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1 .  BEV E ZETŐ  

1.1. AZ ISKOLA HELYZETE ,  HÁTTERE 

1.1.1.  Az iskola története  

Az iskola jelenlegi épületéről 1886-ból van írásos emlék, a tanítás nyelve a magyar és horvát 

nyelv volt. 

Az 1952/53-as tanévben 3, a következő évben már 4 tanulócsoport volt, ekkor vált részben 

osztottá az iskola. Az ötvenes évektől fokozatosan történt a körzetesítés: 1955/56-os tanévben 

Horvátlövőt, 1960/61-es tanévben Vaskeresztest csatolták az iskola körzetéhez. Ebben a 

tanévben válik a felső tagozat teljesen osztottá, míg az alsó tagozat továbbra is részben osztott.  

Az 1964/65-ös tanévben Pornóapátit, 1965/66-os tanévben Nardát csatolják a körzethez. A 

horvát és német nyelv oktatása - a második világháború után - 1950-ben kezdődött. Iskolánk 

1995-től működött önálló intézményként, korábban az Általános Művelődési Központ része 

volt. 2017. január 1-jétől a Szombathelyi Tankerületi Központ által fenntartott intézmény. 

1.1.2.  Az iskola tanulói, szociális környezetük  

Jelenleg 8 osztályban folyik a tanulók nevelése és oktatása iskolánkban. Tanulószobai 

csoportok működnek, amelyek száma függ a jelentkező tanulók számától. A tanulók heti 5 

órában tanulják a német vagy a horvát nemzetiségi anyanyelvet. A körzetben élő családok 

jellegzetes adottságait és körülményeit tükrözi a tanulók összetétele. A beiskolázási körzetben 

élő családok szociális és kulturális helyzete nem tér el nagymértékben egymástól. 

1.2. AZ ISKOLAI MUNKA FELTÉTELEI 

1.2.1.  Személyi feltételek  

Az oktató - nevelőmunkát a fenntartó által meghatározott létszámú pedagógus végzi. A 

tantestület stabil, jó szakemberekből áll. Az iskolai munkát 1 pedagógiai asszisztens  

1 iskolatitkár és 2 technikai dolgozó segíti.   Az átképzések, továbbképzések során törekszünk 

a NAT-ra épülő kerettantervben előírt szakos ellátottság biztosítására.  

1.2.2.  Iskolavezetés  

Az iskola irányításáért az intézményvezető felelős.  

Az iskolavezetés tagjai: intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, munkaközösség-

vezetők, Közalkalmazotti Tanács elnöke és a DÖK segítője. A vezetőség részt vesz a szakmai 

munka tervezésében és ellenőrzésében. Az iskolában négy szakmai munkaközösség működik 

(alsós, osztályfőnöki, nyelvi, felsős), ezek tevékenységét a pedagógusok által választott 

munkaközösség-vezetők irányítják. 
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1.2.3.  Tárgyi feltételek  

Az oktatás két épületben folyik, melyek felújításon estek át. A Petőfi S. u. 29. szám alatt lévő 

főépületbe járnak a 3-8. osztályos tanulók, valamint itt működik a nyelvi és informatikai 

szaktanterem valamint az iskolai könyvtár. A Petőfi S. u 9. számú épületben került 

elhelyezésre az 1. és a 2. osztály. Kialakításra került egy tornaszoba és egy nyelvi 

szaktanterem. A tanulószobai foglalkozások mindkét épületben zajlanak. 

A testnevelés órákat a téli időszakban vagy rossz idő esetén a Felsőcsatári Kultúrotthonban 

kerülnek megtartásra. 

Az oktatáshoz szükséges kötelezően meghatározott eszközökkel, készletekkel rendelkezünk, 

melyeknek folyamatos javítása, karbantartása fontos feladat. Az intézmény átlagos szinten 

rendelkezik az oktatáshoz szükséges audio-vizuális technikai eszközökkel, 

szemléltetőeszközökkel. 

ÖKO iskola lévén kiemelt feladatunk környezetünk szépítése, fejlesztése, gondozása, melyet 

lehetőségeinknek megfelelően tovább folytatunk.  

1.3. ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ,  RENDEZVÉNYEK 

Az iskola nemzetiségi jellege, helyi adottságai, környezete, a tanulók szociális háttere 

meghatározza és befolyásolja az intézmény arculatának kialakulását. 

Az iskola hagyományai befolyásolják a tanulók személyiségének alakulását. 

A tanítási időn kívül szervezett programok (tehetséggondozástól a felzárkóztatásig) szorosan 

kapcsolódnak a tanórákon folyó oktató-nevelő munkához. Ezek különböző differenciált, 

képességfejlesztő, valamint tantárgyakhoz kötődő szakkörök - kézműves, tánc, természetjáró, 

számítástechnikai, közlekedésismereti, színjátszó, versenyre felkészítő, matematika, magyar 

előkészítő - illetve az énekkari és sportköri foglalkozások.   

Számos tradicionális rendezvénnyel is büszkélkedhetünk. 

Szoros kapcsolatot ápolunk diákjaink falvaival, műsorokat nyújtunk rendezvényeiken, és 

szívesen végzünk néprajzi kutatómunkát is.  

1.3.1.  Nemzetiségi hagyományaink 

Intézményünk speciálisan két nemzetiség a horvát és a német hagyományait, múltját, nyelvét 

őrzi évtizedek óta. Ez a fajta kettősség alapvetően meghatározza intézményünk életét. Ebből 

az együttélésből fakad tanulóink gazdagabb érzelemvilága, sokoldalúsága, toleranciája és 

egymás erősebb megbecsülése.  

Intézményünk nemzetiségi jellegéből adódóan a következő feladatok játszanak kiemelkedő 

szerepet: 

 a nemzetiségi nyelv elsajátítása, használata, megőrzése, amely a nemzetiségek 

fennmaradásának alapvető feltétele, 

 a nemzetiségek történelmének és irodalmának előtérbe helyezése, 

 a hagyományok, tradíciók és szokások megismerése és gyakorlása a lakóhelyen is, 

 a nemzetiségi versenyeken és kulturális eseményeken való aktív részvétel, 

 az alapfokú vagy középfokú nyelvvizsga megszerzésének szorgalmazása, az arra való 

felkészítés, 

 nemzetiségek jogainak és kötelességeinek megismertetése, 
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 tegyenek szert olyan mértékű nyelvi és kulturális ismeretekre, hogy következő 

generációnak is átadhassák, 

 a testvérkapcsolatok kialakítása és ápolása segítse elő az anyanyelv megőrzését, 

 az anyaországiakkal történő nyelvgyakorlás lehetőségének megteremtése. 

 levelezőtársak felkutatása multimédián keresztül, 

 a fent említett feladatokon keresztül a nemzetiségi öntudat erősítése. 

Elsődleges feladatunk az anyanyelv oktatása, de fontosnak tartjuk, hogy számos olyan 

tevékenységi formát biztosítsunk tanulóinknak, ahol ápolhatják hagyományaikat, 

kultúrájukat, megőrizhetik és erősíthetik identitástudatukat.  

A tánc szakkörön belül egyaránt megtanulhatják a német és a horvát táncokat, közöttük 

helyieket is. Az énekkar keretében szintén saját és egymás dalaival ismerkedhetnek meg. 

Mindkét csoport rendszeres szereplője a német és horvát nemzetiségi találkozóknak és 

nemzetiségi rendezvényeknek. Német és horvát nemzetiségi községeink lakossága igényt tart 

műsorainkra, így tanulóink Öregek napján, Adventi énekléskor, Anyák napján, falunapokon 

színesítik a rendezvényeket.  

A gyerekek által végzett kutatómunkát is nagyra értékelik. Tanulóink rendszeresen részt 

vesznek a német és a horvát anyanyelvi táborokban. Minden második évben szervezünk 

nyelvi tábort tanulóinknak, ahol gyakorolhatják anyanyelvüket. Ha lehetőségünk van akkor 

az anyaországban szervezzük a tábort, ahol a nyelvgyakorláson kívül megismerkedhetnek az 

ott élő emberekkel, barátságokat köthetnek.  

Mindkét nemzetiségnek jól működő testvériskolai kapcsolata van. 2005-től tartunk 

kapcsolatot az anyaországi Kupljenovo iskolájával. A német nyelvű testvérkapcsolat 1999 óta 

működik a rohonci (Rechnitz) osztrák iskolával. 

Örvendetes, hogy környezetünkben még sok hagyomány él és gyermekeink mindezek részesei 

lehetnek: betlehemezés, korbácsolás, farsang stb. 

Iskolai versenyek, rendezvények 

 Német, horvát nemzetiségi tanulmányi verseny 

 Regionális horvát nemzetiségi nyelvi verseny 

 Német, horvát vers és prózamondó verseny 

 Európai nyelvek napja 

 Kapcsolattartás testvériskoláinkkal 

 Nemzetiségi Kupa 

 Nemzetiségek napja 

 Szüreti vigasságok „három nyelven” 

Iskola által szervezett regionális verseny 

GRAJAM horvát népdaléneklési verseny 

Iskolán kívüli versenyek, rendezvények 

 Naković horvát szépkiejtési- és szavalóverseny 

 Német, horvát vers és prózamondó verseny 

 Nemzetiségi rajzpályázatok 

 Nemzetiségi községek rendezvényein való részvétel (betlehemezés, ádventi 

készülődés, rozmaringolás, farsang, idősek napja stb.)  
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1.3.2.  Hagyományos iskolai rendezvénye ink 

Ünnepélyek: 

 Évnyitó és tanévzáró ünnepély 

 Október 6. Megemlékezés az aradi vértanukról 

 Október 23.  Ünnepély az 1956. évi forradalom és szabadságharc; a 

                        Köztársaság kikiáltásának napja alkalmából 

 Február 25. Nemzeti összetartozás napja 

 Március 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc megünneplése 

 Április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja 

 Június 4. Nemzeti Összetartozás napja 

Kulturális rendezvény 

 Költészet napi szavalóverseny 

 Anyák Napja 1-4. évfolyam  

 Családi- és Sportnap 

 Karácsonyi várakozás 

 Magyar népmese napja 

 Író-olvasó találkozók 

 Színház és bábszínház látogatások 

Háziversenyek 

 Matematika és anyanyelvből az alsó tagozaton 

 Sudoku és logigrafika verseny 

 Állatok világnapja / rajzpályázat / 

 Tisztasági verseny 

 Könyvtári versenyek 

Sportversenyek: 

 Mikulás Kupa 

 Jó tanuló, jó sportoló verseny 

 Házibajnokságok atlétikából, fociból és kézilabdából 

 Családi- és Sportnap 

Egyéb rendezvények: 

 Iskolai-előkészítő foglalkozások 

 ÖKO hét (papírgyűjtés, témanap, projekt órák, kirándulás) 

 Számháború 

 Egészségnevelési vetélkedő 

 Mikulás várása 

 Farsang  

 Nyílt nap a leendő első osztályosoknak 
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 Nyílt napok 

 Környezetvédelmi nap (vetélkedők) 

 Föld Napja (szemétgyűjtés) 

 Madarak és fák napja 

 Tanulmányi kirándulások 

 Jutalomkirándulás 

 Táborozás 

1.3.3.  Más intézmények által szervezett versenyek, rendezvények:  

Tanulmányi versenyek 

 Tanulmányi verseny matematika és  magyar nyelv és irodalomból az alsó 

tagozatosoknak 

 „Ma kerékpárral, holnap autóval” elnevezésű közlekedési verseny 

 Békefi Antal népdaléneklési verseny alsó tagozatosoknak 

 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 

 Kazinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd” verseny (5-8.) 

 Országos angol nyelvi verseny (7-8.) 

 Országos német nyelvi verseny (7-8.) 

 Litteratum Országos Tesztverseny (angol és német nyelv 5-8.) 

 Varga Tamás matematikaverseny (7-8.) 

 Zrínyi Ilona matematikaverseny (2-8.) 

 Kisiskolák matematika versenye (5-8.) 

 Megyei történelmi verseny 6. osztályos tanulók számára 

 7-8. évfolyamos tanulók országos történelem versenye  

 Öveges József fizikaverseny (7-8.) 

 Eötvös Loránd megyei fizikaverseny (7-8.)  

 Hevesy György országos kémiaverseny 

 Herman Ottó országos biológiaverseny 

 Kaán Károly országos természetismereti verseny 

 Teleki Pál országos földrajz földtan verseny 

 Általános iskolások Közlekedésismereti versenye 4. és 8. évfolyamos tanulók 

 „Gyermekszemmel” városi rajzverseny 

 Dési Huber István rajzverseny 

 „Óperenciás” rajzverseny 

 Népdaléneklési verseny – Apáczai Kiadó 

 Bendegúz Nyelvész Verseny (1-8.) 

 Levelezős tanulmányi feladatmegoldó versenyek 

 Gazdag Erzsi vers-és prózamondó verseny 

 Benedek Elek Mesemondó Verseny 

 Vasivíz ZRt. rajzpályázata a víz világnapja alkalmából  
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Sportversenyek: 

 Szombathely városkörnyéki iskolák sportversenye 

 Diákolimpia versenyek 

 Kisiskolák sportversenye 

 Szakszövetségek versenye 

 Bozsik program 

Egyéb rendezvények  

 Határtalanul program 

 Múzeumpedagógiai foglalkozások 

 Lázár Ervin Program 

Témahetek  

 PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét 

 Digitális Témahét 

 Fenntarthatósági Témahét 

1.4. EREDMÉNYEK 

1.4.1.  Magatartás, szorgalom, tanulmányi munka  

A tanulók magatartás, szorgalom, tanulmányi átlagát, az elmúlt évek statisztikai adatai alapján 

az alábbi táblázat tartalmazza. Mindhárom jónak mondható.  

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Magatartás 4,27 4,23 4,30 

Szorgalom 4,16 4,27 4,53 

Tanulmányi átlag 4,26 4,19 4,23 

A beiskolázási adatok alapján a végzős tanulók általában az első helyen megjelölt középfokú 

intézménybe nyernek felvételt. Az utóbbi négy év átlagát tekintve tanulóink felvételi aránya 

a következő képet mutatja: 

 Gimnázium 
Szakközép-

iskola 

Szakgimnázium 

és szakközép-

iskola 

Szakképző-

technikum 
Szakképző 

2016-2017 20 % 73,3 %   6,7 % 

2017-2018 40 %  60 %   

2018-2019 8,3 %  91,7 %   

2019-2020 31,25 %  43,75 % 18,75 % 6,25 % 
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1.4.2.  Kompetenciamérési mutatók  

A táblázatok alátámasztják, hogy diákjaink jó átlaggal szerepelnek az országos 

kompetenciaméréseken. 
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2 .  A Z I SKO LA  N EV ELÉ S I  PR OGR A M JA  

2.1. AZ ISKOLÁBAN  FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓG IAI 

ALAPELVEI,  ÉRTÉKEI,  CÉLJAI,  FELADATAI,  ESZKÖZEI,  ELJÁRÁSAI 

2.1.1.  Alapelveink 

 Iskolánk nevelő-oktató munkájában az alábbi pedagógiai alapelveket szeretnénk 

megvalósítani: 

 Tanulóink globális szemléletmóddal, sokoldalú és modern ismeretekkel, önbizalommal 

és egészséges ítélőképességgel rendelkező, nyitott, kreatív, környezetét, természeti- és 

társadalmi kapcsolatait értő és védő, a kihívásokra felkészült, a nemzeti és egyetemes 

kultúra értékeit befogadó emberek legyenek. 

 Váljon természetessé anyanyelvük használata. Ismerjék nemzetiségi kultúrájukat, 

hagyományaikat, történelmi emlékeiket és törekedjenek azok megőrzésére. 

 Tudásuk legyen biztos és szilárd, képesek legyenek önismeretre, a másság elfogadására, 

az értékek rangsorolására.   

 Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen a gyermek vagy 

hozzátartozói, színe, neme, vallása, nemzetiségi hovatartozása, politikai vagy más 

véleménye, nemzetiségi, társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi helyzete, kora, 

cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, születési vagy egyéb helyzete miatt. 

A tanuló hátrányos megkülönböztetésének minősül minden olyan – közvetlen vagy 

közvetett – különbségtétel, kizárás, korlátozás vagy kedvezés, amelynek célja vagy 

következménye a közoktatás terén az egyenlő bánásmód megszüntetése vagy 

akadályozása, továbbá a tanuló zaklatása. 

 A gyermeknek mindenek felett álló érdeke, hogy az oktatás-nevelés elvárható színvonalú 

legyen, minden segítséget biztosítsanak képességei kibontakoztatásához és 

személyiségének fejlődéséhez és ügyeit méltányosan és humánusan intézzék.   

2.1.2.  Értékeink  

Együtt neveljük a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és 

tehetségüknek megfelelően felkészítjük őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő 

továbbtanulásra, illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakaszára, összességében ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedésüket. 

Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését támogató 

érzelmi, szociális és kognitív képességeket. Mind ehhez előnyben részesíti az életszerű, 

valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, 

a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldás képességének fejlesztéséhez.  
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2.1.3.  Céljaink 

Általános céljaink 

 Az iskolánk biztosítja tanulói számára a tanuláshoz szükséges egészséges, otthonos 

környezetet. 

 Alapvető, átfogó célkitűzésünk az iskolai tevékenységek valamennyi területén és 

szintjén egy gyakorlatias, a tanulók önmegvalósítását szolgáló oktatás-nevelés 

megvalósítása. Pedagógiai programunk és helyi tantervünk felépítése szerint 

képességfejlesztő központú, pedagógiai koncepciója szerint tanulóközpontú.  

 Iskolánk oktatási folyamatának tartalmát a korszerű, elsősorban a tanulók képességeit 

fejlesztő tananyag mellett az általános emberi és nemzeti értékek elfogadtatása, 

átadása alkotja. 

 Az iskola nevelői a tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatást kívánják 

elősegíteni különféle módszerek és szervezeti formák alkalmazásával. 

 Az iskolában az oktatást - a tanulók személyiségének széles körű fejlesztésének 

céljából - sokszínű, változatos tevékenységrendszer egészíti ki a gyerekek egyéni 

érdeklődéséhez és életkori sajátosságaihoz igazodva. 

Céljaink az alsó tagozaton (1-4. évfolyam)  

 Óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, megértés és a 

tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. 

 Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. 

 Tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd 

a társadalom értékei iránt. 

 Az iskola adjon teret a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának. 

 Az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését. 

 Az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket 

közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

Céljaink a felső tagozaton (5-8. évfolyam) 

 Folytassa az előző szakasz nevelő-oktató munkáját, a képességek fejlesztését. 

 Vegye figyelembe, hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az 

érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz, valamint azt, hogy 13-14 éves kortól a 

tanulók ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző 

gondolkodás. 

 A különböző érdeklődésű, eltérő értelmű, érzelmű, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú, anyanyelvű gyerekeket együtt neveljük. 

 A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse 

fel a továbbtanulásra, a társadalomba való majdani beilleszkedésre. 

 Alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. 
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Célkitűzéseink 8. évfolyam végén 

 Képességeiknek megfelelő szinten feleljenek meg a helyi tantervben megfogalmazott 

követelményeknek.  

 Minden tanuló rendelkezzen olyan bővíthető ismeretekkel, készségekkel, 

képességekkel, jártasságokkal, melyek képessé teszik arra, hogy a változó társadalmi 

igényeknek megfeleljenek, valamint nyelvismeretükkel és informatikai tudásukkal az 

Európai Unió követelményeinek is megfeleljenek. 

 Váljanak olyan személyiséggé, akinek igénye a tanulás, önképzés, önmegvalósítás. 

 Ismerjék a kulturált viselkedéshez, a közösségben éléshez szükséges 

magatartásformákat. 

 Megfelelő szorgalommal, önfegyelemmel, tisztességgel rendelkezzenek. 

 Önértékelésük reális legyen, legyenek felkészültek az önállóvá válásra. 

 Alakuljon ki bennük határozott elképzelés továbbtanulásukról, közelebbi és távolabbi 

jövőjükről. 

Mindezt jó belső légkörben, a tanulót ért kudarcok számát minimálisra csökkentve velük és a 

szülőkkel együttműködve kívánjuk elérni. 

2.1.4.  Feladataink 

Feladataink az alsó tagozaton (1-4. évfolyam)  

 A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon. 

 A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ez által motivált munkában fejlessze 

a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő 

érzelemvilágának gazdagodását. 

 Adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat – és problémamegoldáshoz. 

 Alapozza meg a tanulási szokásokat. 

 Támogassa az egyéni képességek kibontakoztatását. 

 Működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában. 

 Törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális-

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

 Tudatosítsa a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetéből megismerhető 

értékeket. 

 Erősítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat. 

 A gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. 

Feladataink a felső tagozaton (5-8. évfolyam) 

 Fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel 

való harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek. 

 A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a 

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját. 

 Olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja 
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megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét. 

 Tudatosítani a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és néhány 

általánosan jellemző szabályát. 

 Tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát 

a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásukban. 

 A demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet iránti 

felelősségre, a mindennapi magatartásra. 

 A nemzeti, a nemzetiségi hagyományok tudatosítása, és ápolásukra való nevelés. 

 Fejlessze a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, képviselje az egymás mellett élő 

különböző kultúrák iránti igényt. 

 Erősítse az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztessen 

más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának 

megismerésére, megbecsülésére. 

 Fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására. 

2.1.5.  Eszközeink,  módszere ink 

A nevelési célok eléréséhez, a feladatok végrehajtásához iskolánkban a nevelési módszerek 

különböző formáit, változatait alkalmazzuk. 

 Nyelvi (verbális) eszközök: 

o beszéd, 

o beszélgetés, 

 tartalma szerint: szabad beszélgetés, irányított beszélgetés, 

 szervezettség alapján: spontán, tervezett, 

 formája alapján: egyéni, csoportos, 

interjú, 

 Nem nyelvi (nonverbális) eszközök: 

(Kísérhetik, nyomatékosíthatják vagy helyettesíthetik közleményeinket) 

 Szociális technikák: 

o technikák az ön- és emberismeret fejlesztéséhez:  

Fejlesszük a tanulók belső, pszichés világát, társas kapcsolatait, egyedi 

tulajdonságait, készségeit. 

Formái: 

 fejlesztő interjú, 

 fejlesztő beszélgetés, 

o szociális készségfejlesztő technikák: 

A tanulók problémamegoldó és konfliktuskezelő készségeinek fejlesztése, illetve 

a meglévők erősítése. 

Formái:  

 minta – és modellnyújtás, 

 megerősítés, 

 szerepjáték, 

 dramatizáló tevékenység. 
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2.1.6.  Eljárásaink 

Iskolánkban a kitűzött nevelési célok elérése érdekében az alábbi eljárásokat, módszereket 

alkalmazzuk: 

A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: 

az oktatás valamennyi módszere, 

 meggyőzés, 

 minta, 

 példa, példakép, példaképkövetés, 

 eszménykép, 

 bírálat, 

 önbírálat, 

 beszélgetés, 

 felvilágosítás, 

 tudatosítás, 

 előadás, 

 vita, 

 beszámoló. 

A tevékenység megszervezésének módszerei: 

 követés, 

 megbízás, 

 ellenőrzés, 

 értékelés, 

 játékos módszerek, 

 gyakorlás. 

A magatartásra ható módszerek: 

 ösztönző módszerek: 

o helyeslés, 

o biztatás, 

o elismerés, 

o dicséret, jutalmazás, 

 Kényszerítő módszerek: 

o felszólítás, 

o elvárás, 

o utasítás, 

o fegyelmezés, büntetés. 



16 

 

2.2. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Iskolánk pedagógiai programja a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi 

sajátosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül. 

Ezért pedagógiai feladatainkat az alábbiakban határoztuk meg: 

 a NAT-ban és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, 

 valamint az ezekre épülő differenciálás. 

E két feladatunk azt a célt szolgálja, hogy tanulóink 

 a különböző szintű adottságaikkal, 

 az eltérő mértékű fejlődésükkel, 

 az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, 

 egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, 

 szervezett ismeretközvetítéssel, 

 spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki 

személyiségüket. 

A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, 

kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti, cselekvési motívumainak, képességeinek 

a kialakítására, fejlesztésére. 

Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában, a 

tanulók életkori fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel. 

A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: 

 műveltségét, 

 világszemléletük, világképük formálódását, 

 társas kapcsolatát, 

 eligazodásukat saját testükön, lelki világukban, 

 tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben. 

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges 

szempont volt a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények 

meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. 

Éppen ezért nevelési programunk összeállításánál az alábbi feladatoknak adtunk prioritást: 

 a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, 

 fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, eddze akaratukat, 

 járuljon hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk 

fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 
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A helyi tanterveket is magába foglaló Pedagógiai Programunk alapja egy olyan közös 

gondolkodást kíván az iskolafenntartó és iskolahasználó részéről, amelyben a tanulók tudásának, 

képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe 

véve, hogy az oktatás, nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység 

számos egyéb fóruma is. 

Ezen célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: 

2.2.1.  Az értelem kiművelése  területén elvégzendő feladatok  

 A tanulók és képességeik mélyebb megismerése, fejlődésük nyomon követése az 

általános iskola befejezéséig. 

 A tanulók tanulási teljesítményének folyamatos nyomon követése. 

 A megismerési vágy fejlesztése, a világ megismerésére való törekvés igényének 

kialakítása. 

 Tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása. 

 Egyéni bánásmód és differenciált oktatási és nevelési módszerek alkalmazása. 

 Alkotóképességek fejlesztése. 

2.2.2.  Az empatikus életmódra nevelés  

 Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése. 

 Osztályközösségbe való beilleszkedés segítése, konfliktuskezelés megtanulása.  

 A másság elfogadása és megfelelő kezelése. 

 Az osztály céljainak közös megbeszélése, rögzítése. 

 A tanulók tanulják meg és gyakorolják a közös munka közös szabályainak szerepét. 

 Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. 

 A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása. 

2.2.3.  Egészséges és kulturált életmódra nevelés  területén elvégzendő 

feladatok 

 A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése, 

 A tanulók egészségi állapotának, érzelmi-indulati alkatuk sajátosságainak 

megismerése, felmérése. 

 Társas helyzetekben való magatartásuk megfigyelése (osztályfeladatok végzésében, 

tanulási tevékenységekben, szünetekben). 

 Az egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal. 

 Egészséges edzett személyiség kialakítása. 

 Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az 

egészséges életmód iránti igény kialakítása. 

 A tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelőmunka során is. 
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2.2.4.  Az elvégzendő feladatok  

 A szabályhasználat képességének fejlesztése. 

 Az iskolán kívüli fórumok egyre hatékonyabb kihasználása. 

 Az értékek tisztelete, megbecsülése. 

 A tanári gyakorlat kritikai elemzése. 

 A konfliktuskezelő képesség fejlesztése. 

 Pozitív énkép kialakítása, megerősítése. 

 Az eredményes kommunikáció. 

 Hatékony viselkedés, együttműködés. 

 Problémamegoldás, problémakezelés. 

2.2.5.  A tanulók erkölcsi nevelése  

 Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása. 

 Törekvés a rendre és a fegyelemre. 

 Az elvállalt kötelességek teljesítésére ösztönzés. 

 Az erkölcsös gondolkodás kialakítása. 

 Szabálykövetés tudatosítása. 

2.2.6.  A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkés zítő) nevelése  

 Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. 

 A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség 

kialakítása. 

 A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

2.2.7.  A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése  

 Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

2.2.8.  A tanulók akarati nevelése  

 Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 

2.2.9.  A tanulók nemzeti nevelése  

 A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. 

 A nemzeti, nemzetiségi hagyományok, a nemzeti, nemzetiségi kultúra 

megismertetése, emlékeinknek tisztelete, ápolása, megbecsülése. 

 A hazaszeretet érzésének felébresztése. 
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2.2.10.  A tanulók állampolgári nevelése  

 Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. 

 Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. 

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

részvételre. 
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2.3. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS  

2.3.1.  Az iskolai egészségfejlesztő tevékenység  

 A mosdókban biztosítjuk a kézmosáshoz szükséges fertőtlenítőt, folyékony szappant 

és kéztörlőt. 

 Tanulóink tízóraijukat a teremben, megterített asztalon fogyasztják el, természetesen 

a kézmosás után. 

 Testnevelés felszerelésüket mindig tisztán hozzák, s haza is viszik. 

 Bár öltözőnk és zuhanyzónk nincs, a testnevelés óra után a mosdókban van lehetőség 

a lemosakodásra.  

 A gyerekek ülésrendjét évente többször változtatjuk, hogy gerincük és szemük 

terhelése ne legyen egyoldalú. 

 A rendszeres napi mozgást a testnevelés órák, az óraközi szünetek, egyéb tanórák, 

valamint iskolai szakkörök keretében biztosítjuk tanulóink számára. Az óraközi 

szünetek közül a harmadik és az ötödik óra utáni szünetet az udvaron töltik a gyerekek. 

 Kerettantervi előírásoknak megfelelően tanulóink úszásoktatáson vesznek részt az 

őszi-téli hónapokban. 

 Felsős tanulóink szexuális felvilágosító iskolai programon vesznek részt, melynek fő 

témái: a serdülőkor testi- és lelki változásai, problémái, felvilágosítás, védekezés, 

párválasztás, családtervezés, önvizsgálat, rendszeres iskolai szűrővizsgálat. 

 Gyermekeink a könyvtárban rendszeres használói az olyan könyveknek, 

kiadványoknak, melyek az egészséggel, az egészséges életmóddal kapcsolatosak, – 

részben önálló kutatás céljából, részben pedig órai feladatok megoldására. A világháló 

adta lehetőségeket is kihasználják a kiadott témák, feladatok megoldására. 

