabiztosság  

 A stressz, a frusztráció megfelelő kezelése  

  

Műveltségterület: 

 Ember és társadalom – Az ember megismerése és egészsége  

 Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok  

 A betegség felismerése  

 Baleset és betegség megkülönböztetése  

 Az alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása  

Tantárgyi keretek  

 3-4.évfolyamon: Környezetismeret  

 5-6.évfolyamon: Természetismeret      

 Biológia (Egészségtan)                            
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 Osztályfőnöki óra  

 Kémia  

 Fizika 

 Testnevelés   

Egyéb foglalkozások:  

 Elsősegélynyújtó versenyre való felkészítés 

 Külső szakemberek (védőnő) előadása  

 Filmvetítések  

 Előadások, bemutatók  

Az oktatás tartalma korcsoportonként:  

1-2. évfolyam  

 Helyes viselkedés baleseti szituációban; mentőhívás   

 A segélyhívó telefonszám ismerete  

 Telefonon történő segítséghívás és a vészhelyzettel kapcsolatos kérdések helyes 

megválaszolása  

 Orrvérzés  

 Az elsősegélynyújtás lépései  

 Közlekedésbiztonság 

3-4.évfolyam  

 Helyes viselkedés baleseti szituációban  

 A segélyhívó telefonszám ismerete, mentőhívás  

 Telefonon történő segítséghívás és a vészhelyzettel kapcsolatos kérdések helyes 

megválaszolása   

 Közlekedésbiztonság   

 Orrvérzés   

 Az elsősegélynyújtás lépései  

 Kisebb sebek ellátása, kötözése. / horzsolás, ütés/  

 Veszélyes gyógyszerek és mérgező növények  

  

5-6.évfolyam  

 Helyes viselkedés baleseti szituációban  

 A segélyhívó telefonszám ismerete, mentőhívás   

 Telefonon történő segítséghívás és a vészhelyzettel kapcsolatos kérdések helyes 

megválaszolása  

 Közlekedésbiztonság   
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 Kisebb sebek ellátása, kötözése. / horzsolás, ütés, ficam, rándulás/   

 Veszélyes gyógyszerek és mérgező növények   

 Orrvérzés  

 Az elsősegélynyújtás lépései   

 Az eszmélet helyes értékelése  

 Ájulás okai és típusai  

 A légzés helyes értékelése  

 Idegen test a szemben  

7-8.évfolyam  

 Helyes viselkedés baleseti szituációban  

 A segélyhívó telefonszám ismerete, mentőhívás  

 Telefonon történő segítséghívás és a vészhelyzettel kapcsolatos kérdések helyes 

megválaszolása  

 Közlekedésbiztonság  

 Kisebb sebek ellátása, kötözése. / horzsolás, ütés, ficam, rándulás, törés/  

 Veszélyes gyógyszerek és mérgező növények 

 Az eszmélet helyes értékelése  

 A légzés helyes értékelése  

 Orrvérzés  

 

 Idegen test a szemben  

 Az elsősegélynyújtás lépései  

 Stabil oldalfekvés és egyéb elsősegély-technikák   

 Idegen test a légcsőben  

 Égési sérülések 
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6.AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 
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6.1 Az iskola választott kerettantervei 

2020 szeptember elsejétől felmenő rendszerben 1-5. évfolyamon bevezetésre kerül a NAT 

2020.  

 

Évfolyam Tantárgy Tanterv Módosítás 

 

1-4. évfolyam 
minden tantárgy 

OH által kiadott 

kerettanterv 

helyi sajátosságok 

beépítésével 

5-8. évfolyam minden tantárgy 
Oh által kiadott 

kerettanterv 

helyi sajátosságok 

beépítésével 

 

Az adaptált tantervek megalkotják az iskola helyi tantervének egységes rendszerét, melyben:  

 

 Biztosított az elsajátítandó ismeretek egymásra épülése.  

 A továbbhaladáshoz meghatározott feltételek összhangban vannak a NAT előírásaival.  

 Lehetséges az elvárt átjárhatóság más oktatási intézmények vonatkozásában.  

 A szabadon tervezhető órakeretből kiegészített tantárgyi óraszámok esetében az egyes 

tantárgyaknál nem határoztunk meg újabb tantárgyi ismereteket, a többlet óraszámot 

minden tantárgy esetében az ismeretek elmélyítésére, gyakorlásra kívánjuk fordítani.  

 

6.2 Az iskola tantárgyi rendszere, óratervei 

 

Tantárgyi rendszer:  

Műveltségi terület Tantárgy Tanítjuk 

Magyar nyelv és irodalom 
Magyar nyelv 

Magyar irodalom 
1-8. évfolyam 

Idegen nyelv Angol 4-8. évfolyam 

Matematika Matematika 1-8. évfolyam 

Ember és társadalom 

Környezetismeret 

Természetismeret 

Történelem 

Osztályfőnöki 

3-4. évfolyam 

5-6. évfolyam 

5-8.évfolyam 

5-8.évfolyam 

 

Ember és természet 

 

 

Környezetismeret 

Természetismeret 

Földrajz 

Fizika 

3-4. évfolyam 

5-6. évfolyam 

7-8. évfolyam 

7-8. évfolyam 
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Ember és természet Biológia 

Kémia 

7-8. évfolyam 

7-8. évfolyam 

Földünk és környezetünk 

Természetismeret 

Környezetismeret 

Földrajz 

5-6. évfolyam 

3-4. évfolyam 

7-8. évfolyam 

Művészetek 

 

Ének-zene 

 

 

1-8.évfolyam 

Rajz és vizuális kultúra 

 
1-8.évfolyam 

Informatika 3-8.évfolyam 

Életvitel és gyakorlat 

 
1-7.évfolyam 

Testnevelés és sport 1-8.évfolyam 

Hittan 1-8. évfolyam 

 

Egyéb foglalkozások óraszámában szervezhető:  

 

 Napközi otthon  

 Differenciált foglalkozás  

 Tömegsport foglalkozások 

 Énekkar  

 Szakköri foglalkozás  

 Középiskolai előkészítő 

 Korrepetálás 

 Felzárkóztató foglalkozás  

 Egyéni foglalkozás  

  

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók számára kötelezően biztosítandó habilitációs és 

rehabilitációs tanórai foglalkozások számát tanévenként és osztályonként kell megállapítani.  
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ÓRATERV 2020.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 
4. 

évfolyam 
5. 

évfolyam 
6. 

évfolyam 
7. 

évfolyam 
8. 

évfolyam 
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Magyar nyelv és 

irodalom 
7 1 7 1 5 1 5 1 4 0,5 4 0,5 3 0,5 3  

Idegen nyelv (angol)       2  3  3  3  3  

Matematika 4 1 4 1 4 1 4 1 4 0,5 4 0,5 3 0,5 3 0,5 

Hit- és erkölcstan 2  2  2  2  2  2  2  2  

Történelem         2  2  2  2  

Állampolgári 

ismeretek 
              1  

Környezetismeret     1  1          

Természetismeret         2  2      

Fizika             1 0,5 2  

Kémia             1 0,5 2  

Biológia-egészségtan             2  1 0,5 

Földrajz             2  1  

Ének-zene 2  2  2  2  2  1  1  1  

Hon és népismeret           1      

Rajz, vizuális kultúra 2  2  2  1  1  1  1  1  

Dráma és színház               1  

Digitális kultúra     1  1  1  1  1  1  

Technika és tervezés 1  1  1  1  1  1  1    

Testnevelés és sport 5  5  5  5  5  5  5  5  

Osztályfőnöki         1  1  1  1  

Összesen 23 2 23 2 23 2 24 2 28 1 28 1 29 2 30 1 

Rend. álló 

órakeret                      

Tanuló heti 

kötelező óraszáma 

25 25 25 26 29          29 31 31 
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6.3 Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 
Alapelvek a tankkönyvek kiválasztásában:  

Az iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok elsősorban olyan nyomtatott vagy 

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

feldolgozásához, amelyeket hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak. A tankönyvjegyzékben 

nem szereplő taneszközök beszerzéséhez a szülők jóváhagyását előzetesen írásban be kell 

szerezni.  

  

 A tankönyvek kiválasztásának feltétele, az is, hogy megfeleljen a NAT által támasztott 

követelményeknek.   

 Az oktatási miniszter a tankönyvekről évente legalább egyszer jegyzéket ad ki.  

 Tartalmazza a tankönyv az előírt ismeretanyagot évfolyamonként. 

 A tantárgyak ismeretanyaga egymásra épülő legyen.  

