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1 AZ ISKOLA NEVELÉSIPROGRAMJA 

 

„SERVA ORDINEM ET ORDO SERVABIT TE’” 
„Őrizd meg a rendet és a rend megőriztéged.” 

(Kegyes Tanítórendjelmondata) 
 

1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 

feladatai, eszközei,eljárásai 

Iskolánk az általános nevelési-oktatási célok megvalósítása mellett célul tűzte ki tanulói 

vallásos, az Egyházhoz és a benne élő Krisztushoz hű katolikusnemzedék nevelését. 

Pedagógiaialap- elveinket az intézmény típusa, a helyi társadalmi igények, és az iskola 

feltételrendszere határozza meg. Ennek megfelelően pedagógiai programunk a következő 

alapelvekre épül: 

 gyermekközpontúság 

 világnézet-hit-vallás 

 a tudás iránti vágyfelkeltése 

 esztétikára valónevelés 

 a „másság”elfogadása 

 testi- lelki egészség. 

 

 

Nevelő-oktató munkánk feladata, hogy: 
 

 a pedagógiai munka középpontjába a személyre szóló fejlesztés álljon 

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

felelősségtudatot, a kitartás képességét és előmozdítsa érzelem világának gazdagodását 

 adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat és problémamegoldáshoz 

 alapozza meg a tanulási szokásokat, tanulja meg a tanulás módszereit, tudjon róla, 

hogy az iskolai oktatáson kívül a tanulásnak és önművelésnek egyéb lehetőségei is 

léteznek 

 támogassa az egyéni képességek kibontakozását 

 működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában 

 törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, melyek a gyermekek szociális-

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű érzéséből fakadnak 

 tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékeket 

 erősítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat 
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 a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiségérzését 

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

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, empátiáját 

 tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékeket, 

az ország a magyarság szimbólumait, az éves ünnepkörök, hagyományok legfontosabb 

állomásait 

 a szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása; a nemzeti kultúra 

ápolása: nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, 

jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és 

hazaszeretet 

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

különböző kultúrák iránti igényt 

 erősítse az Európához való tartozástudatát, és egyetemes értelemben is késztessen más 

népek hagyományainak megismerésére, megbecsülésére 

 fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség. 

Szerezzen tapasztalatot arról, hogy nem csak kötelező feladatai vannak, hanem 

szabad választása alapján is segíthet. 

 Gazdasági, pénzügyi nevelés. 

Ismerje a pénz értékét, önállóan képes beosztani zsebpénzét, az energiatakarékosság 

beépül a mindennapjaiba. 

 Médiatudatosságra nevelés. 

Ismerje a médiumokat, tisztában van a korhatárt jelző szimbólumokkal, hasznosítani 

tudja a média által nyújtott lehetőségeket a tanulásban. 

 Az erkölcsi nevelés. 

Erkölcsi gondolkodása kerüljön legalább konvencionális szintre, tudjon szűkebb 

környezetének megfelelően élni. 

 

 

Ezek a fejlesztési feladatok az iskolai oktatás valamennyi elemét áthatják, elősegítik a tantárgy- 

közi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének 

fejlődését, a kulcskompetenciákra épülnek. A fejlesztési feladatok megjelennek az egyes tan- 

tárgyak helyitanterveiben. 
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Oktató-nevelőmunkánkat át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének 

szándéka: humánum, szeretet, jóság, hit, erkölcs, nemzethez való kötődés, felelősségérzet, 

kötelességtudat. 

Iskolánk egyik legfontosabb alapelve a gyermekközpontúság, melynek feltétele olyan 

otthonosan működtetett iskola, amelyben jól érzi magát a gyermek, mert alkotómódon vehet 

részt a tanítás-tanulás folyamatában: ahol ötletei, játékai, feladatai, kérdései, alkotásai szervesen 

be-épülnek az iskolai foglalkozásokba. Mindezek által felkeltjük bennük a tudásiránti vágyat, 

hozzásegítjük őket ahhoz, hogy személyiségük egészségesen fejlődhessen. 

 

Célok: 

 életkori sajátosságok figyelembevétele 

 sikerélményhez juttatás (mindig „gyermek közelben” maradni) 

 a felnőttek iránti tisztelet, megbecsülés kialakítása (tanár-diák viszony, szülő-gyermek 

viszony, tanár-szülőviszony) 

 családi tradíciók tiszteletére valónevelés 

 pozitív életvezetés (egészséges életmódra valónevelés) 

 

1.2 Világnézet, hit, vallás 
 

„Szent Anna! Máriának szülője, Te vagy a példakép. 

Kérj mennyben szent kegyelmet, 

-Ha kéred megleszen -, 

Hogy éljen minden gyermek 

Szentül, erényesen.” 

 

A legfőbb emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek és Jézus életében mutatkoznak 

meg legteljesebben. Ezért a diákok példaképéül Jézust, az Őt követő szenteket és a ma 

körülöttünk élő szent embereket kell állítanunk. A személyiségfejlesztés alapja a 

szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni embertársainkat, úgy, mint 

sajátmagunkat. 