 Intézményünk nagyon sokféle szabadidős programot kínál tanulóink számára, s 

örömmel mondhatjuk, hogy gyerekeink élnek is e lehetőségekkel, szabadidős 

foglalkozásaink látogatottak, népszerűek, kihasználtak. 

 Iskolai hagyományos programok: megemlékezés a jeles napokról, szakkörök, túrák, 

osztálykirándulások, Családi- és sportnap, Nemzetiségi Kupa, Környezetvédelmi nap, 

hulladékgyűjtés, Állatok Világnapja rajzpályázat. 

2.3.2.  Az egészséges életmód fejlesztő programja az  iskolába n 

Betegségmegelőzési program 

 Egészséges életvezetés. 

 Helyes napirend kialakítása. 

 A fertőző betegségek, az egyszerűbb rendellenességek kifejlődésének megelőzésére 

nevelés. 

Személyi higiénés, testápolási programok 

 A személyi tisztálkodást készséggé fejlesztő program (testi-és szájhigiéné). 

 A fertőző betegségek elkerülését célzó szokásalakítás. 

 Fogápolási és szájhigiénés program. 
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Egészséges öltözködési program 

 A megfelelő öltözködés szokássá alakítása. 

 Ruhaviselés, ruhaváltás gyakorlata. 

Egészséges táplálkozást propagáló program 

 Kulturált étkezést gyakorló program. 

 Egészséges táplálkozási szokások kialakítása. 

 Élelmiszer-válogatási program. 

 Konyhatechnikai, főzési gyakorlatok. 

Gyermekbalesetek megelőzése 

 Veszélyhelyzetek felderítő gyakorlata. 

 Tanórai munka és kísérletezések baleset-megelőzési szabályai. 

 Otthoni balesetveszélyes helyzetek felderítése. 

 Közlekedési szabályok gyakorlása. 

 Balesetek megelőzésének gyakorlása. 

Mozgási programok 

 Mindennapos testnevelés programja. 

 Tartásjavítás. 

 Mozgásos játékok bővítése. 

 A szabadban való tartózkodás mozgásprogramjai . 

 Úszás. 

Személyiségfejlesztés, lelki nevelés 

 Kommunikációs program. 

 Viselkedéskultúra. 

 Önismereti program. 

 Művészetek, alkotómunka. 

 Konfliktuskezelő technikák. 

 Stressz elhárítás. 

 Szerepfeszültségek feloldása. 

 Érzelmi nevelés (biztonság, derű, nyugalom). 

 A társadalmi izoláció megelőzés. 

 Társas-társadalmi együttműködés. 

Szabadidő hasznos eltöltése 

 Gazdálkodás az idővel. 

 Sport. 

 Művészetek, alkotómunka. 

 Kirándulás, természetjárás. 
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Szenvedélybetegségek megelőzése  

 Egészségre káros szokások tudatosítása (alkohol, dohányzás, drog, stb.). 

Szexuális felvilágosítás 

 AIDS és más nemi úton terjedő betegségek megelőzése. 

 Párkapcsolatok, családtervezés. 

Elsősegélynyújtás 

 Természettudomány és biológia tantárgy helyi tantervében található 

Az egészség és a környezetvédelem, egészséges környezet 

 Környezeti higiéne. 

 Helyes élelmiszervásárlási szokások kialakítása. 

 A pollenallergia kialakulásának megelőzése. 

Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
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2.4. A  KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS  

A közösségfejlesztés  

 az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot megteremti, 

szorgalmazza és alakítja, 

 része a szocializálódási folyamatnak, hozzásegít a társas együttélés normáinak 

kialakulásához. 

2.4.1.  A közösségfejlesztés lényege  

 A gyerekek közösséggé szerveződésének első lépcsőfokát az óvodai nevelés képezi. 

A produktív munkára sarkalló tényleges ingerhelyzetek sokaságát az általános iskola 

teremti meg. Ezek a helyzetek hozzájárulnak a szocializációs folyamat egészéhez, és 

előmozdítják azt. 

 Az iskolába kerülő tanulók egyrészt az új közeg szabályrendszerével, elvárásaival 

szembesülnek, és azokat el kell fogadtatni velük. Ebben a korban még igen erős a 

gyerekekben az egy személyhez - esetünkben a tanítóhoz - való erős kötődés. A 

közösség fejlesztésének számos feladata éppen ezért a nevelő pedagógusra hárul. 

 A 10-12 éves korosztály számára már elengedhetetlen követelmény az iskolai 

együttélés szabályainak betartása, és el kell jutniuk a tanulóknak arra a szintre, hogy 

tágabb értelemben vett környezetük normáit, értékeit ismerjék és becsüljék. 

 Ha közösségfejlesztésről beszélünk nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az csak 

fokozatossággal történhet. A társas helyzetek, közösségi szerepek egymásra épülése 

már csecsemőkorban megkezdődik és gyakorlatilag életünk végéig tart. Az iskola 

ebben a folyamatban időben és térben is óriási teret kap. A nevelő intézménynek ezért 

sem szabad megfeledkeznie a közösségfejlesztés fontosságáról, saját iskolai „mini-

társadalmán” belül, és a tágabb környezetet és közösséget jelentő községeik, városaik 

szemszögéből sem. Az iskola intézménye maga is közösségben él és működik egy-egy 

településsel, várossal, nemzettel; elfogadja azok szabályait, ahogy az egyetemes 

emberi eszméket és normákat is. Ezek közvetítésére is vállalkozik. 

2.4.2.  Iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei  

 tanórák 

 tanórán kívüli foglalkozások 

 diákönkormányzati munka 

 szabadidős tevékenységek 

Ezen területek tevékenyen hozzájárulnak: 

o a tanuló közösségi magatartásának kialakításához, 

o véleményalkotó, véleménynyilvánító képességek fejlődéséhez, 

o közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend), 

o másság elfogadásához, 

o az együtt érző magatartás kialakításához, 

o a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 
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2.4.3.  A tanórán megvalósítandó közösségfejlesztő feladatok  

 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, 

tanulmányi és munkaerkölcs erősítésével. 

 A tanulók kezdeményezésének segítése. 

 A közvetlen tapasztalatszerzés kialakításának segítése, fejlesztése példamutatással, 

helyes cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítésével. 

 A tanulók önállóságának, öntevékenységének, önigazgató képességének fejlesztése. 

 A folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő 

évfolyamon a már elért eredményekre való építés. 

 Különböző változatos munkaformákkal (homogén csoportmunka, differenciált 

csoportmunka, kooperatív technika, egyéni munka, kísérlet, verseny) az 

együvétartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése. 

 A csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem 

fejlesztése, a társak és a foglalkozásvezetők elfogadása az együttműködés 

megalapozása, fejlesztése. 

2.4.4.  A tanórán kívüli  foglalkozások közösségfejlesztő feladatai  

 Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére. 

 Átgondolt játéktervvel és a tevékenységek irányításával biztosítsa, hogy különböző 

játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, a közösséghez való 

tartozás érzését. 

 Ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a 

közösségben való harmonikus kapcsolatokhoz elengedhetetlenek. 

 A sokoldalú és változatos foglalkozások (irodalmi, zenei, képzőművészeti) járuljanak 

hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

 A séták mélyítsék el a természet iránti tisztelet, és a környezet iránti felelősség érzését. 

 A tanulmányi kirándulások elsősorban a szülőföld megismerésére és tiszteletére 

irányuljanak. 

 Az egyes tevékenységformák tematikájának kidolgozását határozza meg az 

elsajátítandó ismeretek készségszintűvé alakítása mellett az életkor- és rétegspecifikus 

jellemzők figyelembevétele és az egyedi személyiséghez alkalmazkodó 

kapcsolatteremtési mód. 

2.4.5.  A diák-önkormányzati  munka közösségfejlesztő feladatai  

 Olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik 

az egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak. 

 A kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, 

közösségépítő tevékenységek fejlesztése. 

 A régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése. 

 Olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a 

közösség tagjaiban, és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség. 

 A közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése. 
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 A közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése. 

 Olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire, 

értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait. 

2.4.6.  A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai  

 Olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem tevékenységük 

által elérhetővé és élővé teszik kulturális örökségünket. 

 A csoporton belüli kapcsolatok erősítése. 

 A tevékenységformákat hassa át a kölcsönösség és az egyéni képességekre, aktivitásra 

való építés. 

 Legyenek nyitottak, megértők a másság iránt, találkozhassanak más országbeli 

gyerekekkel, fejlesztve nyelvtudásukat, megismerve más kultúrkörben élő gyerekek 

életét. 

 Legyenek toleránsak és segítőkészek a köztünk élő fogyatékos, mozgássérült, 

hallássérült emberekkel szemben. 

 A különféle tanulmányi és egyéb versenyeken, vetélkedőkön való részvételükkel 

járuljanak hozzá az iskolai közösség sikereihez. 

 A tevékenységformák kialakításában törekedni kell arra, hogy a résztvevők 

adottságaira építve érdeklődésük ne alkalmanként, véletlenszerűen érvényesüljön, 

hanem tartós aktivitásra ösztönözzön. 

 Olyan erős érzelmi-értelmi felhívó erővel bíró témák kijelölése, amely során 

csodálkozva fedezhetik fel önmagukban a másik iránti érdeklődés, részvét, megértés, 

türelem szándékát és képességét, erősítve ezzel a közösséghez való kötődést. 

 Olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív 

irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére valamint hatással 

vannak a pozitív beállítottságú életmód kialakítására. 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat az iskola valamennyi dolgozójának 

figyelembe kell vennie mindennapi munkája során. Az intézmény valamennyi dolgozója 

példaként áll a diákok előtt: 

 megjelenésével, 

 viselkedésével, 

 beszédstílusával, 

 társas kapcsolatával. 
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2.5. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓK:  A TEHETSÉG,  

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK  

Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos tényező, hogy a pedagógusok munkája a 

lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, 

képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményeihez. E célok elérését az alábbi 

módszerek és szervezeti formák segítik: 

2.5.1.  A tanítási órákon  

 A tanítási óra az oktatás alapsejtje: egyetlen óra sem múlhat el a tanulók eredményes 

motiválása nélkül. A nevelő órája legyen átgondolt, osztályra illetve csoportra szabott, 

szolgálja a tanulók szóbeli kifejező készségének fejlesztését, a házi feladatok tartalmas 

ellenőrzését. 

 A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni 

képességekhez igazodó formákat - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél -, így a 

tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

 Oktatási feladatainkat a kötelező órák maximális kihasználásával oldjuk meg. 

 A választható tanórai tantárgyak, foglalkozások több funkciót töltenek be: 

o ellensúlyozzák a kötelező órák arányaiban végbement változásokat, 

o kielégítik a tanulók egyedi érdeklődési igényeit, 

o segítik a tanulókat tehetségük kibontakoztatásában. 

 Egyes tanórákon csoportbontással biztosítjuk a hatékonyabb munkát (informatika, 

idegen nyelv) 

 Prioritást kell adnunk a nyelvi nevelésnek – magyar, ill. nemzetiségi -, hiszen ez 

gondolkodásunk, érzelmi gazdagodásunk nélkülözhetetlen feltétele. Több szereplési 

lehetőséget biztosítunk tanulóink beszédkészségének fejlesztésére.  

 Az eddigi tapasztalatok szerint csak szilárd anyanyelvi képességekkel rendelkező 

tanuló képes további idegen nyelv sikeres tanulására. 4. osztálytól tanulóink két idegen 

nyelv közül választhatnak (német vagy angol nyelv). 

 A nemzetiségi nyelvek és az idegen nyelv kiemelt jelentősége mellett tovább erősítjük 

a matematika és a természettudományos tárgyak oktatását. 

 Minden tantárgy oktatása terén pedagógusaink élve a módszertani szabadságukkal, 

egyéniségüknek leginkább megfelelő hatékony munkamódszereket alkalmaznak. 

2.5.2.  A tanuló időkeretében  

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

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató, tehetséggondozásra heti tanórákat biztosítunk. 

A felső évfolyamon a gyenge eredményt elérő tanulók részére a szaktanárok, szülők igénye 

alapján felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére tehetséggondozó tanórákat tartunk. 

A felzárkóztatásra, tehetséggondozásra fordítható órák számát helyi tanterv határozza meg. 

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

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

órákat tartunk magyar nyelv és irodalomból, valamint matematika tantárgyakból.  
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További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és 

az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 

dönt. 

Tehetséges tanulóinknak lehetősége van nyelvvizsga felkészítő programban való részvételre, 

amelynek az iskola Nyelvvizsgára felkészítő programja szabályoz.  

2.5.3.  A tanórán kívüli  tevékenységek funkciói, sz ínterei  

Egyik részük a tehetséggondozást, a továbbtanulásra való felkészülést, gyengébb képességűek 

felzárkóztatását, az egészséges életmódra nevelést szolgálja. Másik részük az iskolai 

ünnepségek, rendezvények színvonalas megtartása céljából szerveződnek. Végül tervezett 

tevékenységeink egy része a tanulók sportolását, esetleg szórakozását, a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgálja. Fontos, hogy a pedagógusaink mihamarabb felismerjék a tehetségeket. A 

felismerést követően hatékony formákat dolgozunk ki a tehetséggondozás és a felzárkóztatás 

színtereinek jó működésére is. 

Hagyományőrző tevékenységek 

Fontos feladat iskolánk nemzetiségi jellegének erősítése, nemzetiségi nyelveink ápolása. A 

nemzetiségi nyelvi órákon kívül az iskola énekkara és tánckara is ápolja a helyi 

hagyományokat. Rendszeresen részt vesznek az évenként megrendezésre kerülő nemzetiségi 

irodalmi és kulturális versenyeken, bemutatókon.  

Szakkörök 

A szakkörök a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják.  A szakkörök jellegüket 

tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen 

érdeklődési kör, hobbi alapján is.  Azok indításáról –  a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembevételével –  minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.  

Tánc szakkör: 

A gyermekek tánckészségének fejlesztését szolgálja. Ápolja a nemzetiségi 

hagyományokat, ezen kívül a gyermekek igényeinek megfelelő tánckultúrát. Felkészül 

az iskolai ünnepélyekre, rendvényekre, nemzetiségi találkozókra. 

Színjátszó szakkör: 

A gyermekek vers- és prózamondó, szóbeli kifejezőkészségét, szerepjátszó képességét 

fejleszti. Felkészülnek az iskolai ünnepségekre és megemlékezésekre, igény szerint 

segítséget nyújtanak a helyi rendezvények műsorainak színesítéséhez. 

Kézműves szakkör: 

Nyújtson segítséget az iskola barátságosabb környezetének megteremtéséhez és 

bizonyos programoknál a szükséges kellékek elkészítéséhez Fejlessze a diákok 

kreativitását, önkifejező képességét, kézügyességét..  
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Természetjáró szakkör: 

Az iskola környezetének helyi értékeit, szépségeit fedezze fel a diák, ismerje a 

közvetlen természeti értékeket a fenntarthatóság pedagógiájának alkalmazásával. 

Közlekedési szakkör: 

Készítse fel a gyermekeket a helyes közlekedésre. Tanulóink sajátítsák el a számukra 

fontos közlekedési szabályokat. 

Informatika szakkör: 

A számítógép használatához, alkalmazásához, kezeléséhez nyújt segítséget. Az 

informatika alapjaitól a bonyolultabb számítástechnikai programok kezelésével, 

használatával ismerteti meg a gyermekeket, segítséget nyújt bizonyos programozási 

ismeret elsajátításához. 

Énekkar 

Az éneklési készség fejlesztését szolgálja. Felkészül az iskolai ünnepélyekre, rendezvényekre, 

nemzetiségi találkozókra. 

Sportkör 

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. A testnevelési órákkal együtt biztosítja a 

tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az 

iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

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

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

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

Könyvtár 

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

Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók tovább fejlesztését segítik az iskolán belüli ill. az iskolán kívüli 

versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, művészeti). A legtehetségesebb 

tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, 

vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők 

szakmai munkaközösségei, illetve az egyes szaktanárok végzik.  
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Tanulmányi kirándulások 

Iskolánk nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást 

szerveznek. Hazánk tájainak és kulturális örökségének megismertetése és az osztályok 

közösségi életének fejlesztése érdekében. A tanulmányi kiránduláson részt nem vevő 

tanulóknak felügyeletet biztosítunk.   

Szabadidős foglalkozások 

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

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

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

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb.).  A rendezvényeken való 

részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók igényeik alapján, előzetes megbeszélés után az iskola létesítményeit, illetve 

eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép) –  tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy 

csoportosan használhatják. 

Diákönkormányzat 

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

szabadidős tevékenységeinek segítségére szerveződik. Munkáját a megválasztott küldöttekből 

(4-8. osztály) álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét 

az iskola által megbízott nevelő segíti. 
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2.6. BEILLESZKEDÉSI,  MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL 

ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIA I TEVÉKENYSÉGEK  

Beilleszkedési és magatartási nehézségeknek hívjuk azt a tünet együttest, amikor a gyermek 

viselkedése jelentősen eltér az adott életkorban megkívánható helyes magatartástól. Az iskolai 

környezetben ez úgy jelentkezik, hogy ezeknél a tanulóknál az általánosan használt nevelési 

eljárások nem hatékonyak. Az ilyen tanulók nem tudnak, vagy nem akarnak alkalmazkodni a 

környezetükben érvényes szociális szabályokhoz. Az ilyen problémák okai lehetnek átmenetiek: 

a családban bekövetkezett változás, iskola- vagy tanárváltás, túl magas követelmény. Az állandó 

okok között meg kell említeni a különböző fokú organikus zavarokat és a nem megfelelő szociális 

hátteret. 

Tünetként előfordulhat agresszív, a környezete ellen forduló viselkedés, de a passzív, szorongó, 

gátlásos gyermekek is különleges figyelmet igényelnek. Mivel az ilyen tanulóknak speciális 

pedagógiai megsegítésre van szükségük, fontos a minél előbbi kiszűrésük. A következő teendő a 

beilleszkedési, magatartási nehézség okainak feltárása, majd a megfelelő, egyénre szabott 

kezelési program kidolgozása.  

Az okok feltárásának eszközei között fontos szerepet szánunk a viselkedési és neveltségi szint 

diagnosztikus mérésének. 

2.6.1.  Tanórán belüli  pedagógiai tevékenységek  

 A házirend következetes betartatása. 

 Egyéni képességekhez igazodó tanulás megszervezése. 

 A feladattartás és a feladattudat fejlesztése. 

 A feladat pontos, konkrét megjelölése  

 Állandó ellenőrzés, segítés a feladatok megoldásában. 

 Folyamatos meggyőzés a viselkedési normák elfogadására, pozitív minta. 

 A megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulóval. 

 Drog és bűnmegelőzési programok. 

 Első osztályban fejlesztő csoportok szervezése. 

2.6.2.  Tanórán kívüli  pedagógiai tevékenységek  

 Kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel. 

 Folyamatos kapcsolattartás a szülővel, családlátogatás. 

 Fejlesztő óra 

 Tanulószobai ellátás 

 Külső segítség igénybe vétele, szükség esetén Nevelési Tanácsadóval, Pedagógiai 

Szakszolgálattal, ideggondozóval, pszichológussal, gyógypedagógussal, Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködés.   

 Sikerélményhez juttatás: sporttevékenység, szakkörök. 

 A nevelők és a tanulók személyes kapcsolata. 
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2.7. TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK 

FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM  

2.7.1.  Tanulási zavaros gyermekeket segítő tevékenységek  

Az alapfokú oktatás megvalósítása mellett intézményünk feladatának tartja a tanulási zavaros 

(diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás stb.) gyermekek integrálását. Fontos annak felismerése 

és a tanulókkal való felismertetése is, hogy átmenetileg vagy tartósan bárki szorulhat speciális 

segítségre, hogy mindannyian "mások vagyunk", s ez a sokszínűség nem negatívumot, hanem 

pozitívumokat jelent a közösségek és a társadalom számára. 

Az integráció pozitív magatartásmintákat közvetít. A speciális szükségletű gyermeket reális 

önértékelésre, képességei maximális kibontakoztatására serkenti, a nem sérült gyermekek 

pedig megtanulják a hozzájuk való alkalmazkodást, a segítségnyújtást. Ez hosszú távon az 

előítéletek enyhüléséhez, a "másság" értékeinek társadalmi méretű elismeréséhez vezethet. 

A tevékenység célja 

 Sikeres személyiségek formálása. 

 Az intézményi szolgáltatásokhoz való hozzáférés egységének biztosításán túl, célunk 

az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása – az SNI, a BTM, 

illetve a hátrányos helyzetű (és HHH) gyermekek –, hátrányok kompenzálása és az 

esélyegyenlőség előmozdítása. 

 A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás 

keretében, állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. 

2.7.2.  A részképesség gyengeséggel küzdő tanulók megse gítésére 

irányuló tevékenységek  

 Az iskola helyi tantervében az előírt tananyag és a követelmények differenciálása. 

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének differenciált követelményei 

és formái. 

 A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek. 

 Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az 

illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

intézmények szolgáltatásait.  

 A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges 

speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó 

konduktori hálózat útján is biztosítható. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl a megfelelő szakirányú 

gyógypedagógus vezetésével – habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló 

órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon 

vesznek részt.  

 Pedagógusok részvétele a fejlesztő szakirányú továbbképzésen, illetve a különleges 

bánásmódot, a különböző részképesség-zavar terápiáját oktató tanfolyamokon.  

 Egyéni vagy kiscsoportos fejlesztő foglalkozások biztosítása a szakvélemény alapján. 
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 Szakvéleményre épülő, ciklusokra osztott egyéni fejlesztési terv készül az arra 

jogosultaknak. 

 A sajátos nevelési igényű gyerekek számára tankönyvek, tanári segédletek, fejlesztő 

eszközök biztosítása. 

 A sajátos nevelési igényű tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési 

tanácsadó szakértői véleménye alapján az intézményvezető mentesítheti egyes 

tantárgyrészek, tantárgyak értékelése, minősítése alól. 

A pedagógussal szembeni elvárások: 

 készítsen a tanmenetek tervezése során egyéni fejlesztési terveket  

 ismerje a részképesség-zavar tünet együttesét, 

 tudjon differenciáltan oktatni-nevelni, a frontális osztálymunka szerepét csökkentse, 

 semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érheti részéről a tanulót, 

 az értékelésnél vegye figyelembe a tanulók képességeit, 

 a tanulási zavar jellegének megfelelően érvényesítse a méltányos számonkérési, 

értékelési lehetőségeket, 

 a teljesítmény mérésénél adjon előnyt a hátránnyal küzdőknek, önmagához képest is 

nézze a fejlődést, 

 a hátrányt nem jelentő képességterületen erősítse a tanuló kiemelkedési lehetőségeit, 

 nevelje a közösséget a képességek különbözőségének tolerálására, 

 pedagógiai szűrővizsgálatokat, iskolaérettségi vizsgálatokat végezzen el. 

Az osztályfőnökkel szembeni elvárások: 

 a szülővel kiemelten figyelmesen és tapintatosan foglalkozzon, 

 a tanuló problémáit értesse meg a szaktanárokkal, 

 szükség esetén forduljon szakemberhez a tanuló ügyében, 

 kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának folyamatát, felülvizsgálatát, 

eredményességét, 

 működjön együtt a fejlesztőpedagógussal, logopédussal, a szülő bevonásával, 

 gondoskodjon a tanuló megfelelő iskolafokozatba kerüléséről, a pályaválasztásáról, 

 szükség esetén a tanuló magatartásáról, teljesítményéről adjon írásbeli véleményt. 

Az iskolavezetés feladata a szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása: 

 nevelési tanácsadó, 

 gyámhatóság, 

 gyermekjóléti szolgálat, 

 szakértői bizottságok, 

 szakmai szervezetek, 

 pedagógiai szakszolgálatok, 

 gyermekrendelők, gyermekpszichiátria, 
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2.7.3.  Tanulási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek  

A diagnosztizáló felmérések, folyamatos megfigyelések alapján kiválasztjuk hétről hétre 

azokat a diákokat, akiknek tanulási problémája, lemaradása van a tananyagban. A tantervi 

követelmények elsajátítása érdekében nagy gondot fordítottunk a lassabban haladó, 

nehezebben koncentráló tanulókra is. Rendszeres hátránykompenzálással segítjük előre 

haladásukat, pótoltuk hiányosságaikat.  

A felzárkóztató foglalkozások tartása. Céljuk az alapkészségek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. Az 1-4. évfolyam felzárkóztató foglalkozások 

órarendbe illesztett időpontban, az osztályfőnök javaslatára kötelező jelleggel történnek. Az 

ötödik évfolyamtól a felzárkóztató foglalkozással – egyes tanulókra vagy kijelölt 

tanulócsoportokra kötelező jelleggel – a szaktanárok javaslatára. 

A beszédhibák feltárását, nyelvi lemaradások szűrését az első osztályban minden évben 

logopédus végzi el, illetve a beszédhibákkal küzdő gyermekek számára a logopédiai 

foglalkozásokat tart.  

Hátrányokkal küzdő tanulók segítése az egyes életkori ciklusok közötti átmenet problémáinak 

megoldására: 

o Óvoda-iskola közötti átmenet 

 A beiratkozást megelőzően tájékoztatást tartunk az óvodai szülői 

értekezleteken a leendő első osztályos szülőknek.  

 Iskola-előkészítő foglalkozások tartunk. A leendő tanulóinkat felkészítjük az 

iskolai életre, megismerjük képességeiket és fejlesztjük őket. 

 A beiratkozó elsősöket minden évben nyílt napon fogadjuk. Itt ismerkednek 

meg az iskolai élettel, majdani tanítójukkal, osztálytermükkel. 

 A tanév kezdete előtt két hónappal szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket 

tanítási módszereinkről, és a használandó tankönyvekről, szükséges 

taneszközökről. 

 A DIFER (Diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritériumorientált fejlesztő rendszer 4–8 

évesek számára) részképességzavar-szűrőrendszert minden első osztályos 

tanulónkkal elvégeztetjük, és ily módon megismerhető a várható, vagy a már 

kialakult tanulási zavar háttere. Megtudható, hogy a gyermek mely részképesség-

gyengeségek miatt igényel fejlesztő foglalkozást. 

o 4-5. évfolyam közötti átmenet   

 Fontos a tananyag és követelményrendszer hatékony egyeztetése. 

o Az általános iskola és középiskola közötti átmenet 

 A 7. és 8. osztályosok számára pályairányultságuknak megfelelően előkészítő 

programokat szervezünk. 

 A továbbtanulásukat irányítjuk, segítjük. 

 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. 

 A tanulószoba. 

 Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata. 
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2.8. A  SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK  ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG  

Különböző programokkal igyekszünk segíteni a hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedését, 

folyamatos fejlődését. Nevelési programunkban elsősorban a távlati tervezéssel foglalkozunk, 

vagyis a helyzetfelmérés után meghatározzuk a tevékenység célját, éves ütemtervét, valamint a 

lehetőségek számbavételével a hátrányok enyhítését, szolgáló tevékenységformákat. A 

szakaszos, konkrét tervezést évente meg kell ismételni az elkészített adatlapok alapján.  

A program célja: 

 segíteni azon tanulók 

o beilleszkedését az iskolai környezetbe, 

o ismeretelsajátítását, 

o egyéni ütemű fejlődését 

 akik: 

o szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek: 

családi mikrokörnyezetéből adódóan hátrányos helyzetűek, 

családi házon kívüli környezet miatt hátrányos helyzetűek, 

iskolai körülményeit tekintve hátrányos helyzetűek, 

csonka családban felnövő gyermekek, (elvált szülők, árva, félárva, gyerekek), 

munkanélküli szülők gyerekei, 

o átmenetileg hátrányos helyzetűek: 

áttelepült, beköltözött (új) tanulók, 

tartós betegség miatt hátrányos helyzetűek. 

A célok ismeretében tudjuk megtervezni minden év végén a következő tanév várható feladatait. 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják 

 Felzárkóztató illetve tehetséggondozó programok szervezése. 

 Mentálhigiénés programok, drog- és bűnmegelőzési programok.  

 Pályaorientációs tevékenység. 

 Komplex tehetséggondozó programok (honismereti-néprajzi, zenei-művészeti, sport-

turisztikai). 

 Táborozások, kirándulások, országjárások, fesztiválok, bemutatók. 

 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleten, 

fogadóórákon, családlátogatásokon, értesítés (levél, e-mail, iskola honlapja). 

 Helyi, regionális, országos támogatások megszervezése, ösztönzése. 

 Motiválás arra, hogy a gyermek tanulószobai ellátásban részesüljön. 

 Kapcsolatfelvétel / kapcsolattartás a szolgáltató intézményekkel. 

 A tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása. 

 Anyagi támogatók felkutatása a rászoruló családok táborozási, kirándulási költségeinek 

enyhítésére. 

 Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon. 
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2.9. GYERMEK-,  ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL  KAPCSOLATOS 

FELADATOK 

Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek fejlődését 

veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése.  

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola 

a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel 

súlyosabbá válásukat. 

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén 

 fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, 

 meg kell keresni a problémák okait, 

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 

tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 

Ennek érdekében az intézményvezető 

 megszervezi a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok végrehajtását, 

 megteremti a nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeit, 

 biztosítja a tanuló és gyermekbalesetek megelőzését, 

 megszervezi a tanuló rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes: 

 nevelési tanácsadóval, 

 gyermekjóléti szolgálattal, 

 családsegítő szolgálattal, 

 polgármesteri hivatallal, 

 körzeti orvossal, 

 továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal. 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 a felzárkóztató foglalkozások, 

 a tehetséggondozó foglalkozások, 

 az indulási hátrányok csökkentése, 

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

 a pályaválasztás segítése, 

 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 
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 a családi életre történő nevelés, 

 a tanulószobai foglalkozások, 

 az iskolai étkezési lehetőségek, 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidő 

tevékenységek, szünidei programok), 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás, stb.), 

 a szülőkkel való együttműködés, 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról, 

 ingyenes tankönyvben részesülő tanulók nyilvántartása, 

 az iskola alapítványán keresztül támogatja a szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat. 

Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

látja el. A gyermek– és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok 

gyermek– és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladatai, közé tartozik különösen: 

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 

 családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 

 figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulókat, a tanulási, 

beilleszkedési vagy magatartási zavarral küzdő, a testi-, érzékszervi-, értelmi-, 

beszédfogyatékos illetve halmozottan fogyatékos tanulókat, illetve a sajátos nevelési 

igényű tanulókat.  

 a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, 

 segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, 

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezi, 

 tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 
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2.10. TANULÓK ,  PEDAGÓGUSOK ,  SZÜLŐK JOGAI,  KÖTELESSÉGEI 

2.10.1.  A tanuló  jogai, kötelességei  

A tanuló joga, hogy 

 a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék 

és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, 

sportolási és étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének 

megfelelően alakítsák ki, 

 személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, és védelmet 

biztosítsanak számára a testi és lelki erőszakkal szemben, 

 képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, illetve alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének 

felismerése és fejlesztése érdekében, 

 nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

 tanulószoba otthoni ellátásban részesüljön, 

 válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül, 

 igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit 

(könyvtár, számítástechnika terem, sport- és szabadidős létesítmények), 

 rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 

 személyesen vagy képviselői útján részt vegyen érdekeit érintő döntések 

meghozatalában, 

 választó és választható legyen a diákképviseletbe, 

 a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért. 

A tanuló kötelessége, hogy 

 részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, 

 eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően – tanulmányi kötelezettségének, 

 életkorához és fejlettségéhez, valamint az iskolai elfoglaltságaihoz igazodva 

közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben 

tartásában, a tanítási órák tanítási órán kívüli foglalkozások, rendezvények 

előkészítésében és lezárásában, 

 megtartsa az iskolai szervezeti és működési szabályzatban és a házirendben 

foglaltakat. 

2.10.2.  A szülő joga, kötelessége  

A szülő joga, hogy 

 megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, 

tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, 

 a gyermek fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen 

érdemi tájékoztatást, a neveléshez tanácsokat, segítséget kapjon, 
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 a nevelési-oktatási intézmény vezetője, vagy a pedagógus hozzájárulásával részt 

vegyen a foglalkozásokon, 

 részt vegyen a Szülői Szervezet megválasztásában, mint választó, és mint 

megválasztható személy. 

A szülő kötelessége, hogy  

 gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről, 

 biztosítsa gyermeke tankötelezettségének és képzési kötelezettségének teljesítését, 

 figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, 

 rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, 

 elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, a közösségi élet 

magatartási szabályainak elsajátítását, 

 megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, 

 tiszteletben tartsa az iskola vezetői, pedagógusai és alkalmazottai emberi méltóságát 

és jogait. 

2.10.3.  A pedagógus  joga, kötelessége  

A pedagógus joga, hogy 

 személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és 

személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és 

elismerjék, 

 a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás 

módszereit megválassza, 

 a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 

megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, ruházati és más 

felszereléseket, 

 irányítsa, értékelje a tanulók munkáját, teljesítményét, 

 részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programjának 

tervezésében, értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat, 

 szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzéseken való részvétel útján is 

gyarapítsa. 

A pedagógus kötelessége, hogy: 

 a nevelő-oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a tanuló testi épségének 

megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá az 

ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse, 

 nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a tanuló egyéni képességét, 

tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos 

nevelési igényét, segítse a gyermek képességének, tehetségének kibontakozását, 

illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkózását, 

 a szülőket, tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, 
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 a szülőket figyelmeztesse, ha gyermek fejlődésének elősegítése vagy jogainak 

megóvása érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 a Pedagógiai Programot nyilvánosságra hozza, a szülőket a megelőző tanév végén 

tájékoztassa azokról a tankönyvekről, és taneszközökről, amelyekre a nevelő-oktató 

munkához szükség van, 

 tanulók, szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 

A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza.  

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az 

intézményvezető bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét 

figyelembe véve. 
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Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
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2.11. SZÜLŐ,  TANULÓ ,  PEDAGÓGUS ,  INTÉZMÉNY 

KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁI 

A nevelés nem más, mint a személyiségformálás folyamata. A folyamat középpontjában a 

gyermekek személyiségének egysége áll. Amikor a személyiségre – mint egységes egészre – 

hatunk, akkor az a maga egészében, egységében alakul, változik, vagyis fejlődik.  

Célunk a tanuló személyiségének harmonikus fejlesztése. Ennek feltétele a nevelés két alapvető 

közösségének – a család, a szülők, illetve az iskola, a pedagógusok – koordinált, aktív 

együttműködése. A tanulók, a szülők és a pedagógusok folyamatos, állandó kontaktusban és 

kölcsönhatásban kell, hogy legyenek, mert a kitűzött cél csak így valósítható meg, 

A tanulóink nevelését a szülők kezdik meg és teremtik meg az egészséges testi és pszichikai 

fejlődés feltételeit a családban. A szülők segítik a család keretében a gyermeket az első közösségi 

beilleszkedésben, a családi élet szokásrendjében. Itt sajátítja el a gyermek a társas érintkezés 

szabályait és szokásait, formálódik viszonya a felnőttekhez, s itt szerzi első esztétikai élményeit. 

Vagyis a szülők nevelésben betöltött szerepe felmérhetetlenül jelentős – talán a legjelentősebb – 

mivel minden további nevelői befolyás érvényesülésére, eredményességére kihat. 

A szülők nevelésben megkezdett folyamatát folytatják, illetve egészítik ki a pedagógusok. Ez a 

közös nevelés a tanuló érdekeit, fejlődését szolgálja, fontos, hogy azonos elveken alapuljon a 

szülők a pedagógusok összehangolt nevelői együttműködése. Az együttműködés kiterjedhet a 

közös problémák megoldására, a családi nevelésben jelentkező nehézségek legyőzésére, a 

tanulók számára közös élményt nyújtó rendezvények szervezésére. 

2.11.1.  A szülők és  a pedagógusok együttműködése  

Ennek: 

 alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség, 

 feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség, 

 eredménye a családi és iskolai nevelés egysége, s ennek nyomán kedvezően fejlődő 

gyermeki személyiség. 

Az együttműködés formái 

Személyes kapcsolatteremtés 

o szülői értekezlet, 

o fogadóóra, 

o családlátogatás, 

o nyílt napok, nyílt órák, 

o Szülői Szervezet, 

o hagyományos rendezvények, 

o előadások, foglalkozások szervezése: 

 gyógypedagógus, 

 nevelési tanácsadó, 

 pszichológus, 

 egészségügyi szakember (orvos, védőnő) meghívásával. 
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Üzenetek 

o e-napló, e-mail 

o telefon, levél. 

A szülői értekezlet 

A szülői értekezlet témái: 

 tanulmányi kérdések, 

 a tanulók munkafegyelme, magatartása, 

 közös programok szervezése, 

 az iskola házirendjének megbeszélése, 

 tájékoztatás a pályaválasztás, illetve a továbbtanulás lehetőségeiről, 

 tájékoztatás az iskola által szervezett szakkörökről, klubokról, előkészítőkről, 

 tanulmányi kirándulás előkészítése, 

 javaslatok kulturális és szabadidős programokra, 

 tájékoztatás a táborozási lehetőségekről, 

 a szülő tájékoztatást ad a pedagógusnak a gyermekén esett jogsérelmekről, 

 kölcsönös tájékoztatás az esetleges nevelési, tanulási problémákról. 

Fajtái: 

 az iskola munkatervében beütemezett szülői értekezlet (évi 2 alkalommal), 

 rendkívüli szülői értekezlet, 

 réteg szülői értekezlet, 

o 7-8. osztályosoknak a pályaválasztással kapcsolatban, 

o osztályosok szüleinek előzetes tájékoztató,  

o táborozók szüleinek tartott tájékoztató. 

A szülői értekezlet időpontjáról és pontos helyéről legalább egy héttel előbb kell a szülőket 

értesíteni az e-napló útján. 

A fogadóóra 

Célja: 

 Lehetőség a szülők számára, hogy egyénileg információt kapjanak gyermekük 

előmeneteléről, magatartásáról, teljesítményéről, személyiségének alakulásáról, 

közösségben elfoglalt helyéről, 

 Lehetőség a szaktanárok számára, hogy párbeszédet folytassanak a szülőkkel, közösen 

találjanak megoldást pedagógiai, családi és egyéb problémákra. 

A szülőket előzetesen tájékoztatni kell a fogadóóra helyéről és idejéről. 

A fogadóóra napján az iskolában kifüggesztett lista tájékoztassa a szülőket arról, hogy melyik 

tanár melyik teremben fogad! 
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A családlátogatás 

Célja: 

 A családlátogatás a tanuló megismerésének egyik legjobb módja. 

 A pedagógus közvetlen képet kap a tanulók otthoni tanulási lehetőségeiről, a szülők 

nevelési eszközeiről, a szülők és a gyermek, testvérek kapcsolatáról, jobban 

megismerheti a tanuló egészségi állapotát, személyiségfejlődése eddigi útját, 

szabadidős tevékenységeit, iskolán kívüli elfoglaltságait, otthoni feladatait, részvételét 

a családi munkamegosztásban. 

 Az otthoni környezet segítő vagy gátló tényezőinek ismeretében hatékonyabban tudja 

a tanuló iskolai munkáját irányítani, a közösségben elfoglalt helyét javítani, illetve 

megszilárdítani. 

Az osztályfőnök előzetes egyeztetés után megy ki egy-egy családhoz. 

Először a legnehezebb körülmények között élő, veszélyeztetett tanulókat célszerű 

meglátogatni, hogy – ha szükséges – minél előbb segítséget tudjon nyújtani. 

Az évek során a családlátogatást szükség szerint ismételje meg. Különösen akkor, ha a tanuló 

otthoni körülményei alapvetően megváltoznak (haláleset, testvér születése, a szülő 

munkanélkülivé válása, a tanuló huzamosabb ideig beteg, vagy nagymértékű, tartós romlás 

következik be tanulmányi eredményeiben, magatartásában). 

Nyílt napok 

 Lehetőséget nyújtanak arra, hogy a szülőket az iskolai nevelőmunka tényleges 

támogatására megnyerje. 

 Nyílt napra hívjuk a leendő első osztályos tanulókat és szüleiket, hiszen ők 

rendelkeznek a legkevesebb információval az iskolai életről. 

 Nyílt napokat szervezünk az 1-8. osztályos tanulók szüleinek is, hogy ízelítőt kapjanak 

az iskolai életből. 

 Fontos, hogy a nyílt napokon a szülők láthassák a pedagógus gyakorlási eljárásait, 

hogy otthon ezeket alkalmazni tudják. Érdemes megismertetni a szülőkkel az egyes 

tantárgyak speciális módszereit is. 

 Jó, ha a szülők tisztában vannak a tanuló egész napi terhelésével. 

Szülői Szervezet 

 A SzSz tagjai osztályonként a szülők által megválasztott 3 fő. 

 Feladata, hogy az iskola minden tanulóját érintő kérdésekben képviselje a szülőket. 

 SzSz működését egyéb tartalmi feladatait a SzSz Szervezeti és Működési Szabályzata, 

valamint az iskolai SzMSz tartalmazza. 

Hagyományos rendezvények 

Ezen rendezvények a pedagógusok és szülők személyes, emberi kapcsolatait közvetlenül 

erősítő, ápoló megmozdulások. (közös kirándulás, pedagógusnap, farsang). 
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Elektronikus ellenőrző 

 Online felületen keresztül a szülőkkel való közvetett, ám napi kapcsolattartás 

lehetőségét biztosítják. 

 Az osztályfőnök már az első szülői értekezleten kérje meg a szülőket, hogy a felületet 

rendszeresen, naponta nézzék át, és a bejegyzéseket, osztályzatokat  vegyék 

tudomásul. 

 Az órákon kapott osztályzatok beírása a szaktanár feladata. 

 A tanuló hiányzásainak igazolását – a Házirendben foglalt szabályok szerint – szintén 

az elektronikus felületen tehetik meg a szülők. 

 Ügyelni kell arra, hogy a bejegyzések mind formailag, mind tartalmilag, mind 

hangnem tekintetében elfogadhatóak legyenek, se a tanulókat, se a szülőket ne sértsék 

meg. 

E-napló, e-mail 

 Szülők az e-naplón keresztül követhetik nyomon a tanulók tanulmányi munkáját. Az 

érdemjegyek a pedagógus bejegyzését követően 24 óra múlva jelennek meg a 

felületen. 

 A naplóban rögzítésre kerülnek a hiányzások, azok igazolásai.  

 Bejegyzésre kerülnek a különböző dicséretek, fegyelmi intézkedések. 

 Amennyiben a szülő megadja e-mail címét az elektronikus napló minden bejegyzésről 

tájékoztató küld számára. 

Telefon, levél 

 Telefonon kell értesíteni a szülőt, ha gyermekét baleset érte, vagy olyan rosszul van, 

hogy haza kell küldeni. A szülő tudta nélkül nem szabad a gyermeket elengedni az 

iskolából. 

 Ha azt tapasztalják a pedagógusok, hogy szülő nem követi az elektronikus felületen a 

gyermekéhez kötődő bejegyzéseket, az osztályfőnök köteles a szülőt más módon - 

adott esetben telefonon értesíteni a bejegyzések tartalmáról. Ez az értesítés elküldhető 

ajánlott levélben is - ha végképp nincs lehetőség a szülőkkel való személyes 

konzultációra. 

  kár telefonon, akár levélben, akár elektronikus felületen tudatni kell a szülővel, ha 

gyermek fegyelmi ügyének tárgyalására kerül sor, vagy ha a gyermek tanulmányi 

eredményei erősen romlanak, esetleg bukásra áll. 

2.11.2.  Pedagógus  és  tanuló együttműködése az  iskolában  

Az iskolánk alaphangulatát, a nevelés eredményességét nagymértékben meghatározza, hogy 

milyen viszony alakul ki a diákok és a tanárok között. Az eredményes munkához, illetve a 

nehéz helyzetek megoldásához együttműködési hajlandóságra, pozitív szándékra, közös 

akaratra van szükség. Ebben elsősorban a pedagógusnak kell a kezdeményező, a tudatos 

félnek lennie. A jó tanár olyan élményekkel, értékekkel ismeretei meg a tanulókat, melyek 

hosszú időre hatást gyakorolnak viselkedésükre, pozitív mintát adnak élethelyzeteik 

megoldására. Szakmai tekintélyük mellett emberi tulajdonságaik, empatikus képességük, 
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gyermekszeretetük is vonzóvá, követésre érdemessé teszi őt a tanulók szemében. Mindig 

óvakodni kell a felülkerekedési ösztön érvényesülésétől, hiszen a tanár szerepe nem 

akaratának érvényesülése, hanem nevelés, segítés, konfliktusfeloldás és elfogadható 

kompromisszumra késztetés. 

A pedagógusok és diákok kapcsolattartásának formái: 

 tanóra, osztályfőnöki óra, 

 tanórán kívüli programok, 

o osztályrendezvények, 

o szakkörök, diákkörök, 

o osztálykirándulások, 

 diákönkormányzat, diákfórum (diákközgyűlés). 
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2.12. FOGYASZTÓVÉDELMI NEVELÉS-OKTATÁS 

A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, 

elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete 

jelenti. 

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag 

megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van 

szó, amelyek gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoznak magukban. 

Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése, a jogaikat 

érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése. A szociális és 

társadalmi kompetenciák fejlesztése, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint 

például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése, az ún. cselekvési 

kompetenciák fejlesztése. 

Fogyasztói magatartásuk sokféle hatás mentén, a szociális tanulás útján alakul, fejlődik. A tudatos 

fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú folyamat. 

Ennek során az egyén megismeri a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, megtanulja, hogyan 

viselkedjen a piaci viszonyok között, hogyan legyen képes fogyasztói érdekeinek érvényesítésére 

a természeti erőforrások védelme mellett. 

A fogyasztói mintákat a fenntarthatóság irányába történő fejlődése szempontjából a nevelés-

oktatás különösen nagy jelentőségű. Mivel ismereteket kell elsajátíttatni, készségeket, 

hozzáállást, értékrendet kell formálni a fenntartható fogyasztás érdekében, ezért a 

gyermekkorban elkezdett fejlesztés döntő hatású. Amíg a kisiskolás korban leginkább jellemző 

fogyasztói magatartások a kiválasztás, az áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, a bizalmi elv 

érvényesülése, addig a kamaszkorban már megjelenik a jogérzék, kellő fejlesztése esetén a 

jogismeret, a szolgáltatásismeret, a fogyasztói értékrend és a vállalkozásismeret 

A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az otthonról 

hozott hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülők, a családok bevonása a nevelési 

folyamatba. 

A napi gazdasági tapasztalatok, a gazdasági élet mind alaposabb és tudatosabb megismerése és 

megértése segít a fenntarthatóság eszméjének elfogadtatásában. Az emberek sokszor az olcsó, 

akciós termékeket részesítik előnyben, általában keveset költenek kultúrára, utazásra, erősen 

differenciálódnak abból a szempontból is, hogy mennyire akarnak vagy tudnak megtakarítani. E 

gyakorlattal szemben a fenntarthatóság irányába ható fogyasztói minták kialakítását segítheti a 

korrekt, sokoldalú tájékoztatás és információ áramlás. 

Az iskolai programokban a pszichológiai mozgatókra, és a helyes értékrend alakítására kell 

hangsúlyt fektetni. A fenntartható fogyasztás nem annyira tudományos vagy technikai kérdés, 

hanem inkább az értékek választásával, a tudatos beállítódással kapcsolatos viszony. 
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Az értékek formálásában lényeges például: 

 a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése, 

 az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása, 

 a természeti értékek védelme. 

Fontos továbbá a fogyasztás során: 

 a tájékozódás képessége, 

 a döntési helyzet felismerése és, 

 a döntésre való felkészülés. 

Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket e 

területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint 

a gazdaságosságot és a takarékosságot. 

A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus 

fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, hogy az általános és 

a középiskola befejezésekor a diákok értsék, valamint a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi 

fogalmakat: 

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív 

marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos 

mérlegelése, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és 

megoldásának képessége és készsége jellemez. 

Ökológiai fogyasztóvédelem: Az elmúlt években sokan felismerték, hogy a környezeti problémák 

túlnyomó többségének gyökere a mai fogyasztói társadalomban keresendő. Mind a javak pazarló 

előállítási technológiája, mind pedig fogyasztásunk gyakran ön- vagy csupán vállalati profitcélú 

volta, mennyisége, valamint annak összetétele hozzájárul erőforrásaink feléléséhez és a 

természeti környezetünk elszennyezéséhez. E szemlélet a környezet szempontjából is figyelembe 

veszi, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevel, akik vásárlási választásaikkal egyben ökológiai 

környezetük megtartására törekednek. 

Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, bolygónk 

erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló 

fogyasztás között. 

Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon 

történő felhasználása, amely a jelenleginél jobb általános társadalmi életminőséget eredményez, 

de közben minimálisra csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok használatát, 

valamint a hulladék- és szennyező anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás, illetve termék teljes 

életciklusa során, annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek szükségletei- és egészsége – ne 

kerüljenek veszélybe. 

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén 

érvényesíteni tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre. 
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A fogyasztóvédelemi oktatás színterei az oktatásban 

 Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel 

kapcsolatos tartalmak. 

Technika, életvitel és gyakorlatok, technika és tervezés: 

o áruismeret, 

o a gyártás és a termékminőség összefüggései. 

Matematika: 

o banki, biztosítási számítások, 

o üzemanyag-fogyasztási számítások. 

Fizika: 

o mérés, mértékegységek, mérőeszköz (villany, gáz, víz mérőórák). 

Földrajz: 

eltérő fogyasztási struktúrák és szokások. 

Magyar nyelv, magyar irodalom, irodalom: 

o reklámnyelv, feliratok, a reklám kommunikációs csapdái, 

o a reklám képi nyelve és hatásai. 

Biológia: 

o génmódosított élelmiszerek (GMO), 

o amíg egy élelmiszer a boltba kerül, 

o táplálkozás kiegészítők és divatjaik, 

o egészséges táplálkozás. 

Kémia: 

o élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), 

o vegyszermaradványok, háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos 

használatuk. 

Informatika, digitális kultúra: 

o elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), 

o internetes fogyasztói veszélyforrások, 

o telefónia. 

Történelem, társadalom és állampolgári ismeretek, történelem: 

o EU fogyasztói jogok, 

o fogyasztástörténet, 

o fogyasztóvédelem, 

o a reklám története. 

 Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények). 

 Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása) 

 Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, 

cégekkel). 

 Az iskola fogyasztóvédelmi működése (az iskola, mint fogyasztó és mint piac), az ezzel 

kapcsolatos foglalkozások. 
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Módszertani elemek 

Az iskolai tantervbe nem a hagyományos módszertani elemekkel és merev tanórai keretek között 

folyó oktatásból préselünk bele még többet, hanem bizonyos készségek fejlesztésével a 

fenntarthatóság és a fenntartható fogyasztás területén. Ilyen készségek: a kritikus gondolkodás, 

az egyéni csoportos döntéshozás és problémamegoldás. A készségfejlesztésnek tartalmazni kell 

az egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés, információfeldolgozás, a 

feldolgozott információk alapján való döntés és végrehajtás módszereit. 

A fogyasztói szokásalakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek együttműködésének 

megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba. Így a családok közösségének 

fenntartható fogyasztására való törekvése is kialakulhat. 

A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülők lehetnek a pedagógus legfontosabb segítői 

és viszont. Amennyiben rendszeresen adunk az áruismerettel, vásárlással, fogyasztói döntésekkel 

kapcsolatos házi feladatokat, bizonyos idő után segíthetünk abban, hogy a gyerekek minél 

tudatosabban éljék meg családjuk fogyasztói szokásait. Az adatkezelési szabályokat betartva 

ismereteket gyűjthetünk a családok vásárlási szokásairól. Az információk adott esetben lehetővé 

teszik azt is, hogy a pedagógus pozitívan befolyásolja a család vásárlói magatartását. 

A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazása, projektprogramok indítása 

megfelelő keretet teremthet a fogyasztóvédelem oktatásának, a kritikus, független gondolkodás 

fejlesztésének. 

Fontos hogy a diákok e módszereket minél többször alkalmazzák, napjainkban tipikus helyi és 

globális problémákon keresztül. 

 Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól. 

 Riportkészítés az eladókkal. 

 Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika. 

 Egyéni és csoportos döntéshozatal. 

 Helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása. 

 Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában. 

 Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel. 

 Szimulációs játék, esettanulmány. 

 Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző piaci 

magatartások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése). 

 Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés). 
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2.13. KÖZLEKEDÉSSEL ÉS TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL 

KAPCSOLATOS FELADATOK  

Biztosítjuk, hogy a tanulók megismerjék a közlekedéssel, társadalmi bűnmegelőzéssel, az 

áldozattá válással, az erőszakos konfliktuskezelő technikákkal összefüggő ismereteket, és ezeket 

elsajátítsák. Felkészüljenek a gyakorlati alkalmazásra az infokommunikációs technológiák 

segítségével.  

Ezek megvalósítása tanórai és tanórán kívüli keretekben történhet: 

 osztályfőnöki óra, 

 magyar nyelv és irodalom, 

 technika, életvitel és gyakorlat, 

 környezetismeret, 

 természetismeret, 

 közlekedésismereti szakkör. 

A közlekedés területén: 

 KRESZ ismeretek, 

 szabályos közlekedés, 

 tömegközlekedés, 

 gyalogos- és kerékpáros közlekedés, 

 életkori lehetőségek, 

 baleset- megelőzés, 

 elsősegélynyújtás. 

A bűnmegelőzés területén: 

 káros szenvedélyek, 

 drogprevenció, 

 személyiségi jogok tiszteletben tartása, 

 testi épség megőrzése, 

 személyes példaadás. 
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2.14. AZ ISKOLAI UTAZÁSOK ,  UTAZTATÁSOK RENDJE 

 A kísérő pedagógusok a hatályos szabályozás szerint felelősek a vonatkozó 

rendelkezések betartatására, az önként jelentkező kísérők, illetve egyéb jelen levő 

személyek a pedagógus-kíséretet nem helyettesítik.  

 Mindennemű utazás megszervezése esetén kötelező az utazás megkezdése előtti héten az 

utazás előkészítése. Ennek részei: ajánlatok bekérése szülők/tanulók/nevelőtestület 

tájékoztatása, adminisztráció, közvetítés a külsős utazásszervezővel. Felelőse: a 

mindenkori munkatervben az adott programnál nevesített személy. 

 A többnapos, és a külföldi utazásokon résztvevő tanulóknak az utazás idejére minden 

esetben utasbiztosítás kell kötnie az intézménynek. 

 A kirándulásokon résztvevő tanulókat minden esetben kártérítési kötelezettség terheli az 

általa okozott károkért. 

 A kirándulásokon résztvevő tanulóknak okozott kárért minden esetben a kártérítési 

felelősség általános szabályai szerint járunk el. 
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3 .  HELY I  TA N TER V  

3.1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON  TANÍTOTT TANTÁRGYAK ,  

KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ,  EZEK 

ÓRASZÁMAI 

3.1.1.  Tantervek 

Az iskolánkban egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek 

alapján folyik az oktatás: 

 

A-2012 a 2011-ben kiadott NAT alapján, valamint az EMMI által 2012-ben 

kiadott kerettanterv alapján készített 2013. szeptember 1-jétől 

érvényes helyi tanterv 

B- 2020 a 2019-ben felülvizsgált és módosított NAT alapján, valamint az 

Oktatási Minisztérium által 2020-bann kiadott kerettanterv alapján 

elkészített 2020. szeptember 1-jétől érvényes helyi tanterv. 

 

TANÉV 

ÉVFOLYAM 

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

Alsó tagozat Felső tagozat 

2020-

2021 
B-2020 A-2012 A-2012 A-2012 B2020 A-2012 A-2012 A-2012 

2021-

2022 
B-2020 B-2020 A-2012 A-2012 B-2020 B-2020 A-2012 A-2012 

2022-

2023 
B-2020 B-2020 B-2020 A-2012 B-2020 B-2020 B-2020 A-2012 

2023-

2024 
B-2020 B-2020 B-2020 B-2020 B-2020 B-2020 B-2020 B-2020 
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3.1.2.  A tanulói óraszámok meghatározásakor figyelembe vett 

órakeretek A-2012-es kerettanterv alapján  

Évfolyam  2. 3. 4.  6. 7. 8. 

Kötelező óraszám  23 22 24  25 28 28 

Szabadon tervezhető 

/Nemzetiségi nyelvre 

fordítva/ 

 2 2 2  2 2 2 

Szabadon tervezhető 

/Egyéb tantárgyra fordítva/ 
  1 1  1 1 1 

NAT 8 § alapján 

/Nemzetiségi nyelvre 

fordítva/ 

 4 4 4  4 4 4 

Kötelező összesen  29 29 31  32 35 35 

A tanulói óraszámok meghatározásakor figyelembe vett órakeretek B-2020-es 

kerettanterv alapján 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kötelező óraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Nemzetiségi nyelvre 

fordítva 

( A nemzetiség óvodai 

nevelésének és a 

nemzetiség iskolai nevelés-

oktatásának irányelve 

alapján) 

3 3 4 5 4 5 5 5 

Szabadon tervezhető 

/Egyéb tantárgyra fordítva/ 
2 2 1      

Kötelező összesen 27 27 27 28 31 31 33 33 
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3.1.3.  Tantárgy - és tanóraszerkezet A -2012 

Tantárgy neve/ évfolyam  2. 3. 4.  6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 

/Kötelezően választandó/ 
 7 

6 

1 

6 

1 
 4 

3 

0,5 
4 

Nemzetiségi nyelv és 

irodalom + Népismeret 
 5+1 5+1 5+1  5+1 5+1 5+1 

Idegen nyelv 

 
 - - 2  3 3 3 

Matematika 

/Kötelezően választandó/ 
 4 4 4  

3 

1 

3 

0,5 

3 

1 

Történelem, társadalom és 

állampolgári ismeretek 
 - - -  2 2 2 

Hit- és erkölcstan  1 1 1  1 1 1 

Informatika  - - -  1 1 1 

Környezetismeret  1 1 1  - - - 

Természetismeret  - - -  2 - - 

Fizika  - - -  - 1,5 1.5 

Biológia  - - -  - 1.5 1.5 

Kémia  - - -  - 1.5 1.5 

Földrajz  - - -  - 1.5 1.5 

Ének-zene  2 2 2  1 1 1 

Vizuális kultúra  2 2 2  1 1 1 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1  - - - 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
 - - -  1 1 - 

Testnevelés és sport  5 5 5  5 5 5 

Osztályfőnöki foglalkozás  - - -  1 1 1 

Tánc és dráma  - - -  - - - 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
 25 25 27  28 31 31 

Kötelező tanórai 

foglalkozás 
 29 29 31  32 35 35 
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3.1.4.  Tantárgy - és tanóraszerkezet B -2020 

Tantárgyak műveltségi terület szerinti felosztásban Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai 

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

Magyar nyelv és irodalom 8 8  6  5 4  4 3 3 

magyar nyelv 3+1 3+1 2+1 2 2 2 1 1 

irodalom (dráma és színház) 3+1 3+1 3 3 2 2 2 2 

Nemzetiségi nyelv és irodalom – horvát 5 5 5 5 5 5 5  5 

Nemzetiségi nyelv és irodalom – német 5 5 5 5 5 5 5 5 

Matematika 4  4 4 4 4 4 3 3 

Történelem és állampolgári ismeretek                 

történelem         2 2 2 2 

állampolgári ismeretek (hon- és népismeret)               1 

nemzetiségi népismeret  1 1 1 1 1 1 1 1 

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Természettudomány és földrajz                 

környezetismeret     1 1         

természettudomány          2 2     

kémia             1 2 

fizika             1 2 

biológia             2 1 

földrajz             2 1 

Idegen nyelv                  

első élő idegen nyelv       2 2 2 3 3 

Művészetek                 

ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1   

Technológia                 

technika és tervezés 1 1 1 1 1 1     

digitális kultúra     1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és egészségfejlesztés                 

testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztályfőnöki)         1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 

Maximális nemzetiségi órakeret 27 27 27 28 31 31 33 33 
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Kiegészítések: 

 A tanórákat megfelelő szakos végzettséggel rendelkező pedagógus látja el. 