 A matematika és nyelvtan könyvek felépítése spirálisan bővülő, a történelem, irodalom, 

természettudományok stb. tankönyvei lineárisan szerkesztett tudásanyagot 

közvetítsenek.  

 Az alsó tagozatban egységesen, lehetőleg egy kiadó jól bevált, színvonalas könyveit 

alkalmazzuk.  

 Felső tagozatban a pedagógusok körültekintő figyelemmel döntenek a tankönyvek 

kiválasztásáról, ahol csak lehet, az alsó tagozat tankönyvcsaládjának felsős tankönyvét 

választják.  

Fontos, hogy a kiválasztott tankönyvek alkalmasak legyenek:  

 

 kulturális technikák elsajátíttatására  

 szilárd, egyértelmű alapismereteket közvetítsenek  

 az anyanyelvet és a kommunikációs képességek birtoklását magas szinten tartalmazzák  

 alkalmasak legyenek az „eszköztudás” gyarapítására (eszköztudás: valamely 

tantárgyban alkalmazható képességszerű pszichikus képződmények pl: szövegértés, 

fogalmazás, jelölések értelmezése és tudása, önálló tanulás módszerei, logikus 

gondolkodás képessége)  
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Tanulmányi segédletek  

A megfelelő szintű tudás elérése érdekében a tanár maga választja ki a megfelelő eszközöket, 

hogy munkája minél eredményesebb legyen. Tantárgyanként, évfolyamonként, sőt képesség 

szerint is differenciáltan alkalmazza a felsorolt segédleteket a tanítási folyamat során:  

 audiovizuális eszközök (video, TV, írásvetítő, dia, rádió, CD lejátszó stb.)  

 aktív tábla  

 feladatlapok, munkafüzetek  

 térképek, transzparensek  

 lexikonok, kézikönyvek, szótárak  

 újságok, idegen nyelvű újságok és könyvek  

 szépirodalmi, szakirodalmi kötetek  

 grafikai eszközök  

 szerszámok  

 rajzeszközök  

 sportszerek  

 kutatáshoz, kísérlethez szükséges eszközök  

 hangszerek  

  

A taneszközök kiválasztásának elvei  

  

Meghatározó a tudásanyag átadásának és átvételének eredményessége. A döntéshez figyelembe 

kell venni:  

 a gyermekcsoport életkorát  

 a tananyag által nyújtott lehetőségeket 

 a gyermekcsoport összetételét  

 a módszertani kultúrák változatos alkalmazásainak lehetőségét  

 a feltételek biztosításánál számolni kell a rendelkezésre álló anyagi lehetőségekkel  

 

Az említett segédletek használatát a pedagógusok összehangolják, felmérik, leltárba 

helyezésükről az intézmény adminisztrátora gondoskodik.  

Az iskolai tankönyvellátás  

1. Az iskolatitkár az osztályfőnökök és a szaktanárok közreműködésével minden évben a 

kijelölt határidőre elkészítik az iskolai tan- és segédkönyvrendelést. A tankönyvrendelés 
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alapján a nevelőtestület meghatározza, hogy a rendelkezésre álló összeget (25%) mely könyvek 

vásárlására fordítsák.  

2.  Azokat a könyveket, amelyek nem szerepelnek a tankönyvjegyzékben, a tankönyvrendelésbe 

az SZMK és a diákönkormányzat egyetértésével lehet felvenni. 

3. A megrendelt tankönyvek kiosztása augusztus végén történik. Az esetleges hiányos vagy 

hibás tankönyv cseréjéről a tankönyvterjesztő gondoskodik.  

4. Az iskolai könyvtár állományába tartozó könyveket az erre kijelölt személy tartja nyilván, ő 

adja ki év elején a tanulóknak használatra, és gyűjti össze a tanév végén. 

 

6.4 A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

 

A fejlesztési területek:  

 áthatják a pedagógiai folyamat egészét. A célok elérésének érdekében egyaránt jelen 

kell lenniük az ismeretszerzés, a gyakoroltatás, a cselekedtetés mellett a példák érzelmi 

hatásának is.  

 a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, a nevelés és az oktatás 

során megszerzett ismeretekkel, illetve a tudásszerzést segítő attitűdökkel egyesítik a 

hagyományos értékeket az új társadalmi igényekkel.  

 az általuk meghatározott nevelési célok beépülnek az egyes nevelési területek, a 

tantárgyak fejlesztési követelményeibe, tartalmába.        

 témákat, fejlesztési helyzeteket hordoznak a nem tanórai keretek között folyó, a tanórán 

kívüli foglalkozások, programok megszervezésére is.  

  

A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása 

intézményünkben:  

 Erkölcsi nevelés:  

 Erkölcsi nevelésünk alapja a kereszténység üzenetének, az örömhírnek az átadása. 

 Az emberformálást előtérbe helyezve az isteni kegyelem minél tökéletesebb 

befogadását szeretnénk elősegíteni.  

 Nekünk, keresztény pedagógusoknak, kötelességünk diákjainkat lelkiismeretük 

művelésére, a szép, a jó, a szent és igaz feltétlen elfogadására nevelni.  

 Erkölcsi érzékük fejlesztésével szeretnénk elérni, hogy cselekedeteikért és azok 

következményeiért felelősséget vállaljanak és kibontakozzon igazságérzetük.  

 Hitéleti és különböző iskolai programok szervezésével segítjük elő, hogy sikeresen 

illeszkedjenek be a közösségbe.  
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 A mindennapi életből és a Bibliából vett példákkal készítjük fel őket az elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra, életvezetési problémáik megoldására.  

 Személyes példamutatásunkkal szeretnénk elősegíteni az olyan nélkülözhetetlen 

készségek kialakulását, mint a:  

 kötelességtudat  

 a munka megbecsülése  

 a mértéktartás  

 az együttérzés  

 a segítőkészség  

 a tisztelet és a tisztesség  

 a türelem, a megértés, az elfogadás  

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés:  

 Megismertetjük a gyermekekkel, a tanulókkal nemzeti, népi kultúránk hagyományait. 

 Magyar szentek, történelmi személyiségek tudósok, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságára hívjuk fel figyelmüket. 

 Megfelelő ismeretek átadásával, egyéni és közösségi tevékenységek gyakoroltatásával 

segítjük elő az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, 

megbecsülését.  

 Az iskolai élet különböző színterein alakítjuk a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 

érzését. Felismertetjük minden gyermekkel, hogy szükség esetén Magyarország 

védelme minden állampolgár kötelessége.  

 Tudatosítjuk a gyermekekben, hogy Európa a magyarság tágabb hazája.  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés:  

 Megalapozzuk a cselekvő állampolgári magatartást: a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság, az emberi jogok tiszteletben tartása, az 

erőszakmentesség, a méltányosság tekintetében.  

 Az állampolgári jogok és kötelességek megismertetése, honvédelmi nevelés 

osztályfőnöki órák, történelem órák kiemelt feladata.  

 A kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség, a vitakultúra fejlesztésével 

alapozzuk meg aktív részvételüket a közéletben.  

 A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás képességét 

alakítjuk ki.  

 A fejlesztési terület feladatainak megvalósításához alkalmazhatóak a tanulók tevékeny 

részvételére építő tanítás és tanulásszervezési eljárások (csoportmunkák, projektek), az 
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osztályközösségek felelősi rendszerének kialakítása, a diákönkormányzat munkájában 

való szerepvállalás.  

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése:  

 Az elsajátított tudásra és készségekre alapozva fejlesztjük a tanulók önértékelését, 

helyes énképük kialakulását, ezáltal is felismertetve velük, hogy saját egyéni 

fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat önmaguk alakítják.  

 Hozzásegítjük a gyermekeket ahhoz, hogy képesek legyenek érzelmeik hiteles 

kifejezésére, valamint a kölcsönös elfogadásra, bele tudják élni magukat mások 

helyzetébe.  

 Az önismeret megalapozásával hozzájárulunk a kulturált egyéni és közösségi élethez, 

mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához, 

mert az önismeret a társas kapcsolati kultúra alapja.  

 Fejlesztő tevékenységünk a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatja a megszerzett 

tudásra, az elsajátított készségekre alapozva a gyermekek kulturált egyéni és közösségi 

életét, képessé téve őket mások megértésére és tiszteletére, a szeretetteljes emberi 

kapcsolatok kialakítására.  

A családi életre nevelés:  

 Isten és ember előtt a gyermek neveléséért a család a felelős. Azonban a mai 

értékvesztett világban a családok működésében zavarok keletkezhetnek, ezért egyre 

nagyobb szükség van arra, hogy az intézmény feladatrendszerébe beépítse a családi 

életre nevelést.  