 

Célok: 

 

 szelídség, alázat, türelem 

 mérsékletesség 

 belső csendre, elmélyülésre valóigény 
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 bűnbánatra valókészség 

 felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt 

 mások felé való nyitottság, befogadóképesség 

 tiszteletteljes hangnem társaikkal, felnőttekkel szemben. 

 

A tudás iránti vágy felkeltése 

A tanulói képességek kibontakoztatásával, tehetséggondozással, a hátrányok 

leküzdésével egyenlő lehetőséget szeretnénk biztosítani az általános műveltség 

alapjainak elsajátításához, kiegészítve ezt a szabadidő hasznos eltöltésével, praktikus 

ismeretek elsajátításával. 

Célok: 
 

 az önművelés iránti igényfelkeltése 

 az értelmes, kreatív és kritikai gondolkodáskialakítása 

 a kommunikációs képességek és készségek fejlesztése 

 az egész életen át történő tanulási igénykialakítása 

 a társadalmi változások irántifogékonyság 

 igényes és következetes munkavégzés 

 a tanuláshoz szükséges szövegértési, szövegalkotási képességfejlesztése 

 lépéstartás az informatikai forradalommal 

 

Célok: 

 halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai szocializálódásának elősegítése, a „ 

hozott” hátrányok pótlása személyiség építő felzárkóztatással 

 a cigányság kultúrájának elfogadása, hagyományainak megismerése 

 fokozott gyermekvédelmi tevékenység a társadalmi perifériára csúszott családok 

segítésére a magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő, valamint a sajátos nevelési 

igényű tanulók integrált oktatása differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség 

megteremtésére való törekvés különös tekintettel a sajátos nevelésű tanulók esetében. 

 más nyelvi és vallási közösséghez tartozók teljes elfogadása. 



Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek 
 

8  

 

Testi, lelki egészség 

 

Tanulóinkat igyekszünk az egészséges életvitelre alkalmassá tenni. Fontos számunkra, hogy 

testileg-lelkileg egészséges nemzedéket neveljünk a ránk bízott gyermekekből. 

 

Célok: 

 

 az egészséges és kulturált életmód iránti igénykialakítása 

 az egészség megőrzésének fontossága 

 a testmozgás irántiigény 

 az egészségvédelem 

 környezettudatos szemléletre, magatartásra és környezetbarát életvitelre nevelés, 

legyen képes környezeti értékek megőrzésére, olyan változásokat javasolni, ami a 

környezet minőségét javítja 

 növendékeinket az egészséges testi és lelki életvitelre alkalmassá tenni, a környezetük 

iránt igényes, érte felelősséget érző és tenni akaró gyerekeket nevelni. 

 

A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

 

A nevelés eszközei, eljárásai, módszerei a nevelési folyamat egymással összefüggő, egymást 

feltételező, nagyon fontos elemei, tényezői. Megállapítható, hogy a nevelési eszköz, 

leggyakrabban a gyermekek fő tevékenységformáit jelenti, amelyekben a nevelési folyamat 

realizálódik.  

 

Célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a  

negatív hatásokat. A nevelési módszer pedig nem más, mint a kitűzött nevelési cél elérése 

érdekében alkalmazott eljárás. Minden nevelési szituációt más-más módszer, illetve 

módszerkombináció alkalmazásával oldhatunk meg. A nevelési módszerek közül mindig 

azokat kell kiválasztani, amelyek igazodnak: 

 a tanulók életkori sajátosságaihoz; értelmi fejlettségükhöz; képességükhöz 

 a nevelő személyiségéhez; pedagógiai kulturáltságához; felkészültségéhez; vezetői 

stílusához 

 a mindenkori szituációhoz és annak tartalmához. 
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A nevelési módszereink eszközei 

 

A meggyőzés, felvilágosítás, tudatosítás eszközei: 

 az oktatás valamennyi módszere: meggyőzés; minta; példa; példakép; példakövetés; 

 eszménykép; bírálat; önbírálat; beszélgetés; felvilágosítás; tudatosítás; előadás; vita; 

beszámoló 

 A tevékenység megszervezésének eszközei: 

 követelés; megbízás; ellenőrzés; értékelés; játékos módszerek; gyakorlás. 

 A magatartásra ható eszközök: 

o ösztönzőmódszerek: 

o ígéret; helyeslés; bíztatás; elismerés; dicséret, osztályozás, jutalmazás 

o kényszerítő módszerek: felszólítás, követelés, utasítás, figyelmeztetés, megrovás 

1.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Az átdolgozott Nemzeti Alaptantervben és a Kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak 

átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre épülő differenciálás szolgálják, hogy tanulóink: 

 különböző szintű adottságaikkal 

 eltérő mértékű fejlődésükkel 

 iskolai és iskolán kívülitanulásukkal 

 eltérő érdeklődési körüket érintőtevékenységükkel 

 szervezett ismeretközvetítéssel 

 spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki  

személyiségüket. 