 B-2020-as tantárgy- és tanóraszerkezet órahálója a „A nemzetiség óvodai nevelésének 

és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának irányelve” ajánlása alapján készült. 

 A szakkörök a tanév elején történő felmérés alapján a tanítási időkeretből biztosítottak. 

 A felzárkóztató, a fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások a tanítási időkeretből 

biztosítottak. 

 Az 1-8. osztályban a magyar nyelv és irodalom tantárgyat magyar nyelv, továbbá  

irodalom tantárgyakra bontottuk. 

 A Dráma és színház tantárgy, integrálásra került a 7. és 8. osztályban az irodalom 

tantárgyba. 

 A Hon és népismeret tantárgy, integrálásra került a 8. osztályban az Állampolgári 

ismeretek tantárgyba. 

 A 7. osztályos Technika és tervezés tantárgy, integrálásra került a 6. osztályban a 

Technika és tervezés tantárgyba. 

 A 8. osztályos Vizuális kultúra tantárgy, integrálásra került a 7. osztályban a Vizuális 

kultúra tantárgyba. 

 Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 

tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az EMMI rendeletben 

kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

  A helyi tanterv óraszámában a témahetek megjelenítése, valamint a törzsanyagon túli 

tananyagtartalom felhasználása, tervezése tantárgyanként történt meg. 
 

3.1.5.  Tanulók finanszírozott heti  foglalkoztatási időkerete  

Évfolyam Tanuló heti óraszáma Osztályok heti időkerete 

1. 25 52 

2. 25 52 

3. 25 52 

4. 27 55 

5. 28 51 

6. 28 51 

7. 31 56 

8. 31 56 
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3.2. ISKOLÁNK KÉPZÉSI RENDJE 

3.2.1.  A képzés szakaszai, képzési idő  

 Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola.  

 1-8. évfolyamig tanulószobák működnek, önálló illetve összevont csoportokban. 

(jelentkezők számától függően) 

 Iskolánkban nemzetiségi nyelvek oktatása folyik. 

3.2.2.  Osztályok, csoportok  

A tanulók az iskolai foglalkozásokon osztály vagy csoport keretben saját tantermükben 

vesznek részt. Az egyes foglalkozásokon a tantárgy speciális igényei miatt az oktatás 

szaktantermekben és csoportbontásban folyik. 

Csoportbontás: 

 idegen nyelv, első élő idegen nyelv (német vagy angol nyelv választása szerint, 

amennyiben az osztály legalább 40 %-a választja az adott nyelvet), 

 idegen nyelv, első élő idegen nyelv, informatika tantárgyakból osztályonként 

két csoportot alakítunk az osztályok létszámától függően. 

Szaktantermek: 

 digitális kultúra és az informatika oktatása a tantárgy jellegének és eszköz- 

igényének megfelelően kialakított szaktantermekben folyik. 

3.2.3.  Tanórán kívüli  foglalkozások  

Az iskolai munka szerves részei a tanórán kívüli foglalkozások. Iskolánk a tanulók 

érdeklődése, igényei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. 

Kötetlen tanórán kívüli foglalkozások formáiról a tantestület dönt: 

 a tanulói (szülői) igények ismeretében (felmérés előző év végén), 

 a rendelkezésre álló szakemberek körét számbavéve, 

 az anyagi lehetőségek figyelembe vételével, 

 a tanulói leterheltséget mérlegelve. 

Iskolánk az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja: 

 tanulószobai foglalkozás, 

 szakkörök, diákkörök: 

o színjátszó szakkör, 

o tánc szakkör, 

o kézműves szakkör, 

o énekkar, 

o média szakkör, 

o tehetséggondozó foglalkozások (matematika, magyar) 

 házi versenyek (a tanulmányi és kulturális versenyek előtt), 

 versenyek: 

o tanulmányi: helyi, kistérségi, megyei, országos szintig felmenő, 

o kulturális, 
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 sportkörök, 

 házi bajnokságok: 

o különböző sportágak keretében, 

 diáknap, 

 jeles napok: 

o nemzetiségek napja, 

o föld napja, 

o madarak és fák napja, 

o állatok világnapja, 

o zene világnapja, 

o a magyar kultúra napja, 

o a költészet napja, 

o nemzeti összetartozás napja, 

o holokauszt magyarországi áldozatainak napja 

 tanulmányi kirándulások, 

 múzeumlátogatások. 

Ezek a foglalkozások segítik iskolánkban a tehetséggondozást, felzárkóztatást, fejlesztést, 

versenyekre való felkészítést, pályaorientációt, a szabadidő hasznos eltöltését, osztálybontást.  

A szakkörök 8 fővel indíthatók év eleji jelentkezés és a szakkörvezető döntése alapján. 

A választott foglalkozásokról a tanuló év közben intézményvezetői engedéllyel maradhat ki.  
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3.3. TANKÖNYVEK ,  TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZK ÖZÖK 

KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVE I  

 Általános iskolánkban olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép 

stb.) használunk a tananyag feldolgozásához, melyet hivatalosan tankönyvvé 

nyilvánítottak. A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is 

szükség van (testnevelés felszerelés, rajzeszközök). 

 A pedagógusok a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének 

kikérésével választják ki az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, 

taneszközöket, ruházati és más felszereléseket. 

 A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem 

biztosítható valamennyi tanulónak.  

 Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy a tartósan beteg vagy fogyatékos, 

három vagy több gyermekes családban élő, egyedül álló szülő által nevelt, rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló részére az iskolában ingyenesen álljanak 

rendelkezésre a tankönyvek. E rendelkezésre állás megvalósítható az iskolai könyvtárból 

történő kölcsönzéssel, illetőleg a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján. 

 A pedagógus – minőség, típus és ár megjelölése nélkül – olyan ruházati vagy más 

felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai 

foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a 

tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. Az e 

körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata.  

 A Szülői Szervezet és a diákönkormányzat ruházati és más felszerelések megvételével 

kapcsolatosan a szülőkre háruló kiadások tekintetében korlátozásokat állapíthat meg. Nem 

születhet, olyan döntés, amely kizárja a szükséges ruházati és más felszerelések 

megvételét. 

 A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 

májusában) az iskola tájékoztatja. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülő 

kötelessége. 

 A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe:  

o a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének, 

o a kiválasztásnál előnyben részesüljenek a több tanéven keresztül használhatók, 

o törekedni kell az egységes tankönyvhasználatra az egyes szaktárgyakon és egyes 

évfolyamokon belül, 

o a taneszközök használatában az állandóságra kell törekedni: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

 Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati 

és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a 

szülőre fizetési kötelezettség hárul. 
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3.4. A  MAGASABB ÉVFOLYAMRA  LÉPÉS FELTÉTELEI 

3.4.1.  Általános feltételek  

 A továbbhaladás szempontjából a tanévet tekintjük releváns időszaknak, kivéve az első 

évfolyamot. A továbbhaladáshoz szükséges teljesítmény megállapításában, a szaktárgyi 

követelményrendszerben a továbbhaladás feltételeinél a meghatározott teljesítmény a 

mérvadó. A tanév során folyamatos értékelés történik. A továbbhaladásról a nevelőtestület 

az osztályozó értekezleten teljes felelősséggel dönt. 

 A magasabb évfolyamra lépés feltétele általában az előírt követelmények teljesítése. Ettől 

el lehet térni a következő esetekben: 

o első évfolyamon csak hiányzás miatt vagy szülői kérésre lehet évet ismételni; 

o idegen nyelvből a tanulás első évében igazolt vagy igazolatlan hiányzás miatt nem 

osztályozható a tanuló; 

 A 2-8. évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az EMMI 

rendeletben kiadott kerettantervekben meghatározott követelményeket az adott 

évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette. 

 A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az 

„elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

 Az első évfolyamon a tanuló csak abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha 

az adott tanév során 250 óránál többet mulasztott.  

 Ha az első évfolyamra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi, lehetővé 

kell tenni, hogy legalább heti egy alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt. E 

rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tanköteles korú tanuló tanulmányi 

követelmények nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt 

az évfolyamot. 

 Nem tagadható meg az első évfolyamra járó tanuló tanulószobai foglalkozásra való 

felvétele, ha az eredményes felkészülése azt szükségessé teszi. 

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

nyújtani gyermeke eredményes felkészüléséhez. E rendelkezések alkalmazásában 

eredményes felkészülés azoknak az ismereteknek, képességeknek, készségeknek a 

negyedik évfolyam végére történő elsajátítása, amelyek az ötödik évfolyamba lépéshez 

szükségesek. 

 A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben 

is, ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, kiskorú 

tanuló esetén a szülő kérésére az iskola intézményvezetője dönt.  

 Az intézmény vezetője az első évfolyamon a tanulót mentesítheti – szakértői vélemény 

alapján – az értékelés alól. Ebben az esetben a tanuló az első évfolyamot előkészítő 

évfolyamként végzi és fejezi be. Az előkészítő évfolyamra a tanuló csak egy tanéven 

keresztül járhat. 

 Az előkészítő évfolyam helyett egyéni továbbhaladás is engedélyezhető. 
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3.4.2.  A tanulmányok alatti  vizsgák típusai  

 Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le: 

o osztályozó vizsga 

o pótló vizsga 

o javítóvizsga 

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

megállapításához a második-nyolcadik évfolyamon ha: 

o az iskola intézményvezetője felmentette a tanórai foglalkozásokon való 

részvétel alól, 

o az iskola intézményvezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a 

tanulmányi követelményének az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

o egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, és emiatt a tanuló 

teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási 

év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozóvizsgát tehet, 

o ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztása 

együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja 

és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

o egyéni munkarenddel rendelkező tanuló volt. 

 Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha  

o valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, és 

ezt igazolja. 

 Javítóvizsgát tehet a tanuló második - nyolcadik évfolyamon, ha 

o a tanév végén egy-vagy két tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, a 

következő tanévet megelőző augusztus hónapban, 

o a tanév végén három tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, a nevelőtestület 

döntése alapján javító vizsgát tehet, 

o az osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol marad,  

o osztályozó vagy pótló vizsgán elégtelen osztályzatot kap. 

3.4.3.  A vizsgák időpontja  

o aktuális tanév munkatervében meghatározott, amelyről írásban kapnak 

tájékoztatót az érintett tanulók szülei a vizsga időpontja előtt két héttel 
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3.4.4.  Vizsga lebonyolításának szabályai  

 A vizsgák az intézményvezető által megbízott 3 fős vizsgabizottság előtt 

zajlanak, elnöke az intézményvezető vagy helyettese. A bizottság tagjainak 

végzettsége lehetőleg a vizsgatárgynak megfelelő legyen. 

 A vizsgák szervezése 8:00 –tól 17:00 óráig szervezhető.  

 A vizsgák írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati vizsgarészekből állhatnak. 

 Az egyes tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv 

tartalmazza. 

 Egy napon legfeljebb 3 tantárgyból lehet vizsgát tartani, a vizsgák között 

pihenőidővel. 

 Az írásbeli maximális ideje vizsgatárgyanként legfeljebb 60 perc. 

 Az írásbeliről jegyzőkönyv készül a megfelelően kialakított ülésrenddel, az 

esetleg előforduló rendkívüli események, szabálytalanságok leírásával, a 

dolgozatokat beszedő felügyelőtanár aláírásával. A javító tanár piros tollal javítja 

ki a dolgozatokat, rávezeti az eredményt és aláírja. 

 A szóbeli feleltetés időtartama nem lehet több 15 percnél. 

 A szóbeli felelet végén az elnök rávezeti a javasolt értékelést a jegyzőkönyvre. 

3.4.5.  Vizsga értékelésének szabályai  

 az osztályzat 60 %-át az írásbelin, 40%-át a szóbeli vizsgán elért eredmény 

alkotja.  

 az osztályzat 30%-át a szóbeli, 30%-át a gyakorlati  vizsgán elért eredmény 

alkotja.  

 az értékelés alapja: 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-33 %: elégtelen  (1) 

34-50 %: elégséges  (2) 

51-75 %: közepes  (3) 

76-90 %: jó  (4) 

91-100 %: jeles  (5) 
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3.4.6.  A tanulmányok alatti  vizsgákon az  alábbi tantárgyakból kell  

írásbeli ,  szóbeli  vagy gyakorlati  vizsgarészeket tenniük a 

tanulóknak:  

tantárgy A 2012 tantárgy B 2020 írásbeli szóbeli gyakorlati 

magyar nyelv x x  

magyar irodalom irodalom x x  

horvát nemzetiségi nyelv x x  

horvát népismeret  x  

német nemzetiségi nyelv x x  

német népismeret  x  

matematika x x  

történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

történelem 

 

x x  

Etika / Hit- és erkölcstan  x  

környezetismeret  x  

 természettudomány x x  

kémia x x  

fizika x x  

biológia x x  

földrajz x x  

angol idegen nyelv x x  

ének-zene  x x 

vizuális kultúra   x 

életvitel és gyakorlat technika és tervezés  x x 

technika, életvitel és 

gyakorlat 

technika és tervezés  x x 

informatika digitális kultúra  x x 

testnevelés és sport testnevelés   x 

 

3.4.7.  A tanulói jogviszony  

 Az iskolai tanulmányok befejezése előtt a szülő átírathatja gyermekét más 

iskolába. Távozásához az iskola hozzájárul és a jogszabály szerinti szükséges 

intézkedéseket meghozza. 

 A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 16. évét 

betölti. 
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 A tankötelezettség - a szülő választása alapján – egyéni munkarenddel 

rendelkezőként is teljesíthető. 

 Megszűnik a tanulói jogviszony: 

 ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, 

 az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány 

kiállításának napján, 

 a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló 

tanulmányait nem kívánja tovább folytatni. 
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3.5. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓ FELVÉTELÉNEK ELVEI  

 Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden 

jelentkező tanköteles tanulót felvesz.  

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

a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse, a szülő kérje gyermeke felvételét az 

iskolába. 

 Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

o a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

o a gyermek lakcímkártyáját, 

o a gyermek TAJ kártyáját, 

o oktatási azonosító, 

o a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt) 

o a nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt 

óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta), 

o a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával, 

o szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 Mivel iskolánk nemzetiségi nyelvet oktató iskola (horvát, német), ezért a szülők 

írásban kérhetik gyermekük számára a nemzetiségüknek megfelelő anyanyelvi 

oktatást.  

 Beiratkozáskor, átiratkozáskor szülő a Etika / Hit- és erkölcstan oktatással 

kapcsolatban írásbeli nyilatkozatot tesz, amelyben megjelöli, hogy Etika vagy Hit- és 

erkölcstan oktatást választ gyermekének. 

 Amennyiben az iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermeket 

a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező 

felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

 A második- nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

o a tanuló anyakönyvi kivonatát, 

o a tanuló lakcímkártyáját, 

o az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 

o az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie 

nemzetiségi nyelvből és azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a 

bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult.  

 Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt 

követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból a félév szorgalmi 

időszakának végéig megismételheti, osztályozó vizsgát tehet. Ha az ismételt vizsgán 

teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév 

közben az előző évfolyamra beiratkozni.  
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 Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a 

tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom 

érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának 

figyelembevételével az iskola intézményvezetője dönt.  

 Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az 

ötödik-nyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve 

magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az intézményvezető a 

tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az intézményvezető-helyettes és az 

érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. (Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha 

a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskolánk tanulója volt, de 

tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. 

Ilyen esetben az iskola intézményvezetője az intézményvezető-helyettes és az 

osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével dönt arról, hogy az érintett tanuló 

folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint 

illetékes iskolában. A döntésről a szülőt írásban kell értesíteni.) 

 Az iskola intézményvezetője a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói 

jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó 

döntést az iskola intézményvezetője írásban közli a szülővel, továbbá átvétel esetén a 

döntésről értesíti az előző iskola intézményvezetőjét. Az iskola intézményvezetője 

tanuló felvételének, átvételének megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola 

intézményvezetője a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, 

határidő-számítás, mulasztás elbírálása során a köznevelés rendszerében hozott 

döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 
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3.6. A  TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ,  MAGATARTÁSÁNAK 

ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

3.6.1.  A tanulmányi munka értékelése  

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

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.  

Számunkra az értékelés rendkívül sokrétű, differenciált szerepet, funkciót tölt be. 

Így a pedagógiai program rendszerében: 

 a program vagy részterületeinek módosításához szükséges alap, 

 a folyamatos munka, folyamatos visszajelzésének eszköze, 

 a motiváció egy eszköze, 

 az elvárt, követelményekben megfogalmazott ismeretekhez való viszony, illetve 

mérték kontrolljának eszköze, 

 a hasonló tevékenységet végzőkhöz képest kialakult relatív helyzet meghatározásának 

eszköze, 

 versenyorientációt, sikert, kudarcot jelez, 

 az önismeret kontrollja, 

 az elvárt képességek szintmérésének eszköze, 

 az előrehaladás mérésének eszköze. 

A tanulók számára kialakítandó értékelési renddel szemben az alábbi követelményeket 

határoztuk meg a tanítás - tanulás folyamatában: 

 legyen egységes, egyszerű, áttekinthető, 

 legyen differenciált, személyre szóló, 

 legyen kiszámítható, azonos feltételeket teremtő, 

 biztosítsa a személyre szabott értékelés jogát is, 

 jelezze a sikert és a kudarcot, de "skatulyázás" nélkül, 

 preferálja a szorgalmat és a tehetséget, alkotókészséget, 

 jelezze a tanuló számára helyzetét éppúgy, mint szülei, környezete számára, 

 teremtsen érdekeltséget a "jó döntésre" az alternatív programok és az egyéni munkarend 

kialakítása során, 

 legyen kompatibilis a közoktatás egészével, 

 kapcsolódjon szorosan az alkalmazott módszerekhez és az alkalmazók 

személyiségéhez. 

 Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége 

alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

 A magyar nyelv, magyar irodalom, irodalom, nemzetiségi nyelv és irodalom, 

matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-negyedik évfolyamon a tanév 

végén a tanulók követelményeinek teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is 

tanúbizonyságot tesznek. 
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 A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, irodalom, 

idegen nyelv, első élő idegen nyelv, nemzetiségi nyelv és irodalom, matematika, 

környezetismeret, természetismeret vagy természettudomány, történelem vagy 

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, fizika, kémia, biológia, földrajz 

ellenőrzésénél a 2-8. évfolyamon: 

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

ellenőrzik, 

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

követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak, 

o hiányzás esetén a témazáró dolgozatot pótolni kell. 

 A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször 

ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.  

 A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük. 

 A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, 

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

iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt 

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

értékeléshez képest. 

 A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

o az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon 

félévkor minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

o A második évfolyam második félévétől a nyolcadik évfolyamig a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel 

minősítjük.  

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

tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges 

minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 Kiválóan teljesített 

 Jól tejesített 

 Megfelelően teljesített 

 Felzárkóztatásra szorul 

 

o Amennyiben a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskolának a szülő 

bevonásával 

- értékelni kell a tanuló teljesítményét, 

- fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, 

- javaslatot kell tenni a szükséges intézkedésekre. 

Az iskolának a szülőt tájékoztatni kell azokról a lehetőségekről is, amelyekkel 

segítséget tud nyújtani a tanulók eredményes felkészítéséhez.  
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o A második évfolyamon, év végén, valamint a harmadik - nyolcadik évfolyamon 

félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal 

minősítjük.  

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

munkáját az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével értékeljük. 

 A második évfolyamon év végi és a harmadik - nyolcadik évfolyamon félévi és az év végi 

osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek, és a tanuló év közbeni tanulmányi 

munkája alapján kell meghatározni. 

 Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

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

 Heti 1-1,5 órás tárgyaknál fél évente három, heti 2-3 órás tantárgyaknál fél évente öt, 4 és 

annál több órás tantárgyak esetén fél évente hét osztályzat kerül a naplóba, vagy ennél 

több osztályzatból értékeljük a tanuló ismereteit.  

 Az általános iskolában 4-8. évfolyamig külön értékeljük az írásbeli munkák külalakját 

minden olyan tárgy esetén, ahol a tanulók írásbeli munkát készítenek. A naplóban külön 

rovatban, illetve a tájékoztató füzetben elkülönítve jelenik meg az osztályzat. 

 A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti a 

tájékoztató füzeten és az e-naplón keresztül. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az 

osztályfőnök két havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását 

pótoltatja. 

 A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 

tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 

teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján 

végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-33 %: elégtelen  (1) 

34-50 %: elégséges  (2) 

51-75 %: közepes  (3) 

76-90 %: jó  (4) 

91-100 %: jeles  (5) 

Ettől a szaktanár a felmérő nehézségi fokától függően eltérhet. 
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 A második évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve a harmadik - nyolcadik 

évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból 

elért eredmények kerülnek minősítésre: 

évfolyam A-2012 B-2020 

2. 

magyar nyelv 

magyar irodalom 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

nemzetiségi népismeret 

matematika 

etika/hit- és erkölcstan 

környezetismeret 

ének-zene 

vizuális kultúra 

életvitel és gyakorlat 

testnevelés és sport 

magyar nyelv 

irodalom 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

matematika 

nemzetiségi népismeret 

etika/hit- és erkölcstan 

ének-zene 

vizuális kultúra 

technika és tervezés 

testnevelés 

3. 

magyar nyelv 

magyar irodalom 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

nemzetiségi népismeret 

matematika 

etika/hit- és erkölcstan 

környezetismeret 

ének-zene 

vizuális kultúra 

életvitel és gyakorlat 

testnevelés és sport 

magyar nyelv 

irodalom 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

matematika 

nemzetiségi népismeret 

etika/hit- és erkölcstan 

környezetismeret 

ének-zene 

vizuális kultúra 

technika és tervezés 

digitális kultúrat 

testnevelés 

4. 

magyar nyelv 

magyar irodalom 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

nemzetiségi népismeret 

idegen nyelv 

matematika 

etika/hit- és erkölcstan 

környezetismeret 

ének-zene 

vizuális kultúra 

életvitel és gyakorlat 

testnevelés és sport 

külalak 

magyar nyelv 

irodalom 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

matematika 

nemzetiségi népismeret 

etika/hit- és erkölcstan 

környezetismeret 

első élő idegen nyelv 

ének-zene 

vizuális kultúra 

technika és tervezés 

digitális kultúra 

testnevelés 

külalak 
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5. 

magyar nyelv 

magyar irodalom 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

nemzetiségi népismeret 

idegen nyelv 

matematika 

történelem, társadalom és 

állampolgári ismeretek etika/hit- 

és erkölcstan 

természetismeret 

ének-zene 

vizuális kultúra 

technika, életvitel és gyakorlat 

testnevelés és sport 

dráma és tánc 

külalak 

magyar nyelv 

irodalom 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

matematika 

történelem 

nemzetiségi népismeret 

etika/hit- és erkölcstan 

természettudomány 

első élő idegen nyelv 

ének-zene 

vizuális kultúra 

technika és tervezés 

digitális kultúra 

testnevelés 

külalak 

6. 

magyar nyelv 

magyar irodalom 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

nemzetiségi népismeret 

idegen nyelv 

matematika 

történelem, társadalom és 

állampolgári ismeretek etika/hit- 

és erkölcstan 

informatika 

természetismeret 

ének-zene 

vizuális kultúra 

technika, életvitel és gyakorlat 

testnevelés és sport 

külalak 

magyar nyelv 

irodalom 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

matematika 

történelem 

nemzetiségi népismeret 

etika/hit- és erkölcstan 

természettudomány 

első élő idegen nyelv 

ének-zene 

vizuális kultúra 

technika és tervezés 

digitális kultúra 

testnevelés és sport 

külalak 

7. 

magyar nyelv 

magyar irodalom 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

nemzetiségi népismeret 

idegen nyelv 

matematika 

történelem, társadalom és 

állampolgári ismeretek 

etika/hit- és erkölcstan 

informatika 

fizika 

magyar nyelv 

irodalom 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

matematika 

történelem 

nemzetiségi népismeret 

etika/hit- és erkölcstan 

kémia 

fizika 

biológia 

földrajz 
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biológia 

kémia 

földrajz 

ének-zene 

vizuális kultúra 

technika, életvitel és gyakorlat 

testnevelés és sport 

külalak 

első élő idegen nyelv 

ének-zene 

vizuális kultúra 

digitális kultúra 

testnevelés 

külalak 

8. 

magyar nyelv 

magyar irodalom 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

nemzetiségi népismeret 

idegen nyelv 

matematika 

történelem, társadalom és 

állampolgári ismeretek 

etika/hit- és erkölcstan 

informatika 

fizika 

biológia 

kémia 

földrajz 

ének-zene 

vizuális kultúra 

testnevelés és sport 

külalak 

magyar nyelv 

irodalom 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

matematika 

történelem 

állampolgári ismeretek 

nemzetiségi népismeret, 

etika/hit- és erkölcstan 

kémia  

fizika 

biológia 

földrajz 

első elő idegen nyelv 

ének-zene 

digitális kultúra 

testnevelés 

külalak 

3.6.2.  A tanulók magatartásának értékelése  

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket használjuk. 

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

évfolyamon félévkor az osztályfőnök szövegesen és osztályzattal minősíti és ezt az 

értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.  

Minden évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén 

érdemjegyekkel értékeli. 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület 

véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi 

véleménye dönt az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 
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Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők. 

Példás (5) az a tanuló aki: 

 a házirendet betartja, 

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik, 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti, 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti, 

 tisztelettudó, 

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, 

segítőkészen viselkedik, 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz, 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet, 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja, 

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik, 

 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti, 

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

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

részt, 

 nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be, 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik, 

 feladatait nem minden esetben teljesíti, 

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

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, 

 igazolatlanul mulasztott, 

 osztályfőnöki intője van. 

Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti, 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti, 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván 

viselkedik, 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza, 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt, 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása 

vagy ennél magasabb fokozatú büntetése. 

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

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.  
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3.6.3.  A tanulók szorgalmának értékelése  

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.  

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

évfolyamon félévkor az osztályfőnök szövegesen és osztályzattal minősíti, és azt az 

értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

A második - nyolcadik évfolyamon tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők 

többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

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

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi, 

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

 munkavégzése pontos, megbízható, 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz, 

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

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt 

nyújt, 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, 

 a tanórákon többnyire aktív, 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való 

részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást 

teljesíti, 

 taneszközei tiszták, rendezettek. 

Változó (3) az a tanuló, akinek: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől, 

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

teljesíti, 

 felszerelése, házi feladata hiányzik, 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tantárgyból is lerontja, 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg, 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, 

 feladatait többnyire nem végzi el, 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendezetlenek, 
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 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak 

ellenszegül, 

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

A szorgalom értékelésekor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

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

3.6.4.  A tanulók jutalmazása  

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít, vagy 

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy 

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

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

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy 

 bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és    

növeléséhez, jutalomban részesítjük. 

Az iskolai jutalmazás formái 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséreteket adjuk: 

 szaktanári dicséret, 

 tanulószoba vezetői dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 intézményvezetői dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

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

tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért,  

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesítjük. 

A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni. 

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

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

át. 

Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és könyv vagy egyéb jutalmat 

kapnak, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át. 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók intézményvezetői dicséretben részesülnek. 

Tanév végén azok a tanulók, akik a tanévben tanórán kívüli tevékenységükben kiemelkedtek 

jutalomkiránduláson vehetnek részt. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 
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közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

A dicséretet írásba foglaljuk és azt a szülő tudomására hozzuk. 

3.6.5.  Fegyelmi intézkedések, büntetések formái és alkalmazásának 

elvei 

Iskolai büntetések 

Azt a tanulót, aki: 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 

 a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy  

 igazolatlanul mulaszt, vagy 

 bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben  

lehet részesíteni. 

Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés, 

 ügyeletes tanári figyelmeztetés, 

 tanulószoba vezetői figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki intés, 

 intézményvezetői figyelmeztetés, 

 intézményvezetői intés. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elvét érvényesítjük, amelytől indokolt 

esetben a vétség súlyára való tekintettel el lehet térni.  

A büntetést írásba foglaljuk, és azt a szülő tudomására hozzuk. 