 A szeretetkapcsolatok kiteljesedésének legszebb példáját adjuk a gyermekeknek a Szent 

család életének bemutatásával.  

 Pozitív példákat tudunk a gyermekek elé állítani azzal is, ha olyan programokat 

szervezünk, melyeken a család minden tagja részt vehet: kirándulások, farsangi 

mulatságok, sportversenyek, pályázatok. Ezek a lehetőségek az együttlét örömén felül 

harmonikus családi mintákat közvetítenek a gyermekek felé, elősegítik a családi 

közösségek megbecsülését.  

 A 7-8. évfolyamon tanulók esetében az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra 

kérdéseivel is. Ehhez a védőnő és az iskolaorvos segítségét is igénybe vesszük.  

A testi és lelki egészségre nevelés:  

 Az emberi test a lélek temploma. Katolikus intézményünk növendékeit tudatosan 

ösztönözzük a „templom” épségének, szépségének megóvására.  

 Az egészségnevelés témakörében tartott rendezvények, osztályfőnöki órák, a védőnő és 

az iskolaorvos által megtartott foglalkozások, versenyek, vetélkedők keretében 
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ismerhetik meg az egészséges táplálkozás alapelveit, a betegségek megelőzésének 

lehetséges módjait, a testi higiéné alapvető követelményeit.  

 A sport, a mozgás megszerettetésére rendszeresen szervezünk kirándulásokat, házi 

bajnokságokat, sportversenyeket. Biztosítjuk a mindennapos testnevelés lehetőségét.  

 Lelki egyensúlyuk megóvása érdekében megtanítjuk a gyermekeket társas viselkedésük 

szabályozására, a konfliktusok kezelésére is.  

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

 A személyiség fejlesztését, kibontakoztatását segítő nevelésnek, oktatásnak fontos 

területe a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység 

fejlesztése, a segítő magatartás kialakítása.  

 A KARITASZ, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jótékonysági akcióiba való 

bekapcsolódással saját élményű tanulási lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek arra, 

hogy megismerjék a hátrányos helyzetű emberek sajátos igényeit, élethelyzetét.  

Fenntarthatóság, környezettudatosság  

 Minden gyermeket a teremtett világ szépségeinek megóvására nevelünk.  

 Aktív részvételre neveljük őket saját szűkebb és tágabb környezetük megóvásában, 

szépítésében.  

 Tudatosítjuk bennük, hogy az energiaforrások végesek, ezért lehetőségeikhez mérten 

nekik is tevékenyen részt kell venniük például az anyagok újra hasznosításában 

szelektív hulladékgyűjtéssel, használt elemek, műanyag palackok, kupakok és 

papírhulladék gyűjtésével.  

Pályaorientáció  

 A gyermekek életkorához igazodva igyekszünk ismereteket nyújtani a munka világáról.  

 A különböző tantárgyakból adódó és a tanórán kívüli foglalkozások lehetőségeit 

kihasználva igyekszünk biztosítani, hogy különböző tevékenységekben próbálhassák ki 

magukat, elmélyülhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhassák 

hivatásukat, kiválaszthassák a nekik tetsző foglalkozást és pályát, továbbá, hogy 

képessé váljanak az ehhez szükséges erőfeszítések megtételére.  

 Mindezek érdekében fejlesztenünk kell a gyermekekben a segítéssel, az 

együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és 

azok kezelését.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés  

 Konkrét, a gyermekek, a családok életéből vett példák, tapasztalatok alapján ismereteket 

sajátíthatnak el tanulóink a háztartások életéről, a vállalkozások, a nemzetgazdaság, a 

világgazdaság működéséről, ezek intézményeiről.  
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 Célunk, hogy a gyermekek felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a 

javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják 

mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát.  

 

Médiatudatosságra nevelés:  

 Célunk, hogy a rendelkezésre álló médiumok sokaságából megtanulják a gyermekek a 

legmegfelelőbb kiválasztását ismeretszerzési és kommunikációs céljaik eléréséhez.  

 Felelős médiahasználatra neveljük őket, hogy a médiumoktól is befolyásolt mindennapi 

életükben kialakuljon kritikai beállítódásuk, értelmes és értékelvű felhasználók 

legyenek a média minden területén.  

 Tanórai és tanórán kívüli tevékenységek keretében ismerkedhetnek meg a média 

működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös 

kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 

megkülönböztetésének módjával, valamint a különbségek és az említett médiajellemzők 

jogi és etikai jelentőségével.  

 

A tanulás tanítása:  

 A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. 

 Minden pedagógusnak fel kell keltenie a gyermekek érdeklődését az iránt, amit tanít, és 

útbaigazítást kell adnia a tananyag elsajátításával, szerkezetével kapcsolatban.  

 Kiemelt figyelmet kell fordítanunk:  

 a megfigyelésre,  

 a tervezett kísérletre,  

 a könyvtári és más információforrások használatára,  

 az előzetes ismeretek és tapasztalatok mozgósítására,  

 a csoportos együttműködésre,  

 a tanultak rögzítésére és előhívására,  

 a memoriterek, meghatározások, fogalmak, képletek elsajátíttatásának módjára.  

 Mindezek segítségével olyan tudást adhatunk a gyermekeknek, amelyet új 

helyzetekben is képesek alkalmazni.   

 A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének és a 

tudás minőségének értékelése. 
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6.5 A mindennapos testnevelés megvalósítása  

A 2012/2013. tanévtől felmenő rendszerben vezettük be a heti öt testnevelés órát az első és az 

ötödik évfolyamon. Minden évfolyamon arra törekszünk, hogy a testnevelés órák ne késő 

délutáni órákra kerüljenek, hiszen nagyon sok a vidéki tanulónk, akik nem napközisek vagy 

nem vesznek részt differenciált foglalkozáson, tehát a délutáni időpont számukra már nem lenne 

megfelelő. 1-4. évfolyamon egy testnevelés óra terhére néptáncoktatást szervezünk, melyen 

minden alsós diáknak kötelező a részvétel.  

 A további évfolyamokon a következő lehetőségeket biztosítjuk a mindennapos 

testedzésre:  

 Sport-és játékfoglalkozás napközis, tanulószobai foglalkozásokba beillesztve, pontos 

terv szerint.  

 Tömegsport foglalkozások: foci, kézilabda, atlétika.  

 A testnevelő által szervezett túrák.  

 Alsós napközis tábor.  

 Sportversenyek lebonyolítása.  

 Családi sportnap szervezése.  

 

Részt vehetnek tanulóink a különféle versenyeken: városi, megyei, országos versenyeken, a 

diákolimpián, a különféle iskolai kuparendezvényeken. (Szent Imre Kupa)  

 

6.6 Választható tantárgyak, foglalkozások  

Választható foglalkozások:  

 Énekkar 

 Kézműves szakkör  

 Középiskolai előkészítő matematikából, magyarból  

 A tanulók igénye/érdeklődése alapján a rendelkezésre álló órakeret terhére szervezhető 

más foglalkozás is.  

 Napközis és differenciált foglalkozás  

  

Jelentkezni a foglalkozásokra tanév elején szeptember 15-ig kell írásban, szülői beleegyezéssel. 

A foglalkozások látogatása tanév végéig kötelező. 
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Napközis és tanulószobai foglalkozásra jelentkezés rendje:  

  

 Minden tanévben június 15-ig igényfelmérést végez a napközis munkaközösség.  

 A jelentkezési lapokat a tankkönyvek kiosztásakor, augusztus végén kell kitölteni.  

 A napközis, illetve a tanulószobai foglalkozásokon a részvétel az adott tanév végéig 

kötelező. Rendkívül indokolt esetben az intézmény vezetője adhat ez alól felmentést.  

 7-8. évfolyamon a tanulószoba az évismétlő, a halmozottan hátrányos helyzetű, és a 3,0 

átlagot el nem érő tanulóknak kötelező.  

 

A tanórák, foglalkozások megszervezése:  

Nkt. 27§ (2) „Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban 

oly módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá 

tizenhét óráig- vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben- 

gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.” 