Fegyelmi büntetések 

Az a tanuló, aki kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás alapján írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

A tanulóval szembeni fegyelmi büntetések lehetnek: 

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése illetve megvonása (szociális 

kedvezményekre nem vonatkoztatható), 

 áthelyezés másik iskolába a nevelőtestület döntése alapján, ha az iskola 

intézményvezetője a tanuló átvételéről a másik iskola intézményvezetőjével 

megállapodott. 
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A tanulók fegyelmezése 

Fegyelmező intézkedések 

Az intézkedés jellege 
Intézkedésre 

jogosult 
Az intézkedést kiváltó ok jellege 

szóbeli vagy írásbeli 

figyelmeztetés 

nevelőtestület 

tagjai 

osztályfőnök 

intézményvezető 

hanyagság 1-2 perces késés, 

feladatok hiányos teljesítése, 

egyéb kisebb lazaságok  

írásbeli intés 
osztályfőnök 

intézményvezető 

trágár beszéd,  

igazolatlan hiányzás – max. 3 óráig 

károkozás – max. 2000 Ft-ig 

italozás – első esetben 

dohányzás – első esetben, 

rendbontás – iskolán belül első esetben 

Fegyelmi büntetés 

Az intézkedés jellege 
Intézkedésre 

jogosult 
Az intézkedést kiváltó ok jellege 

megrovás 
fegyelmi 

bizottság 

durva magatartás, trágár beszéd, 

írás, 

rendőrségi feljelentés, kisebb 

szabálysértés esetén, igazolatlan 

hiányzás 10 óráig 

szigorú megrovás 
fegyelmi 

bizottság 

veszélyes anyagok, eszközök, 

szerek iskolai használata egy 

alkalommal, 

igazolatlan mulasztás 20 óráig 

meghatározott kedvezmények, 

juttatások csökkentése illetve 

megvonása 

fegyelmi 

bizottság 

szigorú megrovást követő újabb 

kötelességszegés 

áthelyezés másik iskolába 

(felfüggeszthető 6-12 hónapig) 

fegyelmi 

bizottság 

igazolatlan hiányzás 30 óráig, 

szándékos károkozás, súlyosabb 

rendbontás (pl.: rendőrségi 

bejelentés alapján) 

eltiltás a tanév folytatásától 
fegyelmi 

bizottság 

tanköteles kivételével, ismételt 

súlyos kötelezettségszegés 

kizárás az iskolából 
fegyelmi 

bizottság 

tanköteles kivételével, eltiltása a 

tanév folytatásától, illetve 

felfüggesztett áthelyezés 

előzmény után, újabb 

fegyelmezetlenség esetén 
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3.7. AZ ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI,  RENDJE,  

KORLÁTAI,  A TANULÓK TUDÁSÁNAK  ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT 

SZEREPE,  SÚLYA 

 

Az írásbeli 

beszámoltatás 

formái 

Írásbeli 

dolgozat, 

röpdolgozat 

Tudáspróba, 

dolgozat, 

felmérés 

Témazáró 

/szummatív/ 

Év végi 

felmérés, 

záródolgozat 

Funkciója 

Egy kisebb 

tananyag, 

anyagrész, 

számon-kérése 

15-20 percben 

Egy-egy 

tananyag 

számonkérése 

Egy-egy témakör 

tananyag 

lezárásakor 

Az éves 

tananyag 

számonkérése 

Gyakorisága Tanóránként Hetente 

Tantárgyanként 

változó, évente 

kb. 3-4 

alkalommal 

Év végén 

Rendje 

Tanóránként 

maximum 15-

20 percben 

Maximum 45 

perc 

Maximum 45 

perc 

Maximum 

2x45 perc 

Az értékelésben 

betöltött  

szerepe 

Felelet értékű Felelet értékű 
Egy jegynek 

számít 

Tantárgyanként 

meghatározva 

Korlátai  

Egy nap 

maximum 

kettőt előre 

jelezve 

/Házirend 

Egy nap 

maximum kettő 

45 perces 

témazáró – egy 

héttel előre 

jelezve 

/Házirend 
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3.8. AZ OTTHONI (TANULÓSZOBAI)  FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT 

ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS 

KORLÁTAI 

3.8.1.  A házi feladatok adásának szempontjai az  alapfokú oktatásban:  

Minden esetben célszerű figyelembe venni a következő szempontokat: 

 a tanulók napi és heti terhelését,  

 az egyes diákok képességeit, adottságait,  

 az életkori sajátosságokat, 

 az értelmi fejlettséget, 

 a fejlődés ütemét, 

 házi feladat előkészítettségét. 

3.8.2.  Alapelvek 

 A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre!  

 A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett 

munkájáról, az iskolában folyó munkáról. 

 A házi feladatok adására a rendszeresség, folyamatosság legyen jellemző a tanév 

során, kivéve az alsó tagozaton. 

 A házi feladat kapcsolódjon az éppen tárgyalt anyagrészekhez és ne tartalmazzon 

túlzott követelményeket. 

 A tanulószobás kollégák folyamatosan tájékoztassák a tanítónőket a házi feladatok 

mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is. 

 A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre, mert a minőségi ellenőrzés és javítás 

visszajelzés a pedagógusnak és önellenőrzés a tanuló számára! 

A házi feladat lehet szorgalmi, gyűjtőmunka jellegű, differenciált. Az elvégzésére fordított 

idő az alsó tagozatban ne legyen több, mint a tanulószoba tanóra ideje, a felső tagozatban egy 

átlagos képességű gyermek esetén tantárgyanként ne haladja meg a 20-30 percet, azaz a napi 

maximum két és fél órát! A hétvégére, hosszabb szünetekre adott házi feladatok kérdése a 

pedagógus hatásköre, de semmiképpen se haladja meg a hét közben egyik tanítási óráról a 

másikra adott házi feladat mennyiségét. 

Az első két évfolyamon házi feladatok legyenek játékosak, illeszkedjenek az életkori 

sajátosságokhoz, a gyermek számára könnyen teljesíthetőek legyenek. Ne okozzon 

nehézséget, külön terhet annak megoldása a tanuló számára, ugyanakkor feleljen meg a 

céljának, azaz alkalmas legyen a napi „ismeretek” ismétlésére, áttekintésére, felidézésére, 

elmélyítésére. Fontos szempont, hogy megoldása sikerélményhez juttassa a tanulót, amely 

motivációt jelent a későbbiekre nézve. A feladatok könnyen és gyorsan ellenőrizhetőek 

legyenek, az ellenőrzés pedig építő jelleggel történjen. 

A harmadik negyedik évfolyamon a házi feladat adásakor mindenféleképpen javasolt a kiadott 

házi feladatoknál a differenciálás alkalmazása, illetve ezekben az évfolyamokban is 

elengedhetetlen a tanulók terhelésének vizsgálata. Ennek megfelelően az egyes tanulók 

képességeiknek, értelmi fejlettségüknek legmegfelelőbb, az előrehaladásukat leginkább 
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szolgáló házi feladatokat kapjanak. Az egyes gyermekeknél a feladatok mennyisége, típusa, 

sokrétűsége szolgálhatja a tehetséggondozást, míg más tanulóknál a sikeres felzárkózást. A 

feladatok legyenek sokrétűek, érdekesek, alkalmasak legyenek a napi „ismeretek” ismétlésére, 

áttekintésére, felidézésére, elmélyítésére.  

Az ötödik és hatodik évfolyamon a házi feladatok szolgálják az alapismeretek elmélyítését, 

megszilárdítását, rögzülését, az esetlegesen hiányzó részek pótlását, bizonyos alapismeretek 

készség szintre emelését. Törekedni kell az egyes szaktantárgyak közötti arányos elosztásra! 

A memoriterek megtanulása esetén megfelelő felkészülési idő (legalább 1 hét) adása javasolt. 

A hetedik-nyolcadik évfolyamon, a házi feladatok elsődleges célja a sokoldalú 

képességfejlesztés legyen, differenciált módon. Ezek a feladatok illeszkedjenek a gyermek 

egyéni képességeihez, tehetségéhez, fejlődésének üteméhez, segítse a tanult ismeretek 

elmélyítését, valamint a felzárkóztatásra szoruló tanulók fejlődését. A feladatok segítsék elő 

az egyéni törekvések megvalósulását! Törekedni kell az egyes szaktantárgyak közötti arányos 

elosztásra! A memoriterek megtanulása esetén megfelelő felkészülési idő (legalább 1 hét) 

adása javasolt. 
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3.9. A  TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE  

A testnevelés a társadalmi változások hatására új kihívásokkal találkozik. A testedzés, mint 

tevékenység a sokféle – környezet által közvetített – lehetőségből, ingerből csak egy a diákok 

és a gyerekek számára. Feladatunk úgy nevelni, oktatni őket, hogy mégis a testedzést 

válasszák. Ehhez nemcsak megfelelő program kell, hanem az életkori sajátosságaik szerint 

meg kell tanítanunk a gyerekeket saját fizikai állapotuknak a mérését, értékelését, – számukra 

tükröt kell tartanunk a méréseink segítségével. A fejlődésüket vizsgálva és visszaigazolva 

motivációt nyújthatunk az edzések, testnevelési órák és a sportfoglalkozások rendszeres 

végzéséhez. 

A köznevelési törvény minden testnevelő számára kötelezően előírja évente egy alkalommal 

a tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérését 5-8. évfolyamon.  

A mérést a  NETFIT® rendszer segítségével mérik fel a testnevelők a diákok fittségi állapotát 

az adott tanév meghatározott mérési időszakában.  

A fizikai fittségi méréshez kapcsolódó iskolai adminisztrációs feladatok elvégzéséhez, a 

mérési eredmények rögzítéséhez a Mérésiazonosító generátor; Nemzeti Egységes Tanulói 

Fittségi Teszt rendszer (a továbbiakban: NETFIT® ) felületet használjuk. 

A NETFIT® mérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 

 Testösszetétel és tápláltsági profil: 

o Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

o Testmagasság mérése 

o Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

 Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

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

 Vázizomzat fittségi profil: 

o Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

o Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

o Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

o Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

o Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

 Hajlékonysági profil: 

o Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi 

mozgásterjedelem 

Mérés lebonyolításához szükséges eszközök: 

 mérési útmutató, 

 hanganyag az ingafutás, hasprés és fekvőtámasz gyakorlatokhoz, 

 oktató DVD 

 tesztek lebonyolításhoz szükséges eszközök (mérleg, testmagasságmérő, 

hajlékonyságmérő eszköz, kézi szorítőerő-mérő, mérőcsík, 20 m-es szalag, 

bioimpedencia-analizátor) 
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A NETFIT® az egészséges fittségi teljesítményértékek mellett (egészségzóna) – teszttől 

függően – további egy, illetve két zónát (tartományt) tartalmaz (“fejlesztés szükséges” és 

„fokozott fejlesztés szükséges” zóna). 

A NETFIT® felhasználásakor az alábbi alapelveknek kell megfeleltetni az alkalmazott 

módszereket: 

 Fizikai és érzelmi szempontból egyaránt biztonságos környezet megteremtése. 

 A NETFIT® a tanmenet tervezett része, amelyre megfelelő tanóraszám áll 

rendelkezésre. Felhasználása az őszi időszakban tipikusan diagnosztikus célú, míg az 

évközbeni alkalmazással folyamatközpontú értékelési lehetőséggé válik. 

 A NETFIT® felmérések előtt fontos a diákok felkészítése az „éles” teszthelyzetre. 

 Nem szabad elfelejteni, hogy a teszteredményeket a testnevelésórán végzett „munka” 

mellett számos genetikai és környezeti tényező befolyásolja, amelyre a diákoknak 

nincs ráhatásuk. 

 Az egyes felmérések alkalmával (kivéve a kötelező mérést) nem szükséges minden 

egyes NETFIT® tesztelemet elvégeztetni a diákokkal. 

 A NETFIT® folyamatos alkalmazása lehetőséget teremt az eredmények 

portfóliószerű gyűjtésére és speciális szempontok szerinti összeállítására, amely 

kiváló tanulást támogató eszközzé formálja azt. 

 A fittséghez, fittségi állapot fejlesztéséhez kapcsolódó ismeretek, a tesztek pontos 

végrehajtási módjainak ismerete, a hibák felismerése, a saját eredmények értelmezése 

az öntesztelés és önértékelés módja, az önálló edzésprogramok tervei, a társaknak 

nyújtott megfelelő segítség mind-mind képezhetik a szummatív értékelés alapját. 

Megfelelő szempontrendszer alapján így alkalmasak osztályozásra, szöveges 

értékelésre, vagyis beszámíthatók a féléves és év végi értékelésbe egyaránt. 

A tanulásszervezés lehetőségei többek között a következők lehetnek: 

 egyénenkénti pedagógusi felmérés; 

 felmérés tanulópárokban, együttes formában; 

 felmérés tanulópárokban, csoportos formában, 

 felmérés tanulópárokban vagy 3-4 fős csoportokban, önállóan; 

 felmérés “vegyes” tanulásszervezési eljárásokkal; 

 felmérés projektszerűen, a teljes intézményt érintő módon (NETFIT® projektnap). 

A NETFIT® tanórai lebonyolítása többféle tanulásszervezési eljárással történhet. A megfelelő 

tanulásszervezési eljárás kiválasztása a pedagógus feladata. A választást több tényező 

befolyásolja. Ilyen tényezők lehetnek például: 

 a tanulók életkora; a tanulók előképzettsége, előzetes ismeretei és tapasztalatai; 

 a felhasználás célja (kötelező mérés része vagy egyéb oktatási lehetőségek); 

 a tanulócsoport felelősségteljes és megbízható magatartásának színvonala; 

 a rendelkezésre álló idő; a rendelkezésre álló tér; 

 a rendelkezésre álló eszközök mennyisége; 

 a pedagógus felkészültsége, szervezőkészsége. 
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3.10. ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK  

3.10.1.  Az egyéni differenciáláshoz szükséges pedagógiai -módszertani 

feladatok 

A pedagógus eszköztára terjedjen ki:  

 a tanítási program változatos feldolgozására, 

 a gyermek sokoldalú tevékenykedtetésére, 

 a tananyag differenciált feldolgozására, 

 az egyéni tanulási stílus és ütem tekintetbe vételével kiszabott, vagy éppen a 

gyermekek által önállóan kiválasztott feladatokra (szabad munka), 

 teljesítményszintek széles sávjának elfogadására, 

 a tanári irányítás mellett az együttműködő tanulás (a gyermeki pármunka; 

csoportmunka), valamint az egyéni feladatmegoldások érvényesítésére, 

 speciális fejlesztés programjában szerepelnie kell egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozásoknak, valamint egyéni keretben 

történő foglalkozásoknak. 

3.10.2.  A fejlesztő pedagógiai program céljai, feladatai  

Célok: 

 A tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok kialakulásának megelőzése. 

 Normális magatartási minták közvetítése. 

 Reálisabb önértékelés. 

 A gyermek nem szakad ki sem a család, sem az ép gyermekek, a lakóhelyi kortársak 

kapcsolatrendszeréből. 

 A társadalmi beilleszkedés nehézségei minimálisra csökkennek. 

 A sajátos nevelési szükségletű tanulót nem a tanulói átlaghoz viszonyítva, hanem 

egyénileg kell értékelni! (minden tantárgyból – az irányelvekben meghatározottak 

szerint). 

Feladatok: 

 Feltérképezni a gyermekek képességstruktúráját, erre alapozni a fejlesztést, előkészítő 

időszak betervezésével (6-8 hét). Minden gyermekben a speciálisat, a rá jellemző 

egyedi sajátosságokat keresni és meglátni! Nem az a kérdés, hogy „mi veled a 

probléma, melyik csoportba soroljalak?” hanem: „mit tudsz, mire vagy képes, mire 

van szükséged, hogy jobban haladhass!” 

 Az egyénisített segítséget minden gyermeknek meg kell adni, minden gyermeket 

képességei szerint kell és lehet terhelni. 

 Kiszűrni a tanulási zavaros veszélyeztetett, részképességek terén hiányosságokat 

mutató tanulókat. 

 A sajátos nevelési igényű tanulókat – szülői beleegyezéssel – logopédiai kezelésre 

irányítani, Nevelési Tanácsadóba vagy a Tanulási- Képességeket Vizsgáló Szakértői 

Bizottsághoz irányítani. 
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 A szülőt tájékoztatni gyermeke problémájáról, fejlődéséről illetve a szakértői ellátás 

lehetőségeiről, konkrét tanácsokkal ellátni az otthoni gyakorláshoz – együttműködésre 

ösztönözni. 

 Egyéni fejlesztési programot készíteni a szakvéleménnyel rendelkező tanulókról (a 

szakvélemény alapul szolgál), melyben össze kell hangolni a fejlesztést a tanítókkal, a 

speciális fejlesztésben résztvevő szakemberrel és szülőkkel. (gyermekenként 

tartalmazza: fejlesztési területeket, fejlesztési alapelveket, kiemelt feladatokat és 

tevékenységformákat). 

 A sajátos nevelési igényű tanulóknál figyelembe kell venni, hogy a tananyagot lassabb 

/ egyéni ütemben sajátítják el. 

3.10.3.  Eszközök  

 Külön helyiség (fejlesztő szoba) az egyéni fejlesztésre. 

 Speciális fejlesztő eszköztár kialakítása. 

3.10.4.  Magasabb évfolyamokba lépés fel tételei  

 Irányadók a műveltségi területek minimális teljesítményszintjei, s azok elsajátítása, 

 Ha gyermek fogyatékossága indokolja, a sérülés specifikus fejlesztését lassúbb 

ütemben kell végezni, egyénre szabottan, (pl. a törvény megengedi, hogy egy 

évfolyam anyagát 2 tanéven keresztül dolgozzuk fel) ez teszi indokolttá, hogy a sajátos 

nevelési igényű tanulók tankötelezettsége 18 éves korig tart. Lehetőség nyílik arra is, 

hogy estleges halmozott sérülés miatt, vagy részképesség-kiesés miatt az egyes 

területeken gyengébb képességeket mutató tanulók az egyéni képességeknek 

megfelelő szintű oktatásban részesüljenek, vagy felmentést kapjanak, ezen területek 

alól. 

 Lehetőség van arra is, hogy a tankötelezettség egyéni munkarenddel rendelkező 

tanulóként is teljesíthető legyen. 

3.10.5.  Értékelés  

 A szöveges értékelés biztosítja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók minden 

képességéről pontosabb képet kapjunk (folyamatos méréssel – értékeléssel) fejlődésük 

útját nyomon követhetjük, s egyéni fejlesztési tervet ezek alapján folyamatosan 

felülvizsgáljuk, módosíthatjuk a gyermek egyéni igényei alapján. 

 Minden tanév elején a feladatok ütemezését, konkretizálását az egyéni fejlesztési 

tervek tartalmazzák. 

3.10.6.  Kapcsolattartás  

Iskolánk folyamatos kapcsolatot tart a megfelelő szakszolgálati szervekkel (szaktanácsadók, 

logopédiai szakszolgálat, stb.).  
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3.11. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ELVEK,  PROGRAMOK ,  TEVÉKENYSÉGEK  

A Népegészségügyi Program szellemében elkészített intézményi programunk az 

egészségvédelemmel, egészségfejlesztéssel és az egészséges életmódra történő felkészítéssel 

kapcsolatos terveinket rögzíti. Az egészségnevelési program tartalmazza az egészségfejlesztéssel 

összefüggő iskolai feladatokat, beleépítve a mindennapos testedzés végrehajtásával kapcsolatos 

programot. 

3.11.1.  Az egészség fogalma  

Az egészség az élő szervezeteknek olyan harmonikus működési állapota, amely egyrészt 

biztosítja a szervek kiegyensúlyozott, zavartalan munkáját, másrészt lehetővé teszi az élőlény 

beilleszkedését a környezetbe. Tehát az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi-lelki, 

szociális jó-lét. Nem passzív állapot, hanem folyamat. Az egészség kiteljesedéséhez az alábbi 

négy feltétel teljesülése adja a legnagyobb esélyt: ha az egyén társadalmilag integrálódik 

(családhoz, iskolai, munkahelyi és más közösségekhez tartozik), ha a változó terhelésekhez 

alkalmazkodni tud, ha individuális önállóságát megőrzi, és végül, ha megteremti az 

összhangot a biogenetikai, a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségei között. 

A harmadik évezredben egy szabad, magabiztos és produktív társadalom kialakítása lenne 

számunkra kívánatos. Ez a társadalom az emberi méltóságot, testi, lelki és szociális jó-létet 

valamint az alkotóképességet kiemelt fontosságúnak tartja. Mindannyian tudjuk és 

tapasztaljuk, hogy az utóbbi évtizedekben milyen kedvezőtlenül alakult a népesség egészségi 

állapota. A helyzet kialakulásáért az egészségtelen életmód, a hiányos egészségkultúra, a 

környezeti tényezők, a társadalmi- és szociális viszonyok romlása és a hiányos prevenciós 

tevékenység felelős. Az egészségtelen életmód egyes elemeit illetően (dohányzás, 

alkoholfogyasztás, táplálkozási szokások, mozgáshiány, stressz) Magyarország a nemzetközi 

statisztikák élvonalában foglal helyet. A halálozások nagy részét az önpusztító életmód 

következményeként kialakult megbetegedések okozzák. Az egyének egészségi állapota 

szorosan összefügg társadalmi-gazdasági státuszukkal, jövedelmi helyzetükkel. 

A kedvezőtlen halálozási arányokért az alábbi kockázati tényezők felelősek: a mozgásszegény 

életmód, az egészségtelen táplálkozás, a dohányzás, a mértéktelen alkoholfogyasztás, az 

egészséget károsító környezet hatásai, felelőtlen magatartás a közlekedésben, a ház körüli 

tevékenységekben, az élet megpróbáltatásaival való megbirkózás képességének hiánya és a 

rendezetlen, felelőtlen párkapcsolatok. 

3.11.2.  Helyzetelemzés  

Iskolánk az Alpokalja festői falujában, szép természeti környezetben helyezkedik el. 

Intézményünkbe főként környező településekről járnak gyerekek. A falu és környéke tiszta, 

rendezett, a közeli erdők, hegyek számos lehetőséget nyújtanak a természetjárásra. 

Településünk környezetében szennyező forrás nincs, a víz és a levegő minősége jó. 

Az iskola a falu szívében, zöld, rendezett, nyugodt környezetben van, közlekedési és 

környezeti veszélyforrások nincsenek, zajártalom sincs. 

A falvak egészségügyi ellátása, a szociális- és infrastrukturális szolgáltatások kielégítőek. 
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A falvak egészségügyi ellátása, a szociális szolgáltatások kielégítőek. A települések 

többségében megoldott a csatornázás, a szennyvíztisztítás, míg a villamos energia ellátás és a 

közlekedés mindenhol kielégítő. A szabadidő hasznos eltöltésére különböző lehetőségek 

kínálkoznak: focizás, kórusbeli részvétel, helyi klubok a fiatalok számára, kirándulási 

lehetőségek, tánccsoportbeli tagság. 

Az iskola külseje 

Iskolánk kívülről rendezett, iskolai udvar és sportpálya áll a gyerekek rendelkezésére. Az 

udvar tágas, kövezett, kavicsos, füvesített területekkel, játszótérrel, zöld növényzettel van 

beültetve, a pályánk minősége, biztonsága jó. A szeméttároló kukák száma megfelelő, ezek 

jól elkülönítve, félreeső helyen vannak, így mind esztétikailag, mind egészségi szempontból 

megoldott a hulladék gyűjtése és tárolása.  

Az iskola belseje 

Iskolánk két épületben helyezkedik el. A kisebb épületben (Petőfi S. u. 9.) tanulnak az első és 

második osztályosok. Itt két tanterem, tanári szoba, nagy előtér, a mellékhelyiségek, nyelvi 

szaktanterem és tornaszoba található. A helyiségek állapota, felszereltsége kiváló.  

A nagyobb épületben (Petőfi S. u. 29.) kapott helyet a 3.-8. osztály. Itt hat osztályterem, 

gazdasági iroda, tanári szoba, intézményvezetői szoba, nyelvi és informatikai szaktanterem, 

iskolai könyvtár és szertár kapott helyet. 

Sajnos iskolánknak nincs sem tornaterme, sem öltözője, zuhanyzója, így a téli testnevelés 

órákat a felsőcsatári Kultúrotthonban tartjuk. Az osztálytermek parkettázottak, tágasak, 

világosak, felszereltségük megfelelő. A természetes megvilágításról a nagy ablakfelületek 

gondoskodnak. Tantermeinket zöld növényekkel, iskolai tablókkal, falitáblákkal, 

faliújságokkal tesszük otthonossá – tanulóink aktív közreműködésével.  

Mellékhelyiségeink száma, felszereltsége, higiéniája és karbantartása megfelelő. A központi 

fűtés és a takarítás megoldott. A folyosókat, mellékhelyiségeket és a termeket az anyagi 

lehetőségek szerint festik, újítják fel, állapotuk jónak mondható. 

Mindkét iskolaépületben elsősegélyláda áll rendelkezésünkre, váltócipőt minden osztály 

használ a téli időszakban.  

A tízórai szünet a második tanóra után van, elegendő időt biztosít arra, hogy a gyerekek kezet 

mossanak, majd megegyék tízóraijukat. Az ebédidő is megfelelő hosszúságú, az ebéd 

minősége és mennyisége megfelel a követelményeknek, az ebédet biztosító hely tisztasága és 

állapota úgyszintén. 

Személyi feltételek 

Belső: pedagógusok, diákok, technikai dolgozók, iskolaorvos, védőnő 

Pedagógusok: nevelés, tudatformálás, programok szervezése, lebonyolítása, 

dekoráció 

Technikai dolgozók: szelektív gyűjtés segítése, programok segítése, beszerzések 

Tanulók: tantermek, zöld területek rendezése, hulladékgyűjtés 
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Külső: szülők, a települések lakói 

Szülők: programok segítése 

Kommunikáció: 

Iskolán belül: munkaértekezletek, faliújság, felelősök rendszere (DÖK), egyéni 

beszélgetések, diák közgyűlés 

Iskolán kívül: online felület, szülői értekezletek, szülői szervezeti megbeszélések, 

szórólapok a lakóknak, újság, önkormányzati nyílt ülések, elektronikus levelek, faxok, 

levelek 

Anyagi feltételek 

Pályázatok 

Alapítvány  

Iskolánkban minden pedagógus aktívan részt vesz az egészséges életmódra nevelésben, 

elkötelezett a téma iránt.  A pedagógusok továbbképzéseken, a tanulók pedig osztályfőnöki-, 

felvilágosító, egészségtudatos attitűdöt formáló órákon vettek részt. Iskolánk az önképzés más 

formáira is lehetőséget nyújt. A fenntartó és az iskola vezetése az anyagi lehetőségek szerint 

és erkölcsileg is támogatja a továbbképzéseken való részvételt, a különböző egészségnevelési 

programokat, könyvtárunk pedig hasznos kiadványokkal, szakkönyvekkel, filmekkel segíti 

munkánkat. Iskolánk diákjai a tervezett programokban sokoldalúan vesznek részt. 

3.11.3.  A gyerekek egészségi állapotmutatói, szokásai  

Tanulóink életviteléről, szokásairól beszélgetés és megfigyelés útján tájékozódunk, melynek 

eredményeire igyekszünk azonnal reagálni. Általános tendenciák: 

 Tanulóink többsége kiegyensúlyozott szociokulturális háttérrel rendelkezik. Anyagi 

helyzetük általában rendezett.   

 A gyerekekre, közös programokra, nevelésre szánt idő és energia sok családban nem elég.  

 Szabadidejüket legtöbben a barátaikkal, vagy otthon töltik, ez alatt többnyire az internetes 

közösségi oldalakat látogatják, zenét hallgatnak, tévét, videót néznek, számítógépes 

játékokkal játszanak. 

 Gyermekeink szeretnek mozogni. Legtöbben otthon, az iskolában és az iskolán kívül is 

mozognak valamilyen formában, - döntő többségük naponta. Legtöbben a focit, a sétát, a 

kézi- és kosárlabdát, valamint a biciklizést nevezték meg kedvencükként. 

 A helyes táplálkozást szinte mindenki fontosnak tartja elvben, s sokan oda is figyelnek 

étkezési szokásaikra. 

 Gyermekeink többsége nem figyeli meg, mennyi élelmiszeradalékot (E-számok) tartalmaz 

az általa elfogyasztott táplálék. 

 Vásárláskor előnyben részesítik azokat a termékeket, melyeknek környezetbarát a 

csomagolóanyaga. 

 Tanulóink könnyen teremtenek kapcsolatokat, sok barátjuk van.  
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 Diákjaink döntő többsége szeret ide járni, mert jól érzi itt magát, sok barátja van, s a 

legtöbben tanáraikat is kedvelik. Az általuk legjobban szeretett pedagógusokat emberi 

tulajdonságaikért szeretik. Iskolánk emberi légköre jó. 

 Szexuális tájékozottságuk általában koruknak megfelelő, párválasztási elképzeléseik 

egészségesek. 

 Egészségi állapotuk az országos átlagot tükrözi: 

o sok a mozgásszervi elváltozás (tartási rendellenesség, gerincferdülés, bokasüllyedés) 

o sok a látáskárosodott gyerek 

o sokan szenvednek allergiában, allergiás asztmában 

o leterheltek, sokan érzik magukat gyakran fáradtnak, idegesnek, feszültnek, gyakran fáj 

a fejük és a hasuk. 

3.11.4.  A tendenciák és tapasztalatok alapján, az  alábbi területeken 

mutatkozik az  általános egészségnevelő munkán felüli  nevelési igény  

 Tudatosítani kell a szülőkben, milyen fontos az otthon példamutató szerepe, hogy a 

gyerekek azokat a viselkedésformákat adaptálják leginkább, amelyeket otthon látnak. 

 Szabadidő hasznos eltöltésére nevelés. 

 Korlátok felállítása a számítógép és az internet használata terén. 

 Az étkezési szokások javítása - minőségi és mennyiségi téren. 

 Élelmiszervásárlási szokások javítása, – a tudatosság erősítése. 

 Mozgásszervi elváltozások megelőzése. 

 Allergiás betegségek csökkentésére való törekvés. 

 A leterheltség csökkentése, az időbeosztás képességének javítása. 

Nevelési témakörök Színterek, formák Célcsoport Felelős 

A szülői ház, mint példa szülői értekezletek szülők osztályfőnökök 

Szabadidős 

tevékenységek, 

időbeosztás 

osztályfőnöki foglalkozás, 

biológia, technika, életvitel és 

gyakorlat, iskolai szakkörök 

tanulók 
osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Egészséges táplálkozás 
tanórák, 

egészségnevelési hónap 

tanulók, 

szülők 

szaktanárok, 

osztályfőnökök 

Mozgásszervi 

elváltozások megelőzése, 

helyes testtartás 

tanórák (biológia, testnevelés) 

mozgási lehetőségek 

biztosítása az iskolában 

tanulók 

osztályfőnökök, 

testnevelő, 

ügyeletes 

pedagógusok, 

biológia 

szaktanár 

 

  



89 

 

3.11.5.  Az iskola egészségnevelési célja, feladata  

Általános alapelvek, célok 

A tantestület által elfogadott alapelvek, célok, melyek tükrözik az iskola hitvallását, 

elkötelezettségét, az egészséges életmódra nevelés területén: 

A program alapelvei 

 Az élet védelme. 

 Az egészség, mint alapvető emberi érték tudatosítása. 

 Az egészséges mindennapok erőforrásainak megteremtése. 

 Az egészség nemzeti kincs. 

 Az egészségfejlesztés egyéni és társadalmi felelősség. 

Az egészségnevelés fő célkitűzése 

Hozzájárulni: 

 az emberi környezet egészséget fejlesztő megváltoztatásához, 

 az életminőség javításához, 

 az egészség megőrzéséhez, 

 a kiegyensúlyozott élet biztosításához, 

 a tolerancia és segítő életmód kialakításához. 

Közreműködni: 

 a tanulók aktuális egészségvédelmében, és e területen a jövő életre történő 

felkészítésében. 

Kapcsolódni: 

 a nemzeti egészségvédő programhoz. 

Általános pedagógiai szempontok 

 Az egészséges iskola formálása. 

 Pozitív énkép kialakítására törekvés. 

 Annak felismerése, hogy az iskola tárgyi környezet fontos esztétikai és közvetlen 

fiziológiai hatást gyakorol. 

 Az iskola dolgozóinak példaadása. 

 Kapcsolat mélyítése e területen is a szülőkkel, az iskolához kötődő egészségügyi 

szakemberekkel. 

 A család mellett az iskola váljék az egészségfejlesztés fő színterévé. 

 Az iskolai egészségnevelés egészség– és cselekvésorientált tevékenység legyen. 

 Tanulóink kellő ösztönzést és tudást szerezzenek az ésszerű, a lehetőségeket felismerő 

és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. 

 Tanulóink értsék az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát, az ezzel 

kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben 

alapozódhassanak meg. 
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 Tanulóink önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan 

helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. 

 Ne csak a betegségek megelőzésére tanítsuk gyermekeinket, hanem az egészséges 

állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is neveljük 

őket.  

 Támogatást nyújtsunk a gyerekeknek – különösen a serdülőknek – a káros 

függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol-és drogfogyasztás, rossz 

táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. 

 Fejleszteni kell a beteg, sérült és fogyatékos embertársaink iránti elfogadó és 

segítőkész magatartást. 

 Foglalkozzunk a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, figyelmet fordítsunk a 

családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre. 

 Megismertessük tanulóinkkal a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a 

közlekedés – leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek 

elkerülésének módjait. 

 Megismertessük tanulóinkkal az elsősegélynyújtás alapvető gyakorlati tudnivalóit. 

 Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegítsük a tanulók és a tantestület 

egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

 Együttműködést alakítsunk ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 

szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges 

környezet legyen. 

 Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 

szolgáltatásokat biztosítsunk, együttműködjünk a helyi közösségek szakembereivel és 

hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó egészségfejlesztési 

programokkal.  

 Kiemelt jelentőséget tulajdonítsunk az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a 

szabadidő hasznos eltöltésének, teret adjunk a társas támogatást, a lelki 

egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak. 

 Olyan oktatási–nevelési gyakorlatot folytassunk, amely tekintetbe veszi a 

pedagógusok és a tanulók jó – létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker 

eléréséhez, motivál, elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni 

előrejutást. 

 Törekedjünk arra, hogy segítsük diákjaink, az iskola személyzetének, a családoknak, 

valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését. Együttműködjünk a helyi 

közösségek vezetőivel, hogy ők is felmérhessék, a közösség hogyan járulhat hozzá – 

vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését és a tanulást. 

Az egészségnevelés tehát olyan, – változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan 

létrehozott – tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, 

a tudást és a készségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészsége előmozdításának 

érdekében. 

Az egészséges életmódra nevelés célja – a személyi és tárgyi környezetnek a hatására – a 

gyerekek, tanulók személyes részvételén keresztül az attitűd és a szemlélet formálása, pozitív 
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beállítódásoknak, magatartásformáknak és szokásoknak a kialakítása a család és a közösség 

értékei megőrzésének és az egészséges életmód kialakításának érdekében. 

Szeretnénk, ha a felnövekvő generációk különböznének tőlünk abban, hogy ők képesek 

legyenek az egészségi állapotukat meghatározó tényezők megválasztására és 

megváltoztatására. Legyen igényük arra, hogy megőrizzék, illetve visszaszerezzék 

egészségüket, képesek legyenek arra, hogy felismerjék a testi és lelki egészségüket 

veszélyeztető helyzeteket, veszélyforrásokat, s azok ellen tudjanak felelősen döntéseket hozni, 

illetve cselekedni. 

Cél az önmagával, a társaival, az épített és a természetes környezetével harmóniában élő, 

egészséges és felelősen cselekvő személyiség kialakítása, - tehát az egészségkultúra emelése, 

ezáltal a testi és lelki jól-lét megőrzése, a betegségek számának csökkentése, így a minőségi 

élet és hosszabb élettartam kialakítása. 

Az egészségnevelés legfontosabb feladata: 

 a szemléletformálás, 

 a helyes értékrend kialakítása, 

 a felvilágosító munka, 

 a megelőzés (prevenció), 

 egészségünk védelme, megóvása, 

 elsősegélynyújtás alapjai. 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából fontos területeket az iskola 

pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe be kell építeni. 

3.11.6.  A mindennapos iskolai testedzés programja  

 

Társadalmunk elvárásait csak egy egészséges nemzedék tudná teljesíteni, a jövő feladatait 

pedig egy fizikailag még felkészültebb generáció lenne képes elvégezni. Az elmaradásunk 

óriási az egészséges életmód területén. Elég, ha csak a riasztó statisztikai adatokra gondolunk, 

mint halálozási arányszám, dohányzás, italfogyasztás, érrendszeri megbetegedések, 

öngyilkossági adatok, táppénzes órák száma stb., amelyekben Európa élvonalába tartozunk. 

Mindezek igazolják a cselekvés szükségességét. 

Az igazi mindennapos testnevelés, nem állítjuk, hogy az egészségnevelés, az egészséges 

életmód kialakításának minden gondját megoldaná, de egy biztos, hogy a mostani kevés hatást 

többszörösére lehetne növelni, közvetlenül és közvetve is, mert ahol ilyen horderejű 

intézkedés születne, az a tömegek figyelmét nem kerülné el. 

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás célja a gyermekek testi-lelki fejlődésének elősegítése 

a testmozgás eszközeivel. 

Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, 

a csoportmunka, valamint a társakkal való kreatív együttműködés egyaránt fejlesztendő. 

Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az alábbi 

egészségügyi és pedagógiai szempontoknak kell teljesülniük: 

 a tanulók minden nap részt vesznek testnevelés órán vagy sportköri foglalkozáson, 

táncfoglalkozáson, óraközi szünetekbe beépített mozgásprogramokon, 
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 a mindennapi testedzés színterei: 

o iskolai testnevelés órák, 

o úszásoktatás a téli hónapokban, 

o tömegsport foglalkozások, 

o táncórák, tánc és dráma modul órái, 

o tanórák közötti hosszabb szünetek, 

o sportegyesületi edzés, 

o öntevékeny testedzés. 

Ezek együtt alkotnak egységes rendszert: 

 minden testnevelés órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a 

keringési- és légző szervrendszer megfelelő terhelése, 

 minden testnevelés órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légző torna, 

 a testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása, 

 el kell érni, hogy minden testnevelés óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és 

sikerélményt nyújtson a gyermekeknek, 

 a testnevelés és a sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek, 

 a testnevelés órákon és a sportfoglalkozásokon életmód-sportokat, életminőség–

sportokat is megismertetünk, 

 a testmozgás program játékot és táncot is tartalmaz, 

A fenti szempontok együtt és egyformán fontosak, beépülnek a szaktárgyi és foglalkozási 

tervekbe. 

3.11.7.  Egészségnevelés a tanórán  

Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéssel. A tantárgyi tervek 

készítésekor hangsúlyos szerepet kell kapnia az egészségnevelésre, egészségfejlesztésre 

lehetőséget nyújtó témáknak. 

Alsó tagozat: 

 Testnevelés, testnevelés és sport 

 Magyar irodalom, irodalom / Olvasás 

 Környezetismeret 

 Technika és tervezés, életvitel és gyakorlat 

 Vizuális kultúra 

Felső tagozat: 

 Osztályfőnöki foglalkozás  

 Természettudomány, természetismeret 

 Biológia  

 Földrajz 

 Technika és tervezés, technika, életvitel és gyakorlat 

 Kémia 

 Testnevelés, testnevelés és sport 
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 A mindennapos testnevelés programja, úszásoktatás  

 Magyar nyelv, magyar irodalom, irodalom 

 Történelem, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 Nemzetiségi nyelv, idegen nyelv 

 Matematika 

 Fizika 

 Ének-zene 

 Vizuális kultúra 

 Nem hagyományos tanórai keret: 

o kirándulások, 

o iskolakert, 

o témanap, öko-hét, 

o rendkívüli osztályfőnöki órák, előadások, dramatikus játékok . 

Tanulásszervezés, tartalom 

Magyar nyelv, magyar irodalom, irodalom 

A tanulók 

 ismerjék meg környezetük értékeit bemutató irodalmi alkotásokat, 

 legyenek képesek kifejezni érzelmeiket, 

 ismerjék meg anyanyelvük gazdagságát, törekedjenek annak megőrzésére. 

A tanulókban 

 alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, 

 növeljük az egészséghez, a környezethez való pozitív érzelmi közeledést az 

egészség-, környezet- és természetvédelmi témájú művek feldolgozásával, 

 fejlesszük az egyéni és közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével, 

 erősödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük. 

Történelem, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

A tanulók 

 értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a 

természet, 

 tudják értelmezni, hogyan hatott a környezet, a társadalom az emberek egészségi 

állapotára, 

 tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások az életmódra, a közösségi 

normák alakulására, a gazdálkodásra, 

 ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok 

tisztelete, 

 érezzék az egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák 

elhárításában, csökkentésében, 

 ismerjék meg a természet közelben élő, a természetet tisztelő, azt felhasználó, és nem 

kihasználó paraszti életmód értékeit, 

 ismerjék meg a népszokások egészségvédelmi vetületét (ünnepek előtti böjtök). 
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Nemzetiségi nyelv és idegen nyelv 

A tanulók 

 ismerjék meg a nyelv segítségével más országok hasonló problémáit, 

 ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységeit. 

A tanulókban 

 alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben, 

 fejlődjön az idegen nyelvi kommunikáció képessége, fedezzék fel ennek lehetőségeit, 

szépségét. 

Matematika  

A tanulók 

 legyenek képesek az egészségi állapotukat jellemző mérések eredményeinek 

értelmezésére, 

 logikus gondolkodása, szintetizáló és lényegkiemelő képessége fejlődjön, 

 legyenek képesek reális becslésekre. 

A tanulókban 

 alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás. 

Fizika 

A tanulók 

 mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad 

csak felhasználni, 

 ismereteik birtokában, távlatokban is gondolkodni tudó emberré váljanak, 

 ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások ( zaj, rezgés) 

egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit, 

 ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti 

analógiákat, valamint az élő, és élettelen közötti kölcsönhatásokat. 

Természettudomány, természetismeret  

A tanulók 

 ismerjék meg a környezetet megfigyelésekkel, vizsgálatokkal, 

 ismerjék meg az élővilág sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen 

voltát, az ember felelősségét az élővilág megőrzésében, 

 ismerjék meg saját testük alapvető felépítését és működését, az egészség 

megőrzéséhez szükséges életvitel jellemzőit, 

 ismerjék meg szervezetük sajátságait és az életkorral kapcsolatos változásait, 

 sajátítsák el az elsősegély-nyújtási technikákat, 

 ismerjék fel az empátia szerepét a másik ember megítélésében, 

 helyes környezeti attitűdök fejlesztése, 

 magatartás fejlesztése, 

 értékrend alakítása, 

 felelősségérzet fejlesztése. 
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A tanulókat 

 ösztönözze a helyes viselkedésmódok és az egészségvédő szokásrendek kialakítására, 

 segítse az önmagukkal szembeni felelősségérzet kialakításában, 

 segítse az őket veszélyeztető környezeti, társadalmi tényezők és azok elhárítási 

módjainak felismerésében, 

 segítse az életmentés és elsősegélynyújtás gyakorlati ismereteinek elsajátításában. 

Földrajz 

A tanulók 

 szerezzenek tapasztalatokat, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen 

környezetükről, 

 ismerjék meg a világ globális problémáit, tudjanak azokkal és a közvetlen 

környezetükben tapasztalt dolgokkal párhuzamot felfedezni, 

 ismerjék meg a különböző gazdasági ágazatok egészséget és a környezetet 

veszélyeztető tényezőit, 

 ismerjék, és őrizzék meg a természeti és az ember alkotta táj szépségeit. 

Biológia 

A tanulók 

 ismerjék meg az élőlények, saját testük alapvető szervezeti és működési jellemzőit, 

fedezzék fel ezek között az ok-okozati összefüggéseket, 

 ismerjék meg a környezeti és egészségügyi problémákat, 

 ismerjék meg azokat az életvezetési technikákat, tevékenységeket, melyekkel testi-

lelki egészségüket megőrizhetik, 

 sajátítsák el az elsősegély nyújtási technikákat, 

 ismerjék meg a gyógynövények hatásait, 

 tanulják meg felismerni egészségi állapotuk romlását vagy javulását. 

A tanulókban 

 alakuljon ki ökológiai szemléletmód, 

 alakuljon ki életük egészségben való megélésének igénye, 

 alakuljanak ki az életmentés és az elsősegélynyújtás alapvető gyakorlati ismeretei. 

Kémia 

A tanulók 

 rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges alapvető ismeretekkel, 

 ismerkedjenek meg a kémia órák és a kísérletezés balesetvédelmi rendszabályival, 

 ismerjék meg a mindennapi életükben használt veszélyes anyagokat, s azok 

egészségkárosító hatásait, tanulják meg miként küszöbölhetik ki az általuk előidézett 

egészségkárosodást, tartózkodjanak ezek kipróbálásától. 

Testnevelés, testnevelés és sport 

A tanulók 

 fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják, 

egészséges testi fejlődésüket, 
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 győződjenek meg a mozgás jótékony hatásairól a különböző szervrendszerek 

működését tekintve, 

 legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű 

tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia 

fejlesztésében, 

 igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek 

az eszközök, és a tornaszerek. 

A tanulókban  

 tudatosítsa az egészség és a környezet komplexitását, 

 alakuljon ki az igény a higiénés normák betartására, 

 segítse az egészséges napi – heti – évszakos életritmus kialakulását. 

Ének-zene 

A tanulók 

 ismerjék meg a művészet szépsége által nyújtott örömöt, 

 ismerkedjenek meg többféle zenei irányzattal, stílussal, ezáltal fejlődjön kritikai 

érzékük, igényességük, 

 ismerjék fel, hogy a zene, a zenélés, az éneklés is az önkifejezés egyik módja 

 vegyék észre a zene közösségteremtő, közösségerősítő szerepét, 

 fedezzék fel a zenei környezetszennyezést és tudjanak ellene védekezni. 

Vizuális kultúra 

A tanulók 

 ismerjék meg az egészséges emberi test, a természet, a szépség és az érzelmek 

képzőművészeti ábrázolásának, kifejezésének lehetőségeit, 

 ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát, azonosságát, 

 ismerjék a természetes alapanyagokat, s azok használatát, 

 legyenek képesek alkotásokat létrehozni, amelyek az egészségről szólnak, 

 tudjanak példákat mondani az egészségvédelmi szempontok szerinti formatervezésre, 

 legyenek képesek gondolataikat, érzelmeiket alkotásaikban kifejezni. 

Technika és tervezés, technika, életvitel és gyakorlat 

A tanulók 

 ismerjék meg környezetük és a háztartás rendjét, ezek veszélyforrásait, 

 ismerjék meg a környezetbarát anyagokat és technológiákat, a termékek használatát, 

 sajátítsák el a környezet– és egészségbarát vásárlási szokásokat, felhasználási 

módokat, 

 sajátítsák el az alapvető biokertészeti ismereteket, 

 ismerjék meg az egészséges táplálkozás alapelemeit. 

A tanulókban 

 alakuljon ki a harmonikus, egészséges életvezetés képessége és igénye, 

 fejlődjön ki a környezetbarát életmód iránti igény, a kritikus fogyasztói magatartás. 
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Digitális kultúra, informatika 

A tanulók 

 legyenek képesek az interneten illetve a szakirodalomban információkat keresni, 

konkrét, a valós életből vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket elemezni, 

tudjanak megfelelő következtetéseket levonni, 

 legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhető tudás szűrésére, váljanak 

képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és 

feldolgozására, 

 ismerjék meg az informatikában (pl. az internet-használatban) rejlő egészségvédelmi 

lehetőségeket, 

 használják a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre. 

Nem hagyományos komplex foglalkozások 

Jellemzői: 

 sokoldalú megközelítése egy adott tartalomnak, 

 sokféleség összekapcsolása, 

 kapcsolatközpontú tevékenységformák, 

 rendszerező, 

 módszerek sokfélesége, 

 értelem és érzelem hangsúlyozott összekapcsolódása. 

3.11.8.  Az egészségnevelés területei a tanórán kívül  

 szakkörök, csoportos foglalkozások (biológia, sportkör, tömegsport, tánc, közlekedési, 

kézműves, színjátszó, énekkar), 

 sportrendezvények (mindennapos testedzés, tömegsport, sportversenyek, sportkörök), 

 családi– és sportnap, 

 sportvetélkedők (Mikulás Kupa, Jó tanuló – jó sportoló, teremfoci bajnokság, 

Nemzetiségi Kupa), 

 természetjáró túrák, terepgyakorlat, 

 akadályverseny, számháború, 

 tanulmányi kirándulások, 

 akciók (hulladékgyűjtés, virágosítás, takarítás), országos akciókhoz való csatlakozás), 

 táborok, 

 pályázatok (drogmegelőzési stratégia, fejlesztő programok, iskolaújság stb.) 

 vetélkedők, versenyek, pályázatok, tanulmányi versenyek (egészséges életmód, 

természetvédelem, rajzpályázatok, irodalmi versenyek, táncbemutatók, 

táncversenyek), 

 könyvtárhasználat, 

 kutatómunka, 

 természetvédelmi nap, 

 kiállítások rendezése, 

 faliújság, 
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 jeles napok 

A környezet- és egészségvédelem jeles napjai. A természet-környezetvédelem és az 

egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve, faliújságon, illetve külön 

programokat szervezve emlékezünk meg és tudatosítjuk a jelentőségüket. A nap 

jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót vagy kirándulást szervezünk, illetve pályázatot 

írunk ki. 

Március 22. Víz Világnapja 

Április 7. Egészségügyi Világnap 

Április 22. Föld Napja 

Május 8. Nemzetközi Vöröskereszt Napja 

Május 10. Madarak és Fák Napja 

Május 31. Dohányzásmentes Világnap 

Június 5. Környezetvédelmi Világnap 

Szeptember 22. Autómentes Nap 

Szeptember 23.  Takarítási Világnap 

Október 4.  Állatok Világnapja 

Október 16. Élelmezési Világnap 

Október 21. Földünkért Világnap 

Október 31. Takarékossági Világnap 

November 17. Füstmentes Nap 

November 27. Fogyasztásszüneteltetési Nap 

December 1. AIDS elleni világnap 

A felsorolt világnapok közül iskolánkban a kiemelt világnapokról emlékezünk meg, s 

ezeket az alábbival egészítjük ki: 

o Egészségnevelési hónap (november) 

 klubdélutánok (játékos programok), 

 iskolai ünnepélyek, farsang, 

 művészeti csoportok, 

 kézműves foglalkozások, 

 diáknap, 

 kapcsolattartás a testvériskolákkal, 

 diákönkormányzati programok, diákfórumok, 

 színház– és mozilátogatás, 

 kiállítások látogatása, 

 gyermekek háza rendezvényein való részvétel, 

 könyvtár látogatása, 

 előadások (védőnő, szakorvos, fogász, rendőrség, ÁNTSz, mentősök), 
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 tanulószoba foglalkozások:  

o a tanulószobát vezető nevelő a tanítók, szaktanárok együttműködésével egészíti ki 

a tanórai programot, 

o a tanulószoba a játékos gyakorlásnak, a szokások megszilárdításának fontos 

színtere, 

o a tanulószobások körének kiszélesítése, a „csellengő” gyerekek segítése. 

 tájékoztató fórumok: szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, 

szakember bevonásával, 

 szakmai tanácskozások, továbbképzések: elsősorban a pedagógusok fejlesztését 

szolgálja, 

 kapcsolattartás az egészségnevelésben feladatot vállaló intézmények, szervezetek 

programjaival (iskolaorvos, védőnő, mentők, tűzoltók, rendőrség). 

3.11.9.  Összesített iskolai egészségnevelési program  

Program, téma Célcsoport Színtér Időpont 
Felelős, 

szervező 

Személyi higiénés, 

testápolási programok 

Női higiéniai 

oktatóprogram 

1 - 8. Osztályfőnöki foglalkozás 

folyamatos 

osztályfőnökök 

1 - 4. Környezetismeret óra 
osztályfőnökök,  

szaktanár 5-6. 
Természettudomány, 

természetismeret óra 

8. Biológia óra szaktanár 

1 - 8. 
Testnevelés 

testnevelés és sport óra 

osztályfőnökök, 

szaktanár 

1 - 8. Orvosi vizsgálatok  
iskolaorvos, 

védőnő 

6. Osztályfőnöki foglalkozás  osztályfőnökök 

Egészséges öltözködési 

program 

1 - 8. Osztályfőnöki foglalkozás 

folyamatos 

osztályfőnökök 

1 - 4. Környezetismeret óra 
osztályfőnökök, 

szaktanár 5-6. 
természettudomány, 

természetismeret óra 

8. Biológia óra szaktanár 

1 - 8. 
Testnevelés, testnevelés 

és sport óra 

osztályfőnökök, 

szaktanár 

1 - 8. Osztálykirándulás június 
osztályfőnökök, 

kísérők 

Egészséges táplálkozást 

propagáló program 

1 - 8. Iskolagyümölcs akció 

folyamatos 

osztályfőnökök 

1 - 8. Osztályfőnöki foglalkozás osztályfőnökök 

1 - 4. Környezetismeret óra 
osztályfőnökök, 

szaktanár 5-6. 
természettudomány, 

természetismeret óra 

8. Biológia óra szaktanár  
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1 - 8. 

szülők 
Egészségnevelési hónap november 

osztályok, 

szaktanár, 

osztályfőnökök 

Gyermekbalesetek 

megelőzése 

1 - 8. Osztályfőnöki foglalkozás 

folyamatos 

osztályfőnökök 

7 - 8. Kémia óra szaktanár 

1 - 4. 
Technika és tervezés, 

életvitel és gyakorlat óra 
osztályfőnökök, 

szaktanár 
5-7. 

Technika és tervezés, 

technika, életvitel  

és gyakorlat óra 

1 - 8. 
Testnevelés, testnevelés 

és sport óra 

osztályfőnökök, 

szaktanár 

tanulószoba 

csoport 
Tanulószoba foglalkozás 

tanulószobát 

vezető nevelő 

1 - 8. Osztálykirándulás június 
osztályfőnökök, 

kísérők 

Mozgásprogramok 

1 - 8. 
Testnevelés, testnevelés 

és sport óra folyamatos 

osztályfőnökök, 

szaktanár 

1 - 8. Sportkör szaktanár 

4 - 5. Úszásoktatás . szaktanár 

1 - 8. 

szülők, 

tanárok 

Családi- és sportnap 
május- 

június 
iskolavezetés 

5 - 8. Nemzetiségi Kupa május szaktanár 

5 - 8. 
Táncbemutatók, 

táncversenyek 
aktuális szaktanár 

3 - 6. Természetjáró szakkör folyamatos szaktanár 

1 - 8. Osztálykirándulás június 
osztályfőnökök, 

kísérők  

5 - 8. Tábor június kísérők  

tanulószoba 

csoport 
Tanulószoba foglalkozás folyamatos  

Lelki nevelés 

Szenvedélybetegségek 

megelőzése  

Szabadidő hasznos 

eltöltése 

 

1 - 8. Osztályfőnöki foglalkozás 

folyamatos 

osztályfőnökök 

5 - 8. Drogprevenció 
osztályfőnökök, 

szaktanár   

1 - 8. 
Kapcsolattartás a 

szülőkkel 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

3 - 6. Természetjáró szakkör szaktanár 



101 

 

1 - 4. 
Olvasás óra, 

drámajátékok 
tanítók, szaktanár   

5 - 8. 
Magyar irodalom, 

Irodalom óra 
szaktanár 

5 - 8. Színjátszó szakkör szaktanár 

1 - 8. Sportkör szaktanár 

5 - 8. Kézműves szakkör szaktanár 

   

tanulók, 

szülők, 

tanárok 

Családi- és sportnap április szaktanár 

1 - 8. 
Irodalmi háziverseny, 

versíró verseny 

október, 

április 
szaktanárok 

1 - 8. 

DÖK programjai: 

érdekképviseleti-, 

 sport-, kulturális-, egyéb 

szabadidős programok 

folyamatos DMSP 

Szexuális felvilágosítás 

1 - 8. Osztályfőnöki foglalkozás 

folyamatos 

osztályfőnökök 

1 - 4. Környezetismeret óra 
osztályfőnökök, 

szaktanár 5-6. 
Természettudomány, 

természetismeret óra 

6. 
Női higiéniai és szexuális 

oktatóprogram 
szaktanár 

7 - 8. Biológia óra szaktanár 

8. 
Szexuális felvilágosító 

program 
folyamatos 

szaktanár,  

védőnő 

Elsősegélynyújtás 6 - 8. 

természettudomány, 

természetismeret óra 

Biológia óra 

 szaktanár 

Az egészség és a 

környezetvédelem, 

egészséges környezet 

1 - 4. Környezetismeret óra 

folyamatos 

osztályfőnökök, 

szaktanár 5-6. 
Természettudomány, 

természetismeret óra 

7 - 8. Biológia óra szaktanár 

7 - 8. Földrajz óra szaktanár 

7 - 8. Kémia óra szaktanár 

5 - 7. 

Technika és tervezés, 

technika, életvitel és 

gyakorlat óra 

szaktanár 

1 - 8. Természetvédelmi nap június osztályfőnökök 

3 - 6. 

Környezet-és 

természetismereti 

versenyekre való 

felkészülés 

kiírás 

szerint 

osztályfőnökök, 

szaktanár 
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Allergiás betegségek 

megelőzése 

1 - 8. 

szülők 

Allergén növények 

megismerése: tanórák, 

iskolaújság, faliújság, 

plakátok 

folyamatos szaktanárok 

Az egészségügyi 

szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés 

1 - 8. 

Orvosi vizsgálatok, 

szűrővizsgálatok, 

védőoltások 

folyamatos 
iskolaorvos, 

védőnő 

1 - 8. 
Iskolafogászati ellátás, 

fogszabályozás 
folyamatos iskolafogászat 

3.11.10.  Módszerek az  egészségnevelésben  

 az oktatás valamennyi módszere, 

 meggyőzés, 

 minta, 

 példaadás, példaképkövetés, 

 bírálat, 

 önbírálat, 

 beszélgetés, 

 felvilágosítás, 

 tudatosítás, 

 előadás, 

 vita, 

 beszámoló, 

 megerősítés, 

 szerepjáték, dramatizálás, 

 egészséges ételek készítése, 

 gyógynövények gyűjtése, 

 gyógyteák készítése, 

 növények ültetése, ápolása, 

 interjúk, felmérések, fotoriport készítése, 

 problémamegoldó gyakorlat, ötletbörzével, értékeléssel, 

 szituációs játék, esettanulmány, 

 érveléstechnikai gyakorlatok 

 vizsgálódások, mérések (súly, magasság, alvásidő stb.), 

 kísérletek, 

 tanulói kiselőadások, 

 rend– és tisztasági verseny. 

3.11.11.  Segítő kapcsolatok  

Külső és belső segítők: szülők, SzSz, iskolaorvos, védőnő, pszichológus, Gyermekjóléti 

Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Rendőrség, egyházak, alapítványok, gyermek-és 

ifjúságvédelmi felelős, munkavédelmi felelős, ÁNTSz, Egészségügyi Szolgálat, 

Vöröskereszt, papírhulladék-gyűjtő cég. 
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3.11.12.  Ellenőrzés, értékelés az  egészségnevelés terén  

Az egészségnevelés pedagógiai céljai, feladatai, illetve előírt követelményei határozzák meg 

azokat a tartalmakat, melyek értékelése a feladatunk. Nevelő tevékenységünk során az 

értékmegőrzésre, az értékteremtésre és értékátadásra vállalkoztunk, a gyermek teljes 

személyiségét fejlesztjük. 