 

6.7 A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése 

 

A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése:  

  

 Írásbeli számonkérés:  

  

 felelet  

 házi dolgozat  

 témazáró feladatlap  

 célirányos felmérések/pl. néma értő olvasás  

 

Szóbeli számonkérés:  

 

 órai munka aktivitása  

 kiselőadás kutatómunkával  

 felelet  

Gyakorlati számonkérés:  

 

 Technika, informatika, testnevelés, ének, rajz tantárgyakból  
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A tanulók teljesítményének értékelése:  

Alapelvek:  

Az értékelés:  

 személyre szóló,  

 fejlesztő, ösztönző jellegű, 

 folyamatosságot biztosító, 

 az iskolai követelményrendszerre épülő,  

 a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges arányát biztosító  

 tárgyszerű,  

 félelemmentes légkörben történő pedagógiai eljárás legyen. 

 Az értékelésnek a tanuló tudására kell vonatkoznia, nem lehet fegyelmezési eszköz.  

 Felszerelés, taneszköz hiányát nem lehet a tantárgyi értékelés körébe bevonni, azt a 

szorgalom értékelésekor kell figyelembe venni.  

 A házi feladatot a tantárgyi értékelés részének tekintjük, hiánya miatt fekete pontok, 

adhatóak, melyeket osztályzatra lehet átváltani.  

 A tanulók írásbeli munkájának külalakját, a füzetvezetést szintén a tantárgyi értékelés 

körébe soroltuk.  

Az alapelveket és az egyes tantárgyak követelményeit minden szaktanár közli a tanulókkal 

tanév elején.   

Az értékelés formái:  

 Diagnosztikus értékelési formák: Tanév elején végezzük, a diagnosztikus felméréseket 

nem lehet osztályozni.  

 Formatív értékelési formák: Fejlesztő, segítő jellegűek, a követelmények teljesítésének 

pillanatnyi állapotát tükrözik.  

 Szóbeli értékelés:  

 tanítási órákon  

 fogadóórákon  

 szülői értekezleten az osztályfőnök által 

 a havi magatartás, szorgalmi jegyek megállapításakor  

 az iskola által szervezett programokon (kirándulás, lelkinap, vetélkedők stb.)  

 Egyéni időpontban megtartott szaktanári fogadóórákon  
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Szöveges értékelés írásban:  

 az osztályfőnök vagy a szaktanár szükség esetén (kiemelkedő teljesítmény, illetve 

problémák kapcsán)  

 a dolgozatokra, füzetekre írt szaktanári (tanítói) vélemények  

 ösztöndíjak odaítéléséhez osztályfőnöki vélemény  

 külső kérésre készített minősítések, vélemények (gyermekvédelem, katolikus iskolák 

napjára, rendőrség, bíróság)  

  

Osztályzatokkal: A tanuló szóbeli és írásbeli teljesítményét osztályzattal értékeljük.  

Az osztályozás szempontjai  

 Az értékelésnek fontos szerepe van a személyiségfejlesztésben, segít abban, hogy 

minden tanulót a képességei szerint legmagasabb szintre sikerüljön felhozni. Az 

értékelés rendszeres kell, hogy legyen, hiszen ösztönzést ad, felelősséget ültet el, 

kötelességtudatra, sőt céltudatra nevel. Az értékelés lényege, hogy hiteles legyen, a 

bírálat javító szándékkal történjen, konkrét segítséget adjon a tanulónak.  

 A tantárgyak érdemjegyeit a szaktanárok állapítják meg, figyelembe véve az 

igyekezetet. A jegyek félévkor és év végén történő megítélésében a jegyek különféle 

súlyát, a tanuló tantárgyhoz való hozzáállását, előmenetelét értékeljük.  

 Magatartás és szorgalom jegyekre félévkor és tanév végén az osztályfőnök tesz 

javaslatot a konferencián. A jegyet a konferencia elfogadja, vagy az osztályban tanító 

nevelők szavazása után módosítja.  

 Amennyiben a diák 3 vagy több tantárgyból ér el kitűnő minősítést, az osztályfőnök 

kérésére tantestületi dicséretben részesül. Az érdemjegyekről évközben a szülők a 

tájékoztató füzetből (ellenőrző) értesülnek, év végén a bizonyítványból.  

 Az évfolyam tantárgyankénti követelményeinek teljesítésére 10 hónap szorgalmi ideje 

adott.  

 A tantárgyak osztályzatairól a szaktanárok döntenek. A bukásra álló tanulók esetében 

az adott munkaközösség, illetve az azonos képesítésű szaktanárok csoportja méri fel a 

tanuló tudását, hogy megfelel-e a továbblépés tanterv által előírt követelményeinek. Az 

1. évfolyamban csak szülői beleegyezés után lehet évfolyamot ismételtetni.  

 A tanulók magatartás és szorgalom jegyeinek félévi és év végi megítélésében is az 

osztályfőnök előterjesztése alapján a tantestületi konferencia dönt, külön alsó és felső 

tagozatban.  

  A tanulók tudását, előrehaladását havonta legalább egy-egy érdemjeggyel kell 

értékelni.  
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A helyi tantervben megfogalmazott tananyag témaköreinek megfelelően a gyermekek témazáró 

dolgozatot írnak.  

A témazárók értékelése százalékos bontásban /javaslat/: 

 0 - 29 % 1 (elégtelen)  

30 - 49 % 2 (elégséges)  

50 - 74 % 3 (közepes)  

75 - 89 % 4 (jó)  

90 - 100 % 5 (jeles)  

 

 A tanulók egy nap kettő témazáró dolgozatnál többet nem írhatnak.  

 Csak a szaktanár által megtanított anyagot lehet számon kérni.  

 A tanuló tartós hiányzása esetén a tananyag pótlását egy héten belül el kell végeznie.  

 

Az értékelés nyilvános formái:  

 házi versenyek, vetélkedők  

 bemutatóórák  

 az egész iskola közössége előtt (iskolagyűlés, tanévzáró, tanévnyitó ünnepélyek, iskolai 

rendezvények)  

 szakköri, napközis munkák kiállítása  

 

A tanulók munkájának értékelésekor, minősítésekor a pedagógust széles körű szabadság illeti 

meg. Ennek részeként egyéni értékelési módszerek alkalmazására is lehetősége van, de ezeknek 

mindig összhangban kell lenniük a jogszabályi előírásokkal.  

 

Szummatív értékelés:  

A tanuló teljesítményét félévkor és tanév végén minősítjük. 

 

A minősítés rendszere iskolánkban:  

 

Az alábbi táblázat szemlélteti intézményünkben a minősítés rendszerét és módját.  

A tantestület tagjai az alábbiak szerint értékelik a tanulói teljesítményüket.  
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ÉVFOLYAM FÉLÉVKOR 
TANÉV 

VÉGÉN 

DOKUMENTUM 

FÉLÉVKOR 

DOKUMENTUM  
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A szöveges értékelés formája, módszere iskolánkban:  

Szövegesen értékeljük a tanulókat első évfolyamon félévkor és tanév végén, második 

évfolyamon félévkor. A félévi értékelések szövegei mindkét évfolyamon megtalálhatóak előre 

nyomtatva a naplóban és a tájékoztató füzetben.  

Az első évfolyam végén a bizonyítvány pótlapjára csak a minősítő kifejezéseket írjuk be, az 

egyes kifejezések tartalmát egy mondatbank tartalmazza tantárgyanként.  

Ezt minden szülő megkapja kinyomtatva. 

 

A mondatbank:  

    

Magyar nyelv és irodalom   

  

Kiválóan megfelelt: Szóbeli szövegalkotás: Alkalmazza a köszönés, kérés, megköszönés, 

bemutatkozás tanult nyelvi fordulatait. Bárkinek tud udvariasan, pontosan üzenetet átadni. 

Pontosan ismeri saját és családja adatait. Önállóan tud beszámolni olvasmányai tartalmáról, 

élményeiről. Beszélgetés közben nem, vagy csak udvariasan szakítja félbe mások gondolatait.  

Olvasás: Lassú folyamatossággal vagy nagyon jó ütemű szótagolással képes ismert tartalmú 

szöveget szövegszerűen felolvasni. A mondavégét szünettel jelzi. Olvasási hibát nem vagy alig 

ejt.  Szövegértés: Az olvasmányok tartalmát néma olvasással megérti, képes a tartalomra 

irányuló kérdésekre válaszolni, egyszerű feladatokat megoldani.  Írás-helyesírás: A betűket 

szabályosan alakítja és kapcsolja, helyesen helyezi el a vonalrendszerben. Rövid szavakat, 

szókapcsolatokat és mondatokat betűcsere, betűkihagyás nélkül hibátlanul másol nyomtatottról 

is. A szójegyzék szavait kevés hibával írja. Munkái tiszták, rendesek.   