A pedagógus egészségnevelési gyakorlatának színvonalát minősíthetjük az alábbi elvárások 

megítélésével 

Néhány példa az elemzési szempontokhoz: 

 mennyire tárja fel tantárgyának egészségnevelési tartalmait napi tanítási gyakorlata 

során, 

 tanítási gyakorlata során alkalmazza-e a modern egészségnevelési módszereket, 

 részt vállal-e az iskola tanórán kívüli programjainak megvalósításából, 

 személyes példamutatással segíti-e a program megvalósulását, törekszik-e 

együttműködésre a tanulói közösségekkel, az iskola dolgozóival, a szülőkkel, külső 

kapcsolatokkal, 

 rendelkezik-e mindazon ismeretekkel, szakmai hozzáértéssel és 

személyiségvonásokkal, amelyek az egészségnevelés és az együttélési morál alakítása 

során mintaként szolgálnak, 

 felkészülését hassa át az együttműködésre törekvés, 

 törekedjen fenntartani az egyensúlyt a személyiség szabadsága és a munkavégzés 

rendje között, 

 tanulóink számára jól szervezett tevékenységek során biztosítson sokoldalú, 

személyes tapasztalatszerzési lehetőséget és kommunikációs helyzetet, 

 olyan lehetőségeket biztosítson, hogy a tananyag természetes valóságában, napi 

élethelyzetekben tanulmányozható legyen és élményt nyújtson, 

 szervezze meg az egyéni és kooperatív tanulás formáit, biztosítsa a differenciálás 

lehetőségeit a képességek fejlesztésének folyamatában, 

 a rendszerszemléletű gondolkodás kialakulását célozza meg. 

A tevékenységek szervezése és koordinálása során biztosítsa: 

 a tanulói kíváncsiság megőrzését, 

 az aktivitás fenntartását és megerősítését, 

 a belső motivációs bázis fejlesztését, 

 az általános és különleges adottságok felismerését, fejlesztését, 

 a megismerő és rövid úton célravezető stratégiák felismerését, lehetőségeit, 

 a tanuló jogát véleményének megfogalmazására, a tévedésre, elgondolásainak 

módosítására, az új utak keresésére, 

 az igények kialakulását a gondolatmenetek elemzésére; a problémamegoldás 

folyamatának tudatos tervezésére, megvalósítására és a szükséges következmények 

számbavételére is. 

A nevelői követelmények teljesítéséről az intézmény belső ellenőrzési szabályzata részletes 

előírásokat tartalmaz. 
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Választott módszereink lehetnek: 

 a személyiségjellemzők és a feladatellátás minőségének megfigyelése, 

 spontán és irányított személyes beszélgetések, 

 írásos felmérés, illetve kérdőíves vizsgálat, 

 nevelői teljesítmény és dokumentáció elemzése, 

 a helytállás aktivitásának és minőségének követéses vizsgálata. 

A tanulók fejlődését ellenőrző-értékelő tevékenységünk szempontjai 

 Az ellenőrzés bizalomra épüljön és az elért tudásszint, attitűd megismerésére 

irányuljon. Ennek alapján lehetséges a további célmeghatározás. 

 Mindig biztosítsuk a javítás lehetőségét, mely tükrözze a következetes igényességet. 

 Az értékelés során a nevelő körültekintő, lényegre irányuló, tárgyilagos, egyértelmű 

információkat adjon, mely tükrözi a fejlődés irányát és fokát, minősítve a személyes 

előrehaladást és határozott instrukciókat adva a továbblépéshez. 

 Fontos az összefüggések meglátásának segítése. 

A környezet–egészségvédelmi nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, mint a 

tantárgyi tudás. Az sem egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és mi a családi nevelés 

eredményének! A fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal történő összevetése 

alapvető nevelői kötelesség. Tanulóink neveltségi szintje és beállítódásának értékelése 

magatartásuk és szorgalmuk minősítéseként jelenjék meg. 

Eredményvizsgálatunk  

Egyes tanulók esetében: 

 az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulására, 

 a szociális képességek alakulására, 

 a beállítódások és értékorientáció fejlődésére, 

 a csoporthelyzet megismerésére, 

 a konfliktuskezelés módjára irányul. 

Osztályközösségek esetében: 

 a csoportviszonyok alakulásának, 

 a közvéleménynek, a morális gondolkodásnak, 

 az informális kapcsolatrendszernek, 

 a tevékenységrendszernek a megismerésére irányul. 

Eredményvizsgálati módszereink a következők lehetnek: 

 folyamatkövető megfigyelés, 

 célzott megfigyelés, 

 helyzetfelmérés (szociometriai vizsgálat, mérőlap), 

 tevékenységelemzés, 

 egyéni és csoportos megbeszélés, interjú. 
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3.11.13.  Taneszközök 

Környezetvédelmi vizsgálódásokhoz  

 mérőhenger, Petri-csészék, kémcsövek, szűrők, határozók, mikroszkópok, 

tárgylemezek, fedőlemezek, indikátorok, cellux.  

Elsősegélykészlet  

Interaktív eszközök 

Applikációs képek 

Falitáblák:  

 Emberi test anatómiája 

 Természetes és mesterséges életközösségek 

 Védett növények és állatok, barlangok Magyarországon 

Iskolai könyvtár könyv- és kiadvány-állománya 

 határozók, ökológiai vizsgálatok elvégzéséhez kiadványok, térképek, ismeretterjesztő 

kiadványok, barkácskönyvek, szakmai-módszertani kiadványok. 

Eszközök 

 multimédiás segédanyagok, videofilmek, Internet-hozzáférés  – ezek használatához 

szükséges hardverek (tv, videó, számítógép, interaktív tábla), 

 fényképezőgép, videokamera, 

 transzparens- és diasorozatok, faliképek, plakátok. 

3.11.14.  Továbbképzések  

Belső: 

 nevelési értekezletek, tanfolyamok, 

 önképzés, szakkönyv, folyóiratok, 

 A számítógéppark fejlesztésével minden tanár és minél több diák számára általánossá 

teszi az Internet-hozzáférést. 

Külső: 

 konferenciákon, rendezvényeken való részvétel, 

 akkreditált továbbképzéseken való részvétel. 
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3.11.15.  Az iskola drogprevenciós programja  

A drogstratégia fogalma: 

Azoknak a célirányos és konkrét pedagógiai egészségfejlesztési feladatoknak a tervezési, 

szervezési, megvalósítási folyamatát jelenti, amely az iskolai drogmegelőzési programban 

konceptualizálódik és az elsődleges drogprevenció megvalósítását valamint a másodlagos 

drog-prevenció elősegítését célozzák. 

Előkészítés 

 A nevelőtestület megnyerése a drogstratégiával kapcsolatos feladatok végrehajtására 

 A könyvtári állomány e témát feldolgozó kiadványokkal történő állandó bővítése 

 Külső szakmai szervezetek segítségnyújtási lehetőségeinek feltérképezése, 

kapcsolatfelvétel. 

Állapotfelmérés 

Szülők 

 Szülői értekezleten, fogadóórákon felvetődött problémák, gondok megbeszélése, 

értékelése 

 Témaorientált szülői értekezleten a vélemények meghallgatása 

Tanulók 

 Tájékozódás ismereteikről kérdőíveken keresztül. 

 Ismeretnyújtás faliújságon, osztályfőnöki órákon, biológia órákon. 

 Irodalmi, képzőművészeti és zenei művek e témában 

Tanárok 

 Ötletek, problémakezelési módszerek gyűjtése 

 Pozitív hozzáállás: Kikre lehet számítani, kik dolgoznának szívesen a programban? 

Egészségügyi szervek 

 Információgyűjtés a mikrokörnyezet helyzetéről. 

 Tájékozódás a segítségnyújtási lehetőségekről, módokról, kapcsolattartó személy 

keresése. 

 Kapcsolattartás az iskolaorvossal, védőnőkkel. 

 Kapcsolattartás a helyi Gyermekjóléti Szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal, 

Családsegítő Központtal. 

Rendészeti szervek 

 Jogi, bűnügyi tájékozódás, valamint a régió konkrét drog-problémáinak megismerése. 

Jelenlegi helyzet 

Iskolánkban működő dolgok, amelyeken lehetne és tudunk is változtatni: 

 belső rend, 

 egészségnevelési szemlélet, 

 ifjúságvédelem, 

 pályázatok. 

Iskolánkban nem működő dolgok, de tudunk változtatni: 

 ismeretek bővítése, 
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 önismeret fejlesztése, 

 negatív példák, 

 nevelési módszerek egysége (szigorúság-engedékenység), 

 média hatása. 

Iskolánkban jól működő dolgok, amelyeken nem kívánunk változtatni: 

 sportversenyek, sportrendezvények, 

 osztályprogramok szervezése, 

 tanulmányi versenyek, 

 hagyományaink (Mikulás Kupa, Nemzetiségi Nap, Farsang, Családi– sportnap, 

Nemzetiségi Kupa, Környezetvédelmi Nap). 

Iskolánkat befolyásoló dolgok, amelyeken nem tudunk változtatni: 

 családok szociális helyzete, 

 mikrokörnyezet (borvidék, bálok), 

 gyerekanyag összetétele, 

 pénzhiány, 

 drog jelenléte, 

 felnőtt rossz példa. 

Cél 

 A tantestület drogprevencióval kapcsolatos ismereteinek gyarapítása (fogalmi 

háttér). 

 Készségfejlesztő módszerek alkalmazása a tanulók egészséges életmódra 

nevelésének folyamatában. 

 A tanulók egészségmegőrző szokásainak alakítása és a káros szenvedélyektől 

mentes életmód értékeit tükröző életvitel kialakítása. 

 Érdeklődő, a világ dolgaira nyitott személyiségek fejlesztése. 

A prevenciós munkánkat segítő és veszélyeztető tényezők 

Segítő tényezők 

Család, szülők, háziorvos: 

 szeretetteljes, meleg családi légkör, 

 biztonságérzet, 

 jó példa adása. 

Lakóhely: 

 szomszédok, 

 barátok, 

 szórakozási, sportolási lehetőségek. 
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Iskola: 

 osztályfőnökök, tanárok személyisége, 

 szilárd drogellenes álláspont, 

 osztálytársak, 

 iskolaorvos, védőnő, 

 tanórai és tanórán kívül nyújtott szabadidő eltöltése. 

Család- és gyermekvédelmi intézmények: 

 nevelési tanácsadó, 

 gyermekjóléti szolgálat, 

 a rendőrség bűnmegelőzési egységei. 

Egyház: 

 a hit erkölcsi értékei. 

Veszélyeztető tényezők 

Család: 

 rossz szülői példa (alkoholizmus, dohányzás, nyugtatók szedése), 

 csonka család ( válás, elhalálozás), 

 túlzott szülői elvárások, 

 nevelési stílus, 

 elhanyagoló szülői magatartás, 

 munkanélküliség, 

 sok vagy kevés pénz a családban, 

 a szülők iskolázottsága, beosztása. 

Iskola: 

 a tanár személyisége, attitűdje, 

 iskolai kudarcok, elkeseredettség, unalom, 

 stressz, 

 kiközösítettség érzése, 

 kilátástalanság. 

Baráti csoportok: 

 negatív példa felértékelődése a csoporthoz tartozás érdekében, 

 értékrend hiánya, 

 csordaszellem, 

 sivár kulturálódási igény, lehetőség. 

Lakóhely: 

 munkanélküliség, 

 sivár környezet, 

 a törvények megszegése ( cigaretta, alkohol árusítása kiskorúaknak). 
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Individum: 

 betegség, biológiai hatások, 

 trauma, 

 szerelmi csalódás, 

 önismeret hiánya, 

 serdülőkori lázadás, 

 élménykereső magatartás ( izgalom, kaland, gátlástalanság), 

 politikai hatások, 

 hiperaktivítás, 

 deviancia. 

Gazdasági- társadalmi hatások: 

 jövőkép hiánya, 

 szélsőséges szekták, 

 média káros hatása. 

Folyamatosan zajló programjaink a szabadidő helyes eltöltésére 

Tanórai feladatok 

 úszásoktatás, 

 drogprevenció koncentrációs lehetőségei, 

 osztályfőnöki órák. 

Tanórán kívüli feladatok 

 tanulószobai foglalkozások, 

 gyermekétkeztetés, 

 sportkör, 

 sportversenyek, 

 könyvtárhasználat, 

 színház- és mozi látogatás, 

 osztály klubdélutánok, 

 kirándulások, túrázás, 

 tanulmányi versenyek, vetélkedők. 

Iskolán kívüli rendezvények 

 zeneiskola, 

 táborok, 

 Gyermekek Háza rendezvényein való részvétel. 

Értékelés 

 Az elért eredmények, hiányosságok számbavétele. 

 Kudarcok okainak vizsgálata.  

 Új utak keresése. 

 Hogyan tovább megfogalmazása. 
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Távlati célok 

A prevenció, mint szemléletmód tovább erősítése az iskola oktató-nevelő munkájában. A 

szülőkkel való együttműködés formáinak bővítése. Tudatosuljon, hogy ezen a területen csak 

közös munkával, a drogokkal szembeni egységes beállítódással, szemléletmóddal érhetünk el 

eredményeket. 

Segítő kapcsolatok 

Belső 

 iskolavezetés 

 iskolaorvos, védőnő 

 gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

 osztályfőnökök 

 szaktanárok 

 diákönkormányzat 

Külső 

 Szülői Szervezet 

 szülők 

 Gyermekjóléti szolgálat 

 Nevelési Tanácsadó 

 Családsegítő központ 

 Rendőrség 



111 

 

3.12. KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK ,  PROGRAMOK ,  

TEVÉKENYSÉGEK  

A környezeti nevelés egyrészt a külső természeti környezetre irányul, másrészt a belső 

környezetre, az egészségmegőrzésre és az egyénre, mint mentálhigiénés értékekre. A környezeti 

nevelés a nevelés-oktatás folyamatának minden részletét áthatja, így tulajdonképpen a testi-lelki 

egészségnevelés a környezeti nevelés része. 

„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük 

környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet 

érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés: 

 megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő 

ill. élettelen környezettel; 

 kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére; 

 felkelti az igényt, képessé tesz: 

o a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására;  

o összefüggő rendszerben történő értelmezésére; a rendszerben felismerhető 

kapcsolatok megértésére; 

o a problémák megkeresésére, okainak megértésére; 

o kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges megoldások 

megkeresésére;  

o az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti 

kérdésekben; 

o a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.” 

(KöNKomP, 2004) 

„A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának 

folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai környezet 

sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás 

kifejlesztésében. A környezeti nevelés, hatást gyakorol a környezet minőségét érintő 

döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód 

kialakítására.”  

(IUCN, 1970) 

3.12.1.  Az iskola környezeti  nevelésének tényez ői 

Belső tényezők  

A nevelő-oktató munka egyik alapelve Pedagógiai Programunkban: 

„Tanulóink globális szemléletmóddal, sokoldalú és modern ismeretekkel, önbizalommal 

rendelkező, nyitott, kreatív, környezetét, természeti- és társadalmi kapcsolatait értő és védő, a 

kihívásokra felkészült, nemzeti és egyetemes kultúra esztétikai értékeit befogadó emberek 

legyenek.” 

Több olyan hagyománnyal is rendelkezik iskolánk, amelyek kifejezetten a környezeti nevelést 

szolgálják: papírgyűjtés, környezetvédelmi nap, hulladékgyűjtés, vetélkedők, kerékpártúrák, 
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rajz és képzőművészeti pályázatok tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben, a környezet- 

és természetvédelem jeles napjainak megemlékezései, ezek megjelenítése az iskolai 

faliújságon, kirándulások szervezésével jelentőségük tudatosítása a tanulókban (Víz 

Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja) 

Tanulóink rendszeresen részt vesznek az országos biológia, kémia és környezetismereti 

versenyek iskolai fordulóin. A levelezős versenyek rendszeres megoldói között is 

megtalálhatók diákjaink. 

Mindkét nemzetiségnek vannak külföldi testvériskolái, a horvátországi Kupljenovoban, 

illetve Rohoncon. Mindkét iskolával létesített testvérkapcsolat révén évente más közös 

projekteken dolgozunk. 

Iskolánknak vannak olyan hagyományai, amelyek burkoltan tartalmaznak környezeti nevelési 

célokat. Ilyenek a tanulmányi kirándulások, az Öko – programok eseményei a nyári táborok, 

a hagyományos Családi– és sportnap, Nemzetiségek Napja az iskolában. 

Tanulóink rendszeresen részt vesznek a községek hagyományőrző műsorain, a lakossággal 

együtt a régi szokások fenntartásában. A tánc szakkör és az énekkar tagjai műsoraikkal 

színesítik a falunapok rendezvényeit, fellépnek az Öregek napján, adventi énekléskor, Anyák 

napján. Falvaink több régi hagyománnyal is rendelkeznek, amelyek ápolásában diákjaink is 

aktívan kiveszik részüket, ilyenek a Rozmaringolás, Májusfa állítás, Hegyi Farsang, 

Borbálázás és Lucázás, Korbácsolás, Locsolás, Szüreti Mulatságok. Tanulóink rendszeresen 

részt vesznek a német- és horvát anyanyelvi táborokban. 

Jelentős hagyományteremtő rendezvényünk a „Nemzetiségek napja az iskolában”. Ennek a 

rendezvénynek is az a célja, hogy a fiatalok az anyaországtól sok-sok kilométerre is ápolják 

nemzetiségi kultúrájukat. A kapott örökséget a diákok csak úgy tudják továbbadni, ha maguk 

is őrzik a hagyományokat. 

Épület és berendezése, iskola udvara, étkeztetés 

Az oktatás két épületben folyik. Az iskola világítása, fűtése megfelelő, az energiatakarékosság 

miatt fontos fejlesztés volt a nyílászárók cseréjére. A megfelelő termek közül hiányzik a 

tornaterem, öltöző és egy közösségi helyiség, a tanítás 8 tanteremben és 3 szaktanteremben 

folyik, a szakköröknek és a könyvtárszobának megfelelő termeink vannak, a könyvtárt egy 

nagyobb olvasóteremmel lehetne bővíteni. Termeink, helyiségeink mérete, fényviszonyai, 

sötétítése, hőmérséklete megfelelő. 

A mosdók állaga és higiéniás viszonyai megfelelőek. A korszerű számítógépes teremben, 

Internet hozzáféréssel folyik a nevelés–oktatás. Az udvar kialakítása lehetőséget ad 

tanulóinknak arra, hogy kulturált körülmények között töltsék el a tanórák közötti szüneteket, 

ezen kívül egyéb foglalkozások tartására is alkalmas (sportolás, tanulószoba, játék). Az udvar 

zárt jellegű, parkosított környezetbarát térkövekkel díszített. A sportpályán kívül is 

rendelkezünk nagyobb nyílt területekkel, a kerti bútorok és szabadtéri rögzített játékok 

azonban hiányoznak. 

Az iskola épülete barátságos, a folyosót térképek, tablók, faliújságok díszítik. A gyerekek 

munkái kihelyezhetők, és ezzel a lehetőséggel egész tanéven át élünk is. A bútorzat a tanulók 
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életkorának megfelelő, minden teremben szekrények is vannak elhelyezve, ahová személyes 

holmikat is berakhatnak. Az iskola technikai felszereltsége jó, megfelelő számú interaktív 

táblával, televízióval, videomagnóval, CD lejátszóval, írásvetítővel, episzkóppal, 

számítástechnikai felszerelésekkel és szerszámokkal rendelkezünk. 

Egyéb 

Az iskolában használt tisztítószerek környezetbarátok. Szelektív hulladékgyűjtés már van 

falvainkban, az iskolában jelenleg a papírt gyűjtjük külön, hiszen ennek újrahasznosítása a 

vegyes tüzelésű kazán miatt helyben megoldható. 

Külső tényezők 

A Vas–hegy területe a Kárpát-medencét alkotó szerkezeti elemek között bizonyos tekintetben 

idegen test, genetikailag az Alpok nyúlványa. Ezért, mint ilyen a teljes hegy földtani értéknek 

tekinthető. Hazánk területén kizárólag itt fordul elő talkpala. Folyónk a Pinka, Felsőcsatár 

feletti völgye több szempontból is védelmet érdemel (morfológiai, geológiai, vízrajzi). A 

szurdokot szerencsére közvetlen veszély nem fenyegeti. A földrajzilag értékes területeken, 

feltárásoknál tájékoztató táblák elhelyezése lenne kívánatos. A Vas–hegy csoport – 

szubatlanti klímahatás alatt álló – részben Ausztria, részben hazánk területén helyezkedik el. 

A növénytakaró erősen magán viseli a sok évszázados emberi gazdálkodás nyomait, azonban 

a déli lejtőkön ma is extenzíven kezelt szőlőparcellák és gyümölcsösök terülnek el. A 

környéken található erdők és gyepek ma is jelentősek. 

A Vas–hegy növénytani értékei és a Pinka–szurdok élőhelyei kiemelkedő fontosságúak. A 

Vas–hegy és a Pinka–mente flórája és faunája nagyon jelentős értéket képvisel. 

A falvak közlekedési helyzete megfelelő, autóbusszal mindkét irányból jól megközelíthető a 

16 km-re lévő Szombathely. Az egész Vas–hegyet kerékpárút szeli át. Környékünk több 

kultúrtörténeti értékkel is büszkélkedhet (halomsírok, kápolna, bánya). 

3.12.2.  Erőforrások  

Belső személyi erőforrások 

Pedagógus: 

 tantárgyában segít a környezeti nevelési célok megtalálásában, tantárgyába beépíti 

ezeket, 

 odafigyel példamutató magatartására, 

 részt vesz a környezeti nevelési programokon, segít azok szervezésében, 

 segíti az iskolai dekoráció kialakítását. 
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Diák: 

 részt vesz a környezeti nevelési programokon, 

 magatartásával, aktív részvételével elősegíti a környezeti nevelési célok 

megvalósulását, 

 részt vesz a papírgyűjtés szervezésében, 

 részt vesz az osztálytermi és iskolai faliújságok „zöld” területeinek kialakításában. 

DÖK: 

 véleménykutatás főleg a tanórán kívüli tevékenységekre vonatkozólag, 

 saját kezdeményezések, kreatív ötletek, 

 programok szervezése, 

 visszajelzések a programokról, véleménynyilvánítás. 

Irodai alkalmazottak: 

 tartsák be ők is a hulladékkezelés, energia- és vízgazdálkodás gyerekek számára is 

előírt szabályait, 

 munkavégzésük, életük legyen példamutató. 

Technikai dolgozók:  

 vegyenek részt azokban a környezeti nevelési feladatokban, amelyekben szükség van 

a segítségükre (hulladékgyűjtők megfelelő ürítése, beszerzések, programok segítése, 

természeti környezetünk rendben tartása). 

Külső személyi erőforrások 

Önkormányzat, Szülői Szervezet, szülők, lakosság, alapítvány: 

 a program több eleme igényli a szülőkkel való egyeztetést: igényfelmérés, elvárások, 

ötletek, 

 azon feladatok meghatározása, amelyekben bevonjuk a szülőket, számítunk rájuk, 

 visszajelzések a programokról, véleménynyilvánítás, 

 a lakosság igényeinek felmérése, a közösségi rendezvényeken való részvétel az 

eddigiek szerint, 

 a „Több nyelven, egy szívvel iskolánkért” közalapítvány diákjainknak 

esélyegyenlőséget biztosít, és segítséget nyújt a lelki és testi egészség megóvásában. 

Anyagi források 

Az anyagi erőforrások tervezése a tanulásszervezési módokra, az épület környezetbarát módon 

való működtetésére, a környezeti nevelési programok és célok megvalósítására is kiterjed. 

 Pályázatok 

 Önkormányzati és nemzetközi források: programok támogatása, EU-s támogatások 

 Magánforrások: alapítvány, szponzorok 

 Egyéb bevételek: pl. hulladékgyűjtésből származó bevétel, megtakarítások, terembérlet 

  



115 

 

3.12.3.  Alapelvek, célok  

Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok 

Az ember környezetéhez hozzá tartozik mind a természetes, mind az épített és a társadalmi 

környezet. Ezért a környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, melynek során az 

ember felismeri a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönös voltát, helyét és 

szerepét e környezeti rendszerben. Kialakítja az emberekben azokat az új környezettel 

kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, melynek során a társadalom környezetért 

felelős személyiségeivé válnak. Ennek céljából fontos biztosítani mindenki számára azt a 

lehetőséget, hogy elsajátíthassa a környezet megvédéséhez szükséges tudást, készséget, 

értékrendszert, pozitív érzelmi hozzáállást, elkötelezettséget. 

A környezetben minden mindennel összefügg, ezért szerencsés, hogy a környezeti nevelés 

rendszer–szemléletű, holisztikus látásmódú, lehetővé teszi az egésztől a részek felé való 

megismerést, több tudományterület összekapcsolását. A környezeti nevelés élethosszig tartó 

folyamat, nemcsak az iskolában folyik, hanem az élet más színterein is (család, óvoda, más 

intézményes és intézményen kívüli terület). 

A környezeti problémák igazából soha nem helyi jellegűek, mindig tágabb környezetre 

hatnak, mégis érzelmileg fontos, hogy a környezeti nevelés helyi problémákra, a helyi 

természeti-társadalmi jellemzők megismerésére támaszkodjon, miközben megláttatja ezek 

globális összefüggéseit. Az aktuális problémák szemléletformáló hatásán keresztül eljut a 

gyermekekben a jövő iránti erkölcsi felelősség kialakításáig. Cél olyan emberek nevelése, 

akik a természetes és a társadalmi környezet szépségeire nyitottak, ezeket tudják értékelni, 

majd a természettel harmonikusan tudnak együtt élni, életvitelüket harmonikusan tudják 

vezetni, ezért a nevelésnek a valóságos életben kell gyökereznie. 

A problémák egyedül nem megoldhatók, ezért a környezeti nevelés fontos célja az 

együttműködésre nevelés, az egymásra odafigyelés, az egymás iránti szeretet kialakítása, a 

társadalomba való beilleszkedés képességének kifejlesztése. 

A jövő problémái sok esetben még előre láthatatlanok, ezért fontos feladata a környezeti 

nevelésnek a kreativitás, az önálló ismeretszerzés és kritikus, problémamegoldó gondolkodás 

képességének kialakítása, fejlesztése. 

Célok és feladatok 

 A gyermekekben hajlandóságot ébreszteni az aktív részvételre, kialakítani a tenni 

akarást a problémák megoldására, kifejleszteni az eredményes konfliktuskezelés 

cselekvő képességét, aktivitást és jó együttműködést. 

 Érzékennyé tenni a gyerekeket a harmonikus környezet szépségének befogadására, 

élvezetére. 

 Segíteni a környezeti folyamatok, összefüggések megértését, a környezettudatos 

életvitel kialakítását, lehetővé tenni a természet teljességének, osztatlan egységének 

megérzését, az ehhez kötődő pozitív emóciók megélését, a környezetérzékenység 

javulását. 
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 Megvalósítani a helyes döntések meghozatalához szükséges ismeretek átadását, a 

magatartások, viszonyulások, értékrend, pozitív jövőkép és környezeti etika 

kialakulásához nélkülözhetetlen élmény-helyzetek biztosítását. 

 Lehetővé tenni a problémák, jelenségek sokoldalú megközelítésének, látásmódjának 

kialakítását. 

 Felkészíteni a gyerekeket, hogy ha lehetőségük van választani, dönteni akkor a 

környezetkímélő termékeket, technológiákat részesítsék előnyben. Kialakítani a 

gyerekekben a károsodásokat megelőző gondolkodást, megismertetni a gyerekekkel a 

takarékos és mértékletes életvitel lehetőségeit. 

 A környezeti nevelés beépítése a természettudományokon kívüli tantárgyakba 

(technika, életvitel és gyakorlat, technika és tervezés, történelem, történelem, 

társadalomismeret-etika, művészeti tárgyak), ez lehetővé teszi, hogy az összetett és 

bonyolult környezeti jelenségeket, folyamatokat könnyebben megértsük több 

tudomány eredményeinek felhasználásával, a sokoldalú megközelítéssel. 

 A valóságos természeti és humán környezet megtapasztalását biztosító programok: 

jeles napok megünneplése, terepi foglalkozások természetismeret, technika és életvitel 

órákon, a meglévő hagyományaink ápolása. 

 Ökológiai szemlélet tükröződése a természetes életközösségek sokféleségének 

megfigyelésével, a környezetben bekövetkező változások nyomon követésével, az 

élőhelyek megóvásával, megfelelő irányítással történő természetvédelmi 

tevékenységgel. 

 A gyermekek környezetóvó, javító tevékenységének szervezésekor bekapcsolódás 

különböző természetvédelmi tevékenységekbe (a Vas-hegy és a Pinka mente 

természeti és kultúrtörténeti értékeinek megóvása, Közútkezelő Kft. szemétgyűjtési 

akciói). 

 „Zöld sarok” kialakítása az iskolai könyvtárban, szakkönyvek, folyóiratok, videó 

anyag, CD-k beszerzése. Internet – hozzáférés biztosítása, „Zöld” faliújságok 

készítése. 