  

Jól megfelelt: Szóbeli szövegalkotás: Majdnem mindig alkalmazza a köszönés, kérés, 

megköszönés, bemutatkozás tanult nyelvi fordulatait. Általában tud udvariasan, pontosan 

üzenetet átadni. Saját adatait ismeri, de családtagjaiét már nem pontosan. Kevés segítséggel tud 

beszámolni olvasmányai tartalmáról, élményeiről.  Olvasás: Jó ütemű szótagolással képes 

ismert tartalmú szöveget szövegszerűen felolvasni. A mondat végét szünettel jelzi. Olvasási 

hibát keveset ejt. Szövegértés: Az olvasmányok tartalmát néma olvasással megérti. Kis 

segítséggel képes a tartalomra irányuló kérdésekre válaszolni, egyszerű feladatokat megoldani.  

Írás-helyesírás: A betűket általában szabályosan alakítja és kapcsolja, helyesen helyezi el a 

vonalrendszerben. Rövid szavakat, szókapcsolatokat és mondatokat kevés hibával másol. A 

szójegyzék szavait kevés hibával írja. Munkái általában tiszták, rendesek.   
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Megfelelt: Szóbeli szövegalkotás: Ritkán alkalmazza a köszönés, kérés, megköszönés 

bemutatkozás tanult nyelvi fordulatait. Nem mindig tud udvariasan, pontosan üzenetet átadni. 

Csak saját adatait ismeri. Sok segítséggel tud beszámolni olvasmányai tartalmáról, élményeiről.  

Olvasás: Lassú ütemű szótagolással képes ismert tartalmú szöveget felolvasni. A mondat végét 

ritkán jelzi. Gyakran követ el olvasási hibát.  Szövegértés: A szövegnek megfelelő nehézségű 

olvasmányok tartalmát néma olvasás útján több segítséggel megérti. Képes a tartalomra 

irányuló kérdéseket több segítséggel megválaszolni, és az egyszerű feladatokat megoldani.  

Írás-helyesírás: A betűk alakítása és kapcsolása nem mindig szabályos. Rövid szavakat, 

szókapcsolatokat, mondatokat több hibával másol. Tollbamondás után a szójegyzék szavait 

több hibával írja. Munkái kevésbé rendezettek.   

  

Felzárkóztatásra szorul: Szóbeli szövegalkotás: Nem alkalmazza a köszönés, kérés 

megköszönés, bemutatkozás tanult nyelvi formáit. Még nem tud üzenetet átadni. Még nem 

ismeri saját, és családja adatait. Még nehezen tud beszámolni olvasmányai tartalmáról, 

élményeiről. Olvasás: Betűz, nem találja meg a szótaghatárokat.  Szövegértés: Néma olvasás 

után még nem képes megérteni a szöveget.  Írás-helyesírás: Betűalakítása, kapcsolása 

szabálytalan, szinte felismerhetetlen. Tollbamondáskor csak rövid szavakat (esetleg két 

hangból álló) tud leírni. Munkái rendezetlenek.   

 

Matematika  

Kiválóan megfelelt: Számfogalma biztos a 20-as számkörben. Hibátlanul írja, olvassa és 

használja a számokat. Biztosan tudja összehasonlítani, sorba rendezni, számegyenesen 

elhelyezni. Számszomszédot, páros, páratlan, egyjegyű, kétjegyű számfogalmának ismerete, 

használata pontos. Műveletfogalma és műveletvégzése a 20-as számkörben hibátlan. Önállóan 

ír műveleteket rajzról. Képes a szöveges feladatok értelmezésére, megoldására rajzzal és 

művelettel is. Össze tudja hasonlítani a különböző hosszúságokat, őrtartalmakat. Biztosan 

felismeri a tanult mértani alakzatokat. Térbeli tájékozódása biztos.   

Jól megfelelt: Térbeli tájékozódása általában biztos. Számfogalma a 20-as számkörben biztos. 

Hibátlanul írja, olvassa és használja a számokat. A számokat általában jól tudja 

összehasonlítani, sorba rendezni, és számegyenesen elhelyezni. Számszomszédot, páros, 

páratlan, egyjegyű, kétjegyű számfogalmának ismerete, használata jó. Műveletfogalma és 

műveletvégzése a 20-as számkörben jó. Általában önállóan ír műveleteket rajzról. Legtöbbször 

képes a szöveges feladatok értelmezésére, megoldására rajzzal és művelettel is. A különböző 

hosszúságok, űrtartalmak összehasonlításakor csak néha téveszt. Biztosan felismeri az ismert 

mértani alakzatokat.  
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Megfelelt: A térbeli tájékozódása általában jó. Számfogalma a 20-as számkörben még nem 

mindig biztos. Hibátlanul írja, olvassa és használja a számokat. Kis segítséggel tudja 

összehasonlítani, sorba rendezni és a számegyenesen elrendezni. Számszomszédok, páros, 

páratlan, egy és kétjegyű számok fogalmának ismerete, használata általában jó. 

Műveletfogalma jó, műveletvégzése a 20-as számkörben többször hibás. Műveleteket rajzról 

önállóan csak segítséggel képes írni. A szöveges feladatok értelmezésére csak segítséggel 

képes, megoldásukat kis segítséggel végzi. A különböző hosszúságok, űrtartalmak 

összehasonlításában gyakran téveszt. Általában felismeri az ismert mértani alakzatokat.   

 

Felzárkóztatásra szorul: Térbeli tájékozódása fejlesztésre szorul. Számfogalma a 20-as 

számkörben bizonytalan. A számok írásában, olvasásában nem pontos. Összehasonlítását, sorba 

rendezését, számegyenesen elhelyezni csak segítséggel képes. Számszomszédok, páros, 

páratlan, egyjegyű, kétjegyű számok fogalmának ismerete hiányos, sok fejlesztést igényel. 

Műveletfogalma nem biztos, műveletvégzése a 20-as számkörben gyakran hibás. Műveleteket 

rajzról csak segítséggel képes írni. Az egyszerűbb szöveges feladatok értelmezésére, 

megoldására csak sok tanári segítséggel képes. A különböző hosszúságok, űrtartalmak 

összehasonlításában fejlesztésre szorul. Az ismert mértani alakzatok felismerésében gyakran 

téveszt.   

  

Ének-zene  

Kiválóan megfelelt: A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. A tanult dalokat el 

tudja énekelni csoportban és önállóan is. Szívesen vesz részt a tanult gyermekjátékok 

eljátszásában. A tanult ritmusokat, azok jeleit ismeri és használja. Kottázáshoz segítséget nem 

igényel.  

  

Jól megfelelt: A zenét szereti, élvezi a feladatokat nagy kedvvel végzi. A tanult dalokat el tudja 

énekelni csoportban, de önállóan néha segítséget igényel. Szívesen vesz részt a tanult 

gyermekjátékok eljátszásában. A tanult ritmusokat és azok jeleit ismeri, de néha pontatlanul 

használja.  Kottázáshoz kis segítséget igényel.  

  

Megfelelt: A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. A tanult dalokat 

csak csoportban énekli kedvvel, önállóan bátortalan. A tanult gyermekjátékok eljátszásában 

bátorításra szorul. A tanult ritmusokat és jeleit pontatlanul használja. Kottázáshoz sok 

segítséget igényel.  
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Felzárkóztatásra szorul: A zenét szereti, de a feladatokban való részvételhez bátorítást 

igényel. A tanult dalokat csak csoportban énekli. A tanult gyermekjátékok eljátszásában nem 

vesz részt. A tanult ritmusokat és jeleit sok hibával használja. Kottázáshoz sok segítséget 

igényel.  

 

Rajz és vizuális kultúra  

Kiválóan megfelelt: Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. A vizuális kultúra körébe 

tartozó tevékenységet szívesen végzi. Megfigyelése pontos. Törekszik a színek és formák 

változatosságára, a rajzfelület esztétikus kitöltésére. Saját ötleteit, elképzeléseit bátran 

megvalósítja. Ismeri a színek nevét és felismeri azokat. Emberábrázolása fejlett. Munkái szépek 

és igényesek.  

 

Jól megfelelt: Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. A vizuális kultúra körébe tartozó 

tevékenységet szívesen végzi. Megfigyelése néha pontatlan. Törekszik a színek és formák 

változatosságára, de a rajzfelületet nem mindig tölti ki. Saját ötleteit, elképzeléseit segítséggel 

valósítja meg. Ismeri a színek nevét és felismeri azokat. Emberábrázolása életkorának 

megfelelő. Munkái szépek.  