3.12.4.  Tanulásszervezési és tartalmi keretek  

Tanórai keretek 

A tanórai tartalom a tanulók számára a kötelezően elsajátítandó tartalmat jelenti. Ennek 

szervezési formája lehet: 

 hagyományos, mely alatt a 45 perces tanórákat értjük, illetve, 

 nem hagyományos tanóra, ami lényegében a komplex (kereszttantervi, tantárgyközi) 

foglalkozásokat öleli fel, s mint ilyen kiemelkedő jelentőségű a környezeti nevelés 

szempontjából (pl. projektmódszer, témanap, jeles napok, terepgyakorlat, túrák). Ezek 

olyan tanulásszervezési formák, amelyeknek éppen az az egyik meghatározó jellege, 

hogy nem tanórakeretben történnek. 
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Hagyományos tanórai foglalkozások 

Magyar nyelv, magyar irodalom, irodalom 

A tanulók 

 ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató 

irodalmi alkotásokat, 

 egy táj megismerésekor képesek legyenek kifejezni érzelmeiket, 

 ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv 

egymásra hatását, és mindezt alkalmazni tudják. 

A tanulókban 

 alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, 

 növeljük a környezethez való pozitív érzelmi közeledést a környezet- és 

természetvédelmi témájú művek feldolgozásával, 

 fejlesszük az egyéni és közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével. 

Történelem, történelem, társadalom és állampolgári ismeretek 

A tanulók 

 értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a 

természet, 

 tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az 

életmódra, a közösségi normák alakulására, 

 ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok 

tisztelete, 

 értsék meg az egész világot érintő globális problémákat. 

Nemzetiségi nyelv, Idegen nyelv 

A tanulók 

 ismerjék meg a nyelv segítségével az anyaország és a szomszédos országok hasonló 

problémáit, 

 lehetőség szerint kapcsolódjanak be ilyen jellegű nemzetközi projektekbe, 

 legyen kitekintésük az EU ilyen jellegű tevékenységrendszerére. 

A tanulókban 

 alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben;, 

 fejlődjön az idegen nyelvi kommunikáció képessége, és fedezzék fel ennek 

lehetőségeit. 

Matematika 

A tanulók 

 legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, 

 tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni, 

 logikus gondolkodása, szintetizáló és lényegkiemelő képessége fejlődjön, 

 legyenek képesek reális becslésekre. 
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A tanulókban 

 alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás. 

Fizika 

A tanulók 

 váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára, 

 tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, 

 mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad 

csak felhasználni, 

 ismereteik birtokában távlatokban gondolkodó állampolgárokká váljanak. 

Földrajz, természettudomány, természetismeret 

A tanulók 

 ismerjék meg a környezetet megfigyelésekkel, vizsgálatokkal, 

 szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen 

környezetükről, 

 ismerjék meg a világ globális problémáit, 

 ismerjék meg és őrizzék meg a természeti és az ember alkotta táj szépségeit. 

Biológia 

A tanulók 

 ismerjék meg az élőlények élőhelyeinek környezeti jellemzőit, fedezzék fel azok 

között az ok-okozati összefüggéseket, 

 ismerjék meg a környezeti problémákat. 

A tanulókban 

 alakuljon ki ökológiai személetmód. 

Kémia 

A tanulók 

 rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges alapvető ismeretekkel, 

 legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények 

értelmezésére, 

 értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre. 

Testnevelés, testnevelés és sport 

A tanulók 

 fedezzék fel és értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben 

befolyásolják egészséges testi fejlődésüket, 

 legyenek képesek tudatosan kezelni az egészség, és a környezet komplexitását.  

Ének-zene 

A tanulók 

 ismerjék fel a természeti ill. művészeti szépség rokonságát, 

 ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait, 

 fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban. 
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Vizuális kultúra 

A tanulók 

 ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit, 

 ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére; 

tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira, 

 ismerjék a természetes alapanyagok használatát, 

 legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek 

megfelelően, 

 ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggéseit. 

Technika és tervezés, technika, életvitel és gyakorlat 

A tanulók 

 ismerjék meg a környezetbarát technológiákat, a környezetbarát anyagokat, a 

termékek használatát, 

 sajátítsák el az anyag- és energiatakarékos felhasználási módokat, 

 korszerű közlekedési ismeretekkel rendelkezzenek. 

A tanulókban 

 alakuljon ki a környezettel harmonikus életvezetés, 

 fejlődjön a környezetbarát életmód iránti igény, 

 alakuljanak ki a környezettudatos fogyasztási szokások. 

Digitális kultúra, informatika 

A tanulók 

 használják a világhálót és a könyvtárat kutatómunkára, ismeretszerzésre, 

 készítsenek pályázatokat az informatika eszközeivel. 

Etika/Hit- és erkölcstan 

A tanulók  

 legyenek képesek környezetük megóvására, 

 tanuljanak meg az adott témában önálló véleményt alkotni. 

A tanárok a tanmenetben jelölik azokat az órákat, amelyek tananyaga szorosan kapcsolódik a 

környezeti nevelési célkitűzésekhez. 

Nem hagyományos tanórai foglalkozások 

Kötelező tananyag elsajátítása nem hagyományos (45 perces) órakeretek között is történhet.  

 Projekt-hét, témanap: Iskolánkban évente tartunk egy projekt-hetet (ÖKO-hét). 

Ilyenkor választunk egy-egy témát, melyet projektmódszerrel dolgozunk fel, 

korosztályoknak megfelelően. Ezeken a napokon dolgozzuk fel a fákkal, erdővel, 

folyókkal, természeti környezetünkkel kapcsolatos tananyagokat, mind a 

természettudományos, a művészeti, mind a magyar nyelv és irodalom (versek, más 

szövegek feldolgozása), nemzetiségi és idegen nyelvi tantárgyakból. Ekkor 

bonyolítjuk le a papírgyűjtési akciót, ill. iskolai kirándulást szervezünk, melynek 

helyszínei természetesen a témához kapcsolódnak 
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 Jeles napok: Ide a hagyományosan, minden évben megtartott, állandó programmal 

rendelkező jeles napokat vesszük listára, melyen kötelező tananyagot sajátítunk el. 

Iskolánkban ilyen a Víz Világnapja, a Madarak és Fák Napja, a Föld Napja stb. 

 Terepgyakorlatok: Nagyon jó módszer például az 1-6. évfolyam számára, 

Magyarország élőhelyeinek, ezek élővilágának megismerésében. Iskolánkban a vizek 

élővilágáról szóló tananyaggal kapcsolatos ismeretek elmélyítése a Pinka folyóhoz 

szervezett terepgyakorlat keretében történik. 

 Nem a tanteremben tartott óra: Iskolánkban a háziállatfajták oktatásánál 

meglátogatunk egy gazdasági udvart. A történelmi tananyagok tanulásánál 

lehetőségünk nyílik a műemlékek, múzeumok meglátogatására, és itt a tananyag 

feldolgozására. Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyból meglátogathatunk egy-egy 

kertészetet, gépjármű bázist, hulladék feldolgozó telepet. 

Tanórán kívüli lehetőségek 

A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések 

feltárásával meg kell alapozni, hogy a középiskolában lehetővé váljon a környezetért, a jövő 

generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség formálása. 

Célkitűzések 

A választott programok és az alkalmazott módszerek: 

 fejlesszék a tanuló szociális képességeit, 

 adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség, fenntartható 

fejlődés), 

 rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő ismereteket, 

 szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta analitikus ismereteket, tanítsanak 

rendszerszemléletre, 

 alakítsanak ki kritikus gondolkodást, 

 fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket (pl.: 

problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, tolerancia, alternatív gondolkodás), 

 ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására, 

 alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési normákat, 

 neveljenek a hagyományok tiszteletére, 

 mutassanak követendő mintákat, 

 ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre (tárják fel, hogy mit tehet a tanuló egyéni 

életében a környezeti problémák megoldása, megelőzése érdekében); tárják fel a 

tanulók számára a globális kérdések alapvető gazdasági, társadalmi hátterét, tegyék 

világossá a tanulók számára, hogy az ember a természet része, és csak akkor van esélye 

a boldogulásra, ha kész együttműködni környezetével, és nem uralkodni akar felette. 
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Szakkörök: 

 Természetkutató: A szakkör a kutató típusú, önállóan vizsgálódni szerető tanulók 

fejlesztésének nagyon jó színtere, munkájába  be lehet építeni a környezeti nevelést.  

 Kézműves: Részben természetes anyagokat használ fel a produktumok előállításához 

(lehet térítéses is). 

 Elsősegélynyújtó: védőnő segítségével. 

 Közlekedésismereti: Tervezett kerékpártúráival a környezeti nevelés egyik fontos 

színtere lehet, testközelben találkoznak a tanulók lakóhelyük és a környék természeti 

értékeivel. 

Tanulói pályázatok 

 Kiadunk egy-egy környezetvédelmi problémát, témakört önálló kutatásra, 

feldolgozásra. A tanulók motiválása a legjobb munkák díjazásával történhet. A 

születendő munka formája sokféle lehet: szakmai dolgozat, rajz, fotó, irodalmi alkotás. 

Tábor  

 Intézményünk jellegénél fogva táboraink elsősorban a nemzetiségi nyelvoktatáshoz 

kötődnek, természetesen környezeti nevelési célokat is megvalósítunk, 

megismerkedhetnek tanulóink az anyaország ilyen jellegű problémáival, az adott 

térség természeti és kulturális örökségével. A táborok egyben az egészségnevelés 

fontos szinterei is.  

A környezet- és egészségvédelem jeles napja 

 A természet-környezetvédelem és az egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve 

illetve külön programokat szervezve emlékezünk meg és tudatosítjuk a jelentőségüket. 

A nap jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót vagy kirándulást szervezünk, illetve 

pályázatot írunk ki. 

Akciók 

 Egy-egy helyi környezeti probléma megoldására vagy jeles napokon szervezünk olyan 

akciókat, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét egy-egy helyi vagy 

globális környezeti problémára. Megmozdulást szervezünk magunk is, de 

csatlakozunk helyi vagy országos környezetvédő szervezetek akcióihoz (pl.: 

Takarítási világnap, Autómentes nap). 

Kiállítások  

 Iskolánkban nyitott, a nagyközönség által is látogatható környezetvédelmi 

kiállításokat rendezünk (pl. természeti értékeket, helyi problémákat bemutató 

kiállítás). Jó lehetőség a környező iskolákkal való kapcsolattartásra. 

Iskolai zöld médiumok 

 Az iskolai könyvtárban külön polcot létesítünk a környezeti témakörökkel foglalkozó 

könyveknek, videofilmeknek, CD-lemezeknek. Ezzel a megoldással a tanulók 

könnyebben átlátják a rendelkezésükre álló irodalmat, szívesebben kutatnak, 

olvasgatnak. Lehetőséget adunk a diákokat foglalkoztató zöld hírek megjelentetésére 

az iskola honlapján keresztül. 
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Média 

 Fontos, hogy az iskola környezetvédelmi tevékenysége ismert és elismert legyen a 

helyi, illetve tágabb közösségben. Ezért szoros kapcsolatot tartunk a helyi médiával, 

és gondoskodunk az érdemi események, feltárt problémák, eredmények 

megismertetéséről. 

Tanulmányi kirándulás 

 Egy- vagy többnapos tanulmányutat egy-egy konkrét téma részletesebb 

megismerésére szervezünk, egy-egy terület, táj megismerése céljából. 

 Ellátogathatunk kisebb-nagyobb gyerekcsoportokkal nemzeti parkokba, 

természetvédelmi területekre, vadasparkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba. 

Zöldesítés 

 A környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolva vagy önálló programként, a szülők 

illetve a lakosság megnyerésével cserjék, fák ültetésével szépíthetjük környezetünket 

és a zajtól, portól védhetjük szervezetünket.  

Hulladékgyűjtés 

 A községekben hagyományosan szervezett papírgyűjtés. 

Vetélkedők, tanulmányi versenyek  

 Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra, hogy vegyenek részt helyi, 

regionális és országos versenyeken. (Kaán Károly Természet és Környezetismereti 

Országos verseny, Herman Ottó Országos Biológia Verseny 

Városismereti program 

 A Diákönkormányzattal való együttműködés keretében olyan programokat 

szervezünk, amelynek során megismerhetik a gyerekek a szűkebb és tágabb környezet 

jellemző épületeit, tereit és egyéb objektumait.  

Művészeti csoportok, ünnepségek 

 Kihasználjuk a művészetek iránti érdeklődést. Néhány problémára próbáljuk 

ráirányítani a figyelmet a művészet eszközeivel. Szervezünk irodalmi műsort (pl. Föld 

napja, Víz világnapja). Természetes anyagok felhasználásával elkészíthetjük egy 

környezetbarát lakóház, porta modelljét. Élünk a drámapedagógia korszerű 

módszereivel is. 

Kézműves foglalkozás 

 A természet adta anyagok (termések, levelek, tollak, csigaházak) illetve az újra 

hasznosítható hulladék-anyagok felfelhasználásával különböző díszeket, 

kompozíciókat készítünk, amelyekből kiállítás is szervezünk (pl.: Karácsonykor). 

Családi- és sportnap 

 A szülőkkel összefogva egész naposra tervezzük (szombat) és az egészséges ételek, 

italok készítésével és fogyasztásával, táncbemutatókkal, egészségi állapotfelméréssel 

is összeköthetjük. 

Tanulószobas szabadidős foglakozások 

 Séta a környéken, termések gyűjtése 
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Sportköri szervezések 

 Délutánonként változó évfolyam-összetételben sportversenyek. 

Látogatások 

 Állatkertben, múzeumban, botanikus kertben, arborétumban, tanyán, nemzeti parkban, 

szeméttelepen, hulladékégetőnél, szennyvíztisztító telepen. Ennek során előre 

megadott szempontsor vagy feladatlap segítségével buzdítjuk a gyerekeket az önálló 

felfedezésre, az ismeretek önálló feldolgozására. 

Szülői értekezletek 

 Utalás a környezet-egészségvédelem néhány fontos elemére. 

Szülői fórum 

 Témák: Egészséges táplálkozás, drogprevenció, lelki egészség, háztartási 

környezetvédelem. 

Szempontok a módszerek kiválasztásakor 

 alkalmazkodjanak az életkori sajátosságokhoz, 

 vonjanak be minél több tanulót, 

 az iskola keretein túl is legyenek hatással, 

 a természetbe szervezett tevékenységek száma a lehető legtöbb legyen, 

 alapvetően pozitív szemléletet tükrözzenek, kerüljük a katasztrófapedagógiát, 

 a lakóhelyi vagy közeli konkrét példára alapozzanak, kötődjenek a napi élethez, 

 nyújtsanak sok élményt a tanulónak, 

 az érzelmeken át hassanak, 

 a személyes megtapasztaláson alapuljanak, 

 együttműködésen alapuljanak (teljes tantestület, egyéb iskolai dolgozók, külső 

szövetségek, szülők stb.), 

 alapozzanak a korosztály kíváncsiságára, versenyszellemére, öntevékenységére, 

megismerési vágyára, korszerű technikai ismeretére, 

 legyen bennük sok játékos elem. 

3.12.5.  Módszerek 

Használhatunk hagyományos módszereket, de a környezeti nevelés szempontjából sokkal 

hatékonyabbak az élményalapú, tevékenységalapú, érzékenyítő, interaktív módszerek. 

Törekedni kell ezek minél sokoldalúbb alkalmazására. 

Játékok. 

 szituációs, 

 memóriafejlesztő, 

 kombinációs, 

 érzékelést fejlesztő, 

 kapcsolatteremtést segítő, 

 drámapedagógia. 
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Modellezés: 

 hatásvizsgálatok, 

 működő modellek készítése, elemzése. 

Riport módszer: 

 kérdőíves felmérés, 

 direkt riportok, 

 fotóriport. 

Projekt módszer: 

 analízis – akció projektek. 

Terepgyakorlati módszerek: 

 terepgyakorlatok, 

 táborok, 

 térképkészítés, 

 egyszerű megfigyelések, 

 célzott megfigyelések, mérések. 

Aktív, kreatív munka: 

 természetvédelmi és fenntartási munkák, 

 hulladékgyűjtés, 

 rend- és tisztasági verseny. 

Közösségépítés: 

 csoportszervezés a környezet-egészségügyi nevelés érdekében. 

Művészi kifejezés: 

 vizuális művészet a környezeti nevelésben, 

 irodalmi alkotások, 

 zeneművészet, 

 táncművészet, 

 népművészet, 

 esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése, 

 a tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén. 

3.12.6.  Taneszközök 

 Tankönyvek, nyomtatott és elektronikus anyagok, természetismereti könyvek, 

mesekönyvek, játékgyűjtemények, hírlevelek, folyóiratok, természetfilmek, 

dokumentumfilmek, diasorozatok, plakátok. 

 Térképek, tájékozódási eszközök (iránytű, tájoló), modellek, tablók. 

 Fizikai, kémiai mérésekhez megfelelő eszközök, anyagok, biológiai vizsgálatokhoz 

szükséges eszközök, anyagok (nagyító, mikroszkóp).  

 Játékokhoz szükséges felszerelések (labda, egyéb eszközök). 

 Anyagok és eszközök a kézműves foglalkozásokhoz, gyakorlati természetvédelemhez 

(papír, ragasztó, írószerszámok, faanyag ). 
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 Eszközök és anyagok a technika és életvitel környezeti nevelési célkitűzéseihez 

(megfelelő szerszámok). 

3.12.7.  Az iskolai környezet  

Az iskolaépület és működtetése 

 Ügyelünk az iskola esztétikusságára, a termek, folyosók ne kongjanak az ürességtől, 

legyenek faliújságok, színes tablók, tárlók, ahol a gyerekek műveit kiállítjuk. 

Lehetőséget adunk, hogy a gyerekek maguk is részt vehessenek környezetük 

szépítésében. 

 Az iskolaudvar zöldítése: próbálunk minél több zöld területet csempészni az iskola 

udvarára. Törekszünk rá, hogy legyen minél több fa. Létrehoztunk sziklakertet, melyet 

a gyerekek szívesen gondoznak. Padokat helyeztünk el az udvaron, hogy a gyerekek 

le tudjanak ülni, és beszélgetni 

 Hulladékkezelés: papírgyűjtés, aktuális akciók esetén palackok szelektív gyűjtése. 

 Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás: nyílászárók megfelelő használata, ésszerű 

szellőztetés, energiatakarékos izzók beszerelése, víztakarékos WC tartályok 

felszerelése szükséges lenne. Persze fontos, hogy a gyerekek is figyeljenek oda, hogy 

a villanyokat lekapcsolják ott, ahol nem tartózkodnak, a csapok megfelelően legyenek 

elzárva. 

 Gyalogos és kerékpáros közlekedés: ösztönzése. 

Az iskola életvitele 

Az iskola mindennapi életét is meg kell tervezni a környezeti nevelés szempontjából. 

 Pedagógusok, iskola dolgozóinak példamutató magatartása (tartsák be ők is a 

hulladékkezelés, energia- és vízgazdálkodás gyerekek számára is előírt szabályait, a 

takarító és fűtő ügyeljenek a hulladékkezelésre, technikai dolgozó munkavégzése, 

élete is legyen példamutató).  

 Szünetekben szellőztetés, minél többet legyenek a gyerekek az udvaron. 

 Délutáni foglalkozások megszervezése, tanulószoba, szakkörök, sportkör. 

3.12.8.  Kommunikáció  

Iskolán belül  

 Tanárok–iskolavezetők, tanárok–tanárok: előre kiírt és rögtönzött értekezletek, 

munkaértekezletek, faliújság, megbeszélések, 

 Diákok–tanárok: faliújság, iskolaújság, diákönkormányzat, osztályfőnökök 

tájékoztatása, 

 Diákok–diákok: faliújság, diákönkormányzat, 

 Iskola–szülők: szülői értekezletek, fogadóórák, levélben való tájékoztatás, nyílt 

napok, szülőkkel közös programok, iskolaújság, kiállítások. 

 Iskola–partnerek: nyílt programok, nyílt napok, tájékoztatás. 
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Külső  

 Település: önkormányzat faliújsága, nyílt programok, hirdetőtábla. 

 Iskolafenntartó 

 Országgal: TV, rádió, Internet 

3.12.9.  Továbbképzések  

Belső (helyi) 

 Értekezlet valamilyen meghatározott témában, melyre a pedagógusok készülnek fel. 

 Tanulmányutak: Iskolánkban minden évben szervezünk egy őszi tantestületi 

kirándulást, melynek során a tágabb környezetben található természeti és kulturális 

értékekkel ismerkedünk. 

 Továbbképzés az iskolában meghívott szakértők segítségével az egész tanári kar és a 

többi dolgozó számára (nevelési értekezlet). 

Külső  

 Részvétel akkreditált környezeti neveléssel kapcsolatos továbbképzéseken. Tervezni 

kell, hogy az iskola az adott továbbképzési ciklusban hány főt küld továbbképzésre, és 

milyen hiányterületek vannak, amihez jó lenne, ha a tantestületből értene valaki. 
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4 .  ÉR V ÉN Y ESS ÉGÉV E L ,  M ÓD OSÍTÁ SÁ V A L,  

N Y ILV Á N OSSÁ GÁ V A L KA PC S OLA TO S E G Y ÉB 

IN TÉ ZK ED ÉS EK  

4.1. A  PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE  

 Az iskola 2022. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e 

pedagógiai program alapján. 

 A pedagógiai programban található helyi tanterv 2020. szeptember 1. napjától az első 

és ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

 Ezen pedagógiai program érvényességi ideje nyolc tanévre – azaz – 2020. szeptember 

1. napjától 2028. augusztus 31. napjáig – szól. 

4.2. A  PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE ,  FELÜLVIZSGÁLATA 

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

o A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a 

pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények 

megvalósulását. 

 A 2025/2026. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program 

teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén 

ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot 

kell kidolgoznia. 

 A nevelőtestület felkéri a szülői szervezetet, hogy a pedagógiai programban leírtak 

megvalósulását a 2025/2026. tanév lezárását átfogóan elemezze.  

4.3. A  PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA 

 A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

o az iskola igazgatója, 

o a nevelőtestület bármely tagja, 

o a nevelők szakmai munkaközösségei, 

o a szülői munkaközösség, 

o az iskola fenntartója. 

 A tanulók a pedagógiai program módosítását a diákönkormányzati képviselői útján a 

szülői szervezetnek javasolhatják. 

 A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az 

intézményvezetőjének jóváhagyásával válik érvényesség. 

 A módosított Pedagógiai Programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától 

kell bevezetni. 
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4.4. A  PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

 Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

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

intézményeknél tekinthető meg: 

o az iskola fenntartójánál, 

o az iskola irattárában, 

o az iskola könyvtárában, 

o az iskola nevelői szobájában, 

o az iskola intézményvezetőjénél, 

o az intézményvezető-helyettesnél, 

o a nevelők munkaközösségeinek vezetőinél, 

o a szülői szervezet elnökénél. 
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Melléklet - módosítás-  

A Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola  

Pedagógiai Programja kiegészül 

(2021. szeptember 22.) 

az  EFOP-3.1.6-16-2017-00017 projekt keretében 

kidolgozott új képzési módszertan alkalmazásával 

 

Projekt azonosítója: EFOP-3.1.6-16-2017-00017 

Projekt címe: "Együtt könnyebb!" a minőségi befogadó neveléshez, oktatáshoz való hozzáférés 

javítása Vas megyében" 

Kapcsolódó indikátor megnevezése: Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma 

 

Intézményünk Együttműködési Megállapodást kötött a Szombathelyi Tankerületi Központtal és az 

Aranyhíd Egységes Gyógypedagógiai, Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 

Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolával 

(továbbiakban Aranyhíd EGYMI) az EFOP-3.1.6-16-2017-00017 kódszámú "Együtt könnyebb!" a 

minőségi befogadó neveléshez, oktatáshoz való hozzáférés javítása Vas megyében" című pályázat 

keretében kidolgozott új képzési módszertan megismerése és alkalmazása tárgyában. 

Az Aranyhíd EGYMI életkor és SNI besorolás alapján differenciált feladatbankot dolgozott ki 

az integrált nevelési-oktatási formában ellátott SNI gyermekek fejlesztésére.  

Az utazó gyógypedagógusi tevékenység kiemelt feladata a szakértői véleményben foglaltak, a 

diagnózisok értelmezése, ezek alapján egyéni fejlesztési tervek, eljárások kidolgozása, komplex 

gyógypedagógiai fejlesztés rehabilitációs órák keretében, valamint terápiás foglalkozások biztosítása 

a fejlesztendő területeknek megfelelően. 

A feladatbank életkor és SNI besorolás alapján, elsősorban a legnagyobb számban integrált egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek számára kínál fokozatosan nehezedő feladatsorokat. 

Alkalmazásuk megkönnyíti a gyógypedagógusok, a fejlesztő pedagógusok és a többségi 

pedagógusok tervező munkáját. Lehetővé teszik a tanórák, a felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások 

változatos, egyéni szükségleteket is szem előtt tartó, differenciált szervezését, ily módon támogatva 

a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai beválását, sikeres előmenetelét, az integrált nevelési formák 

minőségi továbbfejlesztését, a társadalmi és oktatási inklúzió elősegítését.  

A feladatsorok alkalmazkodnak az életkori sajátosságokhoz. Míg a legfiatalabb, 6-10 éves korosztály 

számára játékos formában jelennek meg, a nagyobbak, 10-14 éves tanulók gondolkodtató, több 

érzékszervi csatornát megmozgató feladatsorokkal találkozhatnak. 
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Az elkészült feladatok a hatékony tanuláshoz nélkülözhetetlen részképességek fejlesztését teszik 

lehetővé az alábbi területeken:  

1. Percepció 

2. Figyelem 

3. Gondolkodás 

4. Emlékezet 

5. Aritmetikai készségek 

6. Finommotorika és grafomotoros készségek 

7. Kommunikációs készségek (beszédészlelés, -értés, szókincsbővítés, -aktivizálás) 

A feladatsorok szintenként nehezednek, a későbbiekben szükség szerint bővíthetők. Választást, 

összekötést, kiegészítést, rendezést, csoportosítást tesznek lehetővé.  

A feladatbank kétféle módon készült el: a fent felsorolt területekre vonatkozóan 1-5. digitális 

tananyag formájában, amely az Aranyhíd EGYMI honlapjáról (http://www.aranyhid-szhely.hu/) 

érhető el. 

Mind a 7 területre vonatkozóan nyomtatott formában, papír alapú feladatsorok készültek el, melyet 

minden Intézmény számára biztosít a projekt. 

A megállapodás értelmében intézményünk vállalja: 

1. differenciált feladatbank használatának megismerését 

Az Intézmény vállalja, hogy a nevelőtestület előre egyeztetett időpontban és helyszínen részt vesz az 

Aranyhíd EGYMI utazó gyógypedagógusai által fejlesztett differenciált feladatbankot bemutató 

előadáson.  

2. differenciált feladatbank alkalmazását 

Az Intézmény vállalja, hogy a sajátos nevelési igényű és pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

napi nevelés-oktatása során alkalmazza a differenciált feladatbankot. Ennek tényét az intézmény 

Pedagógiai Programjában is rögzíti. 
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LEGITIMÁCIÓS  ZÁRADÉK 

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai  

A pedagógiai program módosítását az intézmény diákönkormányzata 2022. szeptember ..-én tartott 

ülésén véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok. 

Felsőcsatár, 2022. szeptember …. 

  ...................................................  

 diákönkormányzat képviselője  

A pedagógiai program módosítását a szülői szervezet 2022. szeptember …-én tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát jelen pedagógiai 

program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

Felsőcsatár, 2022. szeptember …. 

  ...................................................  

 szülői szervezet elnöke 

A pedagógiai program módosítását az intézményi tanács 2022. szeptember …-én tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát jelen 

pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

Felsőcsatár, 2022. szeptember 22.  

  ...................................................  

 intézményi tanács elnöke 
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A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék  

A pedagógiai program módosítását az intézmény nevelőtestülete 2022. június 27-én tartott 

értekezletén elfogadta. 

Felsőcsatár, 2022. június 27. 

  ........................................................  ........................................................   

 hitelesítő nevelőtestületi tag  hitelesítő nevelőtestületi tag 

P.H. 

A pedagógiai programot jóváhagyom. 

Felsőcsatár, 2022. szeptember …. 

  ...................................................  

 intézményvezető 

        P.H. 
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A Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola módosított Pedagógiai Programja 

jóváhagyásához Narda Horvát Nemzetiségi Önkormányzata az Nkt 84. § (9) bekezdése alapján 

egyetértését adja. 

Narda, 2022. szeptember….…… 

  ...................................................  

Narda Horváti Nemzetiségi Önkormányzat 

 elnöke 
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A Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola módosított Pedagógiai Programja 

jóváhagyásához Felsőcsatár Horvát Nemzetiségi Önkormányzata az Nkt 84. § (9) bekezdése alapján 

egyetértését adja. 

Felsőcsatár, 2022. szeptember ……… 

  ............................................................  

Felsőcsatár Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  

elnöke 
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A Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola módosított Pedagógiai Programja 

jóváhagyásához Vaskeresztes Német Nemzetiségi Önkormányzata az Nkt 84. § (9) bekezdése alapján 

egyetértését adja. 

Vaskeresztes, 2022. szeptember …… 

 …. .....................................................  

Vaskeresztes Német Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke 
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A Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola módosított Pedagógiai Programja 

jóváhagyásához Horvátlövő Horvát Nemzetiségi Önkormányzata az Nkt 84. § (9) bekezdése alapján 

egyetértését adja. 

Horvátlövő, 2022. szeptember …..… 

  ..........................................................  

Horvátlövő Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

 elnöke 

  



137 

 

A Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola módosított Pedagógiai Programja 

jóváhagyásához a Pornóapáti Német Nemzetiségi Önkormányzata az Nkt 84. § (9) bekezdése alapján 

egyetértését adja. 

Pornóapáti, 2022. szeptember ……….. 

  ..........................................................  

Pornóapáti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 