 

Megfelelt: Átlagos az érdeklődése a vizuális kultúra iránt. Munkavégzés közben folyamatos 

biztatást, segítséget igényel. Megfigyelései pontatlanok. Rajzfelület kitöltése hiányos. 

Színhasználata egyhangú, ismeri az alapszínek nevét. Emberábrázolása fejletlen. Munkái nem 

esztétikusak.  

  

Felzárkóztatásra szorul: Egyelőre nem ábrázol szívesen, gyakran szorul segítségre és 

bátorításra. Munkavégzés előtt és közben is folyamatos biztatást, segítséget igényel. 

Megfigyelései pontatlanok. Rajzfelület kitöltésére nem törekszik. Színhasználata egyhangú, 

nem ismeri az alapszínek nevét. Emberábrázolása fejletlen. Munkái nem esztétikusak.  

  

Technika és életvitel  

Kiválóan megfelelt: Szívesen végez technikai jellegű tevékenységeket. A saját ötleteit, 

elképzeléseit bátran megvalósítja. Eszközökkel és anyagokkal ügyesen, biztonságosan bánik. 

Kézügyessége fejlett. Munkái szépek és igényesek.  

 

Jól megfelelt: Szívesen végez technikai jellegű tevékenységeket. Eszközökkel és anyagokkal 

ügyesen bánik. Kézügyessége jó. Munkái szépek és igényesek. A tanult technikákat életkorának 

megfelelő szinten alkalmazza.  
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Megfelelt: Fel lehet kelteni az érdeklődését, de munka közben biztatást igényel. Eszközökkel, 

anyagokkal bizonytalanul bánik. Kézügyessége megfelelő. Munkái pontatlanok.  

  

Felzárkóztatásra szorul: Technikai jellegű tevékenységet nem szívesen végez, gyakran szorul 

segítségre, bátorításra.   Eszközökkel, anyagokkal bizonytalanul bánik. Kézügyessége 

életkorától elmarad. Munkái gyakran pontatlanok.  

  

Testnevelés és sport  

Kiválóan megfelelt: A mozgásos feladatokat szívesen végzi, szeret mozogni. A feladatok 

kivitelezésében a mozgása összerendezett, erőnléte és állóképessége kiváló. A sportjátékok, 

versengések szabályait érti és betartja. Minden helyzetben sportszerűen viselkedik.  

  

Jól megfelelt: A mozgásos feladatokat szívesen végzi, szeret mozogni. A feladatok 

kivitelezésében a mozgása összerendezett, erőnléte és állóképessége jó. A sportjátékok, 

versengések szabályait érti, de időnként nem tartja be.  

  

Megfelelt: A mozgásos feladatok végzése során buzdításra szorul. A feladatok kivitelezésében 

mozgása összerendezetlen. Csak kis terhelést bír. A szabályokat többnyire érti, gyakran nem 

tartja be.  

  

Felzárkóztatásra szorul: Nem szívesen végez mozgásos feladatokat. Mozgása 

összerendezetlen, erőnléte gyenge. A szabályokat gyakran utasításra sem tartja be.  

  

Hittan  

Kiválóan megfelelt: Kiválóan ismeri és el tudja mondani Jézus életének főbb eseményeit, az 

egyházi ünnepek tartalmát, jelképét. Hibátlanul tudja az alapvető imádságokat és az egyszerűbb 

egyházi énekeket. A liturgikus életbe rendszeresen bekapcsolódik.   

  

Jól megfelelt: A Jézussal kapcsolatos eseményeket és a tanult imádságokat kis segítséggel tudja 

elmondani. Jól tudja és önállóan elmondja az egyházi ünnepek tartalmát, jelképét. Jól tudja az 

alapvető imádságokat és az egyszerű egyházi énekeket. A liturgikus életbe alkalmanként 

kapcsolódik be.  
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Megfelelt: A Jézussal kapcsolatos eseményeket és a tanult imádságokat sok segítséggel tudja 

elmondani. Csak segítséggel tudja elmondani az egyházi ünnepek tartalmát, jelképét. Nem tudja 

az alapvető imádságokat és az egyszerű egyházi énekeket. A liturgikus életbe alkalmanként 

kapcsolódik be.  

  

Felzárkóztatásra szorul: A Jézussal kapcsolatos eseményeket és a tanult imádságokat 

segítséggel sem tudja elmondani. Sok segítséggel tudja elmondani az egyházi ünnepek 

tartalmát, jelképét. Nem tudja az alapvető imádságokat és az egyszerű egyházi énekeket. A 

liturgikus életbe nem kapcsolódik be.  

  

6.8 A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése  

 

A tanulói magatartás minősítésének feltételei:   

  

Példás (5) magatartású, aki a következő szempontok mindegyikének megfelel:  

 Felelősségérzettel van az iskola, a közösség iránt: betartja az iskola házirendjét, és 

feladatkörében arra törekszik, hogy iskolatársai is betartsák.  

 Önként vagy megbízásból munkát vállal a közösségért és ezt teljesíti  

 Törekszik -lelki érettségének megfelelő- önnevelésre, önfegyelemre, önművelésre és az 

ehhez kapott útmutatást elfogadja, igyekszik megvalósítani.  

 Nincs fegyelmi büntetése, ill. fegyelemsértésre vonatkozó tanári bejegyzése, nincs 

késése.  

Jó (4) magatartású, az a tanuló, aki: 

 A házirendet betartja.  

 Feladatait a tőle elvárható módon teljesíti. 

 Az osztály vagy az iskola közösségi munkájában felkérésre, biztatásra részt vesz és 

nincs írásbeli intője vagy megrovása.  

 

Változó (3) magatartású:  

 Az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be.  

 Feladatait nem minden esetben teljesíti.  

 Előfordul, hogy társaival, felnőttekkel szemben udvariatlan.  

 A tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik.  

 Akinek osztályfőnöki vagy szaktanári büntetése van.  
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Rossz (2) magatartású:  

 Aki az előbbi pontok közül több ellen is súlyosan vétett.  

 Aki szigorú megrovást kapott (igazgatói). 

 Aki ismételten igazolatlanul mulasztott 3-nál több órát.  

 Aki a kizárás előtti fegyelmi büntetést kapta, illetve tantestületi megrovásban részesült.  

 Akinek 1-3 igazolatlan órája van.  

 

A tanulói szorgalom minősítésének feltételei:  

  

Példás (5) szorgalmú, aki a következő szempontok többségének megfelel: 

 Aki kötelességeit pontosan teljesíti (írásbeli feladatait mindig elkészíti, hiányait 

mulasztás esetén pótolja, az órákra képességeinek megfelelően és megbízhatóan 

készül).  

 Aki tevékenyen részt vesz az egyéni fejlődését szolgáló szakköri munkákban, illetve 

tanulmányi versenyeken, pályázatokon.  

 Munkavégzése pontos, megbízható. 

 Taneszközei tiszták, rendezettek és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.  

Jó (4) szorgalmú:  

 Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt. 

 A tanórákon többnyire aktív. 

 Többletfeladatot, versenyeken való részvételt csak ösztönzésre vállal, de ezeket 

felelősségteljesen teljesíti.  

Változó (3) szorgalmú:  

 Tanulmányi eredménye elmarad a képességeitől. 

 Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik. 

 Érdemjegyei több tárgyból is romló tendenciát mutat. 

 Önálló munkájában figyelmetlen, többnyire figyelmeztetésre végzi el feladatát.  

 

Hanyag (2) szorgalmú:  

 Képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében. 

 Feladatait többnyire nem végzi el.  

 Tanulmányi munkájában megbízhatatlan figyelmetlen.  

 Valamely tantárgyból elégtelen a tanulmányi eredménye. 
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6.9 A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Csoportbontás  

  

Jelenleg nincs – de a későbbiekben előfordulhat -, hogy bár egy évfolyamon csak egy 

osztályunk van /lesz/. A magasabb osztálylétszám miatt viszont indokolt a csoportbontás:  

 Informatika órán, az oktatásra rendelkezésre álló számítógépek száma miatt.  

 Technika órán, a biztonságos munkavégzés szabályainak betartása miatt. 

 Lehetőség esetén angol nyelv órán, a hatékony képességfejlesztés miatt. 

Célunk ezzel az, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a gyakorlati, kreatív 

készségek fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására.  

A csoportbontás óraszámait a finanszírozott órakereten belül kell biztosítanunk. 

 

Egyéb foglalkozások  

  

Napközi otthon  

  

A napközi otthon a gyermekek tanórán kívüli, sokoldalú fejlesztésére, nevelésére létrehozott 

szervezeti keret.  

A csoportvezető nevelő heti-, illetve napirend alapján meghatározott időkeretet biztosít a 

különböző tanulói tevékenységekre. A napköziben változnak a kötött és a szabad 

foglalkozások: pedagógiailag átgondolt rendben követik egymást a tanulás, a játék, a szabad 

levegőzés, a sport, a munka, a vallási és a kulturális foglalkozások.  

A délutáni tevékenység során kiemelt feladat jut a tanulási foglalkozásra, ezen belül is a házi 

feladatok elkészítésére és annak ellenőrzésére. A tanulási foglalkozás azonban nem csak a házi 

feladat elkészítéséből áll!  

A csoportvezető gondosan szervezi meg a tanulásra fordított időt. Létrehozza a tanuláshoz 

szükséges feltételeket (csönd, friss levegő, megfelelő felszerelés), elsajátíttatja a gyermekekkel 

az egyéniségüknek megfelelő helyes tanulási módszereket, fejleszti önállóságukat a tanulásban, 

egyéni foglalkozással biztosítja, hogy minden gyermek a képességeihez mért optimális 

tanulmányi teljesítményt elérje. Neveli növendékeit az önellenőrzésre, egymás segítésére és 

ellenőrzésére, s maga is ellenőrzi és értékeli tanulói tanulmányi munkáját.  

A pedagógus előre átgondolt játéktervvel és a játék pedagógiai irányításával biztosítja, hogy a 

különböző játékok megfelelően fejlesszék a gyermeket. Minderre azonban idő kell. S ezt a 

délutáni 60 perces tanulási foglalkozás (esetünkben: 14:30 - 15:30) keretein belül kell a 

tanítónak megoldania. A bevezető 10-15 percet kell ütemezni a feladatok megbeszélésére, a  

megoldási idő optimalizálására, illetve didaktikai játékokra, amelyek könnyebbé teszik, 
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elősegítik a feladatok önálló megoldását. Az önálló feladatmegoldás természetesen csak akkor 

működik, ha a tanulók mindegyike olyan feladatot kapott, amit megértett és így el is tudja 

végezni. Éppen ezért, nagyon fontos, hogy a házi feladat ne a „délelőtt már nem jutott rá idő” 

kategóriájába essen, hanem a tanórán megbeszélt, gyakorolt tananyag ismétlése. Hiszen a házi 

feladat lényege a begyakorlás, felidézés, átismétlés, nem pedig új anyag elsajátítása! 

Gondolkodtató, logikai feladványok csak az ezek megoldására is képes gyermekek számára, 

szorgalmi feladatként adhatók.  

Kb. 30 perc írásbeli önálló munka után (minden tantárgyból összesen) a tanítói ellenőrzés, rövid 

megbeszélés után önálló javításra van mód. Ezt követi alsó tagozaton kb. 15 percnyi hangos 

olvasás gyakorlása. A tanulási foglalkozás végén pedig röviden értékelni kell a tanulók egyéni 

munkáját.  

A napközis nevelés célja is az egyéni, önálló munka megvalósítása, nem pedig a tanítás, 

frontális keretben. Ezért nagyon hangsúlyos a tanító és a napközis nevelő szoros 

együttműködése, hiszen fontos visszajelzéseket kaphat a pedagógus délelőtti munkája 

hatékonyságáról: sikerült-e önállóan megoldani a tanulóknak a házi feladatokat. 

 

A csoportszervezés alapelvei:  

  Két osztály tagjai (1-2.osztály/ 3-4.osztály) alkotnak egy napközis csoportot.  

 

Tanulószoba  

 5-8.évfolyamon szervezzük, 1 összevont csoportban. A napi tanulási foglalkozásokon 

szaktanárok vezetésével folyik a délutáni tanulás, a házi feladat megsegítése. Az 

évfolyamismétlő, a nagyon gyengén teljesítő tanulók számára kötelező a tanulószobába 

beiratkozni.  

 

Szakkörök, sportkörök, művészeti foglalkozások  

  

Tanév elején lehet a foglalkozásokra jelentkezni, az iskolavezetés által felkínált lehetőségek 

közül lehet választani. A tanulóknak a diákönkormányzaton keresztül lehetőségük van 

javaslatot tenni az iskolában korábban nem működő foglalkozások megszervezésére. A 

foglalkozásokat az iskola pedagógusai, vagy meghívott külső szakemberek tarthatnak.  

 Minden foglalkozásra érvényes: A tanulók a foglalkozások megkezdésére csak felügyelet alatt 

várakozhatnak.  
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6.10 Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei  

 

Törvényi szabályozás: Nkt.57.§  

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

követelményeket sikeresen teljesítette. Amennyiben nem nyújtott megfelelő 

teljesítményt, abban az esetben meg kell ismételnie az adott évfolyamot, akár már az 

első évfolyamot is.  

 Ha az 1.-4. évfolyamra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi, 

lehetővé kell tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen 

részt.  

 A szülőt tájékoztatni kell azokról a lehetőségekről, amelyekkel az iskola segítséget tud 

nyújtani gyermeke eredményes felkészüléséhez.  

 A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az 

esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. Az engedély megadásáról a szülő 

kérésére az iskola igazgatója dönt.  

 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

meghaladja a kétszázötven tanítási órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 

harminc százalékát, és emiatt a teljesítménye tanítási év közben nem volt értékelhető, a 

nevelőtestület engedélyezheti, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Az osztályozó vizsga 

letétele akkor tagadható meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az 

igazolt mulasztások számát. Az iskolának ahhoz, hogy az évfolyamismétlésre utasítás 

döntést meghozza, előzetesen a tanuló szülőjét értesítenie kell, amennyiben gyermeke 

igazolatlanul mulasztott a tanítási órákról. 

 

6.11 A tanulók fizikai állapotának mérése  

 

A testnevelő által elvégzendő feladatok:  

  

1. Teljesítménymérés  

Az országosan egységes adatszolgáltatáshoz az aktuális tanév rendjében meghatározott 

időszakban meg kell mérni a fizikai állapot minősítéséhez szükséges motorikus próbákban elért 

teljesítményt, és a mért eredmények pontértékei alapján kell az értékelést és a minősítést 

elvégezni.  
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2.Hiányosságok feltárása  

Fel kell tárni az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén 

mutatkozó esetleges hiányosságokat, és a képesség szerinti differenciált terheléssel, törekedni 

kell azok mielőbbi felszámolására. Rendszeres testedzési lehetőség biztosításával -a tanárnak, 

a tanulónak és a szülőnek- törekedni kell az egészséges létezés stabilabb megtartását elősegítő 

„kell-szint” megtartására.  

 

3.Folyamatos visszacsatolás  

A tanulók aktív közreműködésével, a megtervezett foglalkozások keretében végzett rendszeres 

testedzés hatásának elemzése. Az elért változás nyomon követésének biztosítása a tanár, a diák 

és a szülő számára. (A pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülés során a fiatalok 

önismeretének, tárgyilagos önértékelésének, akaratának és önbecsülésének fejlesztése.)  

 

4.Az adatok nyilvántartása  

Az „adatlapokat” osztályonkénti bontásban a vizsgálatot elvégző tanár kezeli. Az 

osztályonkénti adatlapot a vizsgálatot elvégző tanár vezeti. Intézményi, osztályonkénti 

összesített adatlapot, a vezető testnevelő az iskolatitkár segítségével állítja össze a tanév végén 

mért eredmények alapján, majd az intézmény vezetőjének aláírásával hitelesítve továbbítja.   

A választott vizsgálati módszer: „NETFIT mérés” 

 

6.12 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, a szociális hátrányok enyhítését 

segítő tevékenységek  

  

A családok életének kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a 

gyermekek kerülhetnek. A nevelés három színterén - család, nevelési-oktatási intézmény, 

társadalom - a családok nagy többsége nem tudja, vagy nem akarja elsődleges szerepét 

betölteni.  Kénytelenek vagyunk ezzel a helyzettel megküzdeni, de képtelenek vagyunk a 

családi és társadalmi nevelés hiányát teljesen pótolni. Katolikus intézményünk különös 

figyelmet szentel a gyengébbekre, és segíti a nehezebb körülmények között élőket.  Nevelésünk 

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

segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz. Megvédi őket az 

alkoholizmustól, kábítószertől, egyéb erkölcsi veszélytől.   
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Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek számára 

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

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

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

gyermekkel.  A hátrányos, a halmozottan hátrányos, valamint a védelembe vett gyermekek 

száma emelkedik. Ezért is indokolt, hogy a gyermek- és ifjúságvédelem átfogja az intézményi 

élet egészét, biztosítsa a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, védő–óvó intézkedéseket 

tegyen a rászorulók érdekében.  Ezt a tevékenységet a gyermekvédelmi felelős koordinálja. 

Folyamatos kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel. Családlátogatáson vesz részt a veszélyeztető 

okok feltárása érdekében. Kapcsolatot tart a különböző gyermekvédelmi szervezetekkel.   

Gyermekvédelmi tevékenységünk legfontosabb feladatai:  

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

figyelemmel kísérése. 

 Az egészséges fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának elősegítése a 

családon belül és a családon kívül.  

 A gyermekek egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása 

az iskolaorvosi szolgálaton keresztül és a fogászati rendeléseken.  

 A gyermekek intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása 

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

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

anyagi helyzetétől függően.  

 A gyermekek eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres óvodába, iskolába 

járásának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás 

kezdeményezése.  

A gyermeket veszélyeztető helyzetben minden pedagógusnak gyors és hatékony intézkedést 

kell tennie! 

 

Meg kell vizsgálnunk:  

 A családi minta, törődés, érzelmi kötődés mennyire szolgálja a gyermek erkölcsi, 

érzelmi, értelmi fejlődését?  

 Mennyire ellenőrzött a gyermek tevékenysége, szabad mozgása?  

 Használ-e a tanuló egészségére káros anyagokat, szereket, folytat-e fejlődésére káros 

életmódot?  

 Növendékünk szociális helyzete szükségessé teszi-e segélyek, egyéb támogatások 

igénybevételét?  
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 Igényel-e folyamatos ellenőrzést a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett környezetben 

nevelkedő gyermekek otthoni életformája, ellátása, pihenése?  

 Szükséges-e rendszeres segítségnyújtás tanulmányai befejezéséhez, pályaválasztásához 

és eredményes beiskolázásához?  

 Tudunk-e olyan érzelmi kötődést biztosítani, amelyben a gyermek őszintén feltárhatja 

problémáit?  

 

A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységi formákkal szolgáljuk:  

 tehetséggondozó programok,  

 napközis, differenciált foglalkozás ellátás biztosítása,  

 szülők, családok életvezetési gondjainak megismerése, megoldás keresése  

 hozzájárulás tanulmányi kirándulásokhoz, táborozásokhoz  

 drog- és bűnmegelőzési program alkalmazása, (DADA)  

 felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok figyelése, 

részvétel a pályázatokon.  

A gyermekek fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében intézményünk 

együttműködik az érintett családdal, a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a 

Családsegítő Szolgálattal, a gyermekorvossal és a védőnővel. 

 

6.13 A kiemelkedő teljesítmények elismerése, jutalmazás  

A jutalmazás alapja:  

 kimagasló tanulmányi eredmény, példás magatartás  

 jó tanulmányi eredmény, és egy vagy több tárgyból kimagasló teljesítmény  

 példás szorgalom  

 hitéletben példamutatás  

 az osztályközösség hitéleti tevékenysége  

 kiemelkedő sporttevékenység; kulturális és szaktárgyi eredmény  

 hiányzásmentes iskolába járás  

 önmagához képest legalább 3 tantárgyból való javítás 

 

A jutalmazás formái:  

 írásbeli, szaktanári vagy osztályfőnöki dicséret  

 igazgatói dicséret  

 

 bizonyítványba beírt dicséret az egész tanévben végzett kiemelkedő tanulmányi 
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munkáért.  

 Nevelőtestületi dicséret annak a tanulónak adható, aki a tanév végén legalább három 

tantárgyból tantárgyi dicséretet kapott.  

 Ösztöndíj  

 A legjobb alsós tanuló” „Legjobb felsős tanuló” cím  

 Szent Imre-díj (5-8. évfolyam)        

 Könyvjutalom évvégén, versenyek, pályázatok alkalmával      

 

6.14. Az otthoni, napközis és differenciált foglalkozáshoz előírt írásbeli és 

szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai. 

Az iskola nevelőtestülete azt az elvet vallja, hogy tanítványaink rendszeresen kapjanak házi 

feladatot.  

 

A házi feladat, az otthoni (napközis) felkészülés célja:    

 az egyes tantárgyi agyagok elsajátításának könnyítése, gyakorlása;   

 segítség a tanórai munkához;   

 a tantárgyakhoz kapcsolódó képességek fejlesztése;  

 fejlődjön a tanulók megoldási képessége;   

 a motiváció növelése;   

 a tananyaghoz kapcsolódó információk bővítése (internet, könyvtár használat);   

 az önművelés igényének kialakítása,   

 a tanulói teljesítmény javítása;   

 leszakadó, alul teljesítő tanulók felzárkóztatása;   

 a tanulási technikák kiépítése;   

 a pontosság, a kötelességtudat, a rendszeres önálló munkavégzés fejlesztése;   

 az önálló ismeretterjesztés stratégiájának kialakítása,  

 az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése.   

 

A házi feladat adásának alapelvei:  

 A szülők a nevelőktől kérhetnek tanácsot abban, hogyan nyújtsanak segítséget        

gyermekük otthoni tanulásában.   

 A tanulók a házi feladat elkészítéséhez kérhetik a szaktanár útmutatását.   

 A pedagógus a házi feladatot mindig ellenőrzi, és megbeszéli a diákokkal.   

 A szorgalmi házi feladatot a tanár jutalmazza (piros pont, osztályzat).   
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A házi feladat tartalmát tekintve:   

 Kapcsolódjon az órai munkához, a tantárgyi követelményekhez.   

 Lehetőség szerint legyen differenciált, egyénre szabott.   

 Legyen gyakorló jellegű, érdekes, érdeklődést felkeltő.   

 Legyen megfelelően előkészített, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő.   

  

A házi feladat formáit tekintve lehet:    

 projektmunka, egyéni munka;   

 számolás, fogalmazás, teszt;   

 munkafüzeti gyakorlatok;   

 szótanulás, memoriter;   

 rajzok, plakátok;   

 gyűjtőmunka, versenyfeladatok, rejtvények, kísérletek. 

 

A házi feladat adásának korlátai, mennyiségének elvei:   

 A szóbeli és írásbeli házi feladat együttes mennyisége nem lehet túlzott (tantárgyanként 

15-30 perc –átlagos képességű tanulónál-).   

 Rendszeresen adnak házi feladatot a nevelők.   

 A fogalmazások maximális hosszát a szaktanár határozza meg figyelembe véve az 

életkori sajátosságokat.   

 A hosszabb lélegzetű memoritereket, verseket részenként is számonkérheti a nevelő.   

 Nagyobb szünetek előtt, hétvégéken annyi házi feladat adható, amennyit általában egy 

tanórára kapnak a diákok.   

 A kötelező olvasmányok elolvasására az előző tanév végén, illetve a tanév elején is   

felhívjuk a tanulók figyelmét.   

 Csak olyan házi feladatot kapnak a tanulók, amelynek elvégzéséhez szükséges        

anyagok és eszközök egy átlagos háztartásban rendelkezésre állnak.  

 A kutatómunkára, kiselőadásokra, memoriterekre való felkészülésre hosszabb idő áll a 

tanulók rendelkezésére. 
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7. Záró dokumentumok 

7.1 A pedagógiai program érvényességi ideje 

Az iskola nevelő – oktató munkáját 2020. szeptember 1-jétől az új, módosított pedagógiai program 

alapján szervezi. A helyi tanterv felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

Mindaddig érvényben marad, amíg módosítás vagy felsőbb jogszabály miatt változtatásra nem kerül 

sor. 

7.2A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

5 évente felülvizsgálja és szükség esetén módosítja. A pedagógiai programban megfogalmazott 

célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. A  

munkaközösségek minden tanév végén értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott 

általános célok és követelmények megvalósulását. 

A 2024-2025. tanév során a tantestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes – 

minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését és szükség esetén ezen pedagógiai 

programot módosítani kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell kidolgoznia. 

7.3 A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására: 

az iskola igazgatója, az iskola fenntartója, a nevelőtestület bármely tagja, iskola szülői 

munkaközössége tehet javaslatot. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával 

válik érvényessé. 

A módosított pedagógiai programot, a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától kell 

bevezetni. 

7.4A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

A pedagógiai program nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve helyeken tekinthető 

meg: 

 az iskola fenntartójánál 

 az intézmény honlapján 

 a községi könyvtár iskolai fiókkönyvtárában 

 az iskola nevelői szobájában 

 az iskola igazgatójánál 

 