1.3.1 Alapelveink 

 Megszervezzük tanulóink számára a képességük, adottságuk felzárkóztatásukhoz 

szükséges tanórai és tanórán kívüli tevékenységeket, foglalkozási formákat. 

 Támogatjuk a diákönkormányzatok működését. 

 A személyiség és közösségfejlesztő tevékenységben kiemelt szerepet szánunk az 

osztályfőnöki, a napközi és tanulószobai nevelői munkának. 

 A személyiség- és közösségfejlesztés feladatát komplexnek, egymással összefüggőnek 

ítéljük meg. 

 Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét 

a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széles körűen fejlessze. 

 Intézményünk a személyiség és közösségfejlesztő munkájában együttműködik a 

szülőkkel, a szülők közösségeivel. 
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A személyiségfejlesztés legfontosabb területeit az alábbiakban határozzuk meg: 

 erkölcsi nevelés 

 értelmi nevelés 

 közösségi nevelés 

 érzelmi nevelés 

 akarati nevelés 

 esztétikai nevelés 

 nemzeti nevelés, állampolgári és demokráciára nevelés 

 egészséges életmódra nevelés 

 munkára nevelés 

 környezeti nevelés 

 

1.3.2 Feladataink 

 

A tanulók erkölcsi nevelése 

 

Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. Ezt a 

célt szolgálják a közösen szervezett iskolai programok, nemzeti ünnepeink műsorral való 

megünneplése, a tanulmányi kirándulások, az osztályfőnöki órák, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő témákról való beszélgetések. Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt 

viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák 

lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a 

társadalomtudományi és művészeti tantárgyak oktatása terén. 

Az értékek továbbadása, megfelelő magatartásminták kidolgozása a pedagógus feladata.  

A pedagógus megjelenésével, személyiségével, intelligenciájával is nevel. 

 

Tanulóink szélsőséges szociokulturális háttérrel rendelkeznek, ezért fő célunk a hátrányok fel- 

tárása, kompenzálása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Meg kell ismertetnünk a  

tanulókkal a valódi emberi értékeket, motiválnunk kell őket arra, hogy azt kövessék. 

A viselkedési kultúra, az iskolai rend, fegyelem megszilárdításának érdekében egységes  

követelményeket kell támasztanunk tanulóink felé. Az alapvető erkölcsi, magatartási, 

viselkedési normákat a tanulók által is elfogadott házirend tartalmazza. 
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1.3.3. A tanulók értelmi nevelése 

 

Az iskola fontos feladata az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

kompetenciák, képességek kialakítása, fejlesztése. Ez kiegészül tágabb értelemben az egész 

személyiség fejlesztésével. 

 

Elengedhetetlen a különböző szaktárgyi témák iránt érdeklődés felkeltése, a tanulástanítása. 

A nevelés részeként szükséges az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása.  

Az értelmi nevelés színterei kitágultak, ezért fontos a könyvtári ismeretszerzés technikáját 

elsajátíttatnunk tanulóinkkal. A nevelés során figyelembe kell vennünk a megismerés életkori 

és egyéni jellemzőit. 

 

 1 - 4. évfolyamon: érzékelés, észlelés, megfigyelés, beszéd - és mozgásrendszerek fejlesztése 

fő feladat. 

5 - 8. évfolyamon: fogalmi gondolkodás, logikai műveletek kerülnek jobban előtérbe. 

 

1.3.4. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése 

 

Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának  

tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása az önismeret fejlesztésével párhuzamosan. 

A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. A közösen végzett munka 

sikerességének, hatékonyságának, örömének felfedeztetése. 

Színterei: 

 

 tanórák: hittanóra, osztályfőnökióra, szaktárgyióra 

 tanóránkívüli foglalkozások napközi, tanulószoba, szakkörök, lelkigyakorlat zarándoklatok, 

kirándulások évfolyam/osztálymisék 

 Adventi- Nagyböjti lelkinapok 

 diákönkormányzati munka. 

 

1.3.5. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése 

 

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

helyes érzelmek kialakítása. Tanulóink érzelmi nevelésénél elsődleges szempontunk a jó 

tulajdonságok kiemelése és erősítése. Az osztályfőnökök és a szaktanárok folyamatosan 

figyelemmel kísérik a tanulók érzelmi változásait, és lehetőségeikhez mérten mindenben  
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rendelkezésükre állnak. Az egész osztályt érintő problémák tisztázásakor arra törekszünk, hogy 

az adott esettel kapcsolatban a tanulságokat mindig levonjuk, és a gondok megnyugtatóan 

rendeződjenek. Erősítjük a gyermekekben az empátiát, a segítőkészséget személyes 

példaadásunkkal. 

A cél annak elérése, hogy a tanulók tolerálják a másságot, tartsák tiszteletben mások érzéseit, 

legyen megfelelő önuralmuk. Fejleszteni szükséges a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek 

iránti elfogadó, segítőkész magatartást. 

 

1.3.6.A tanulók akarati nevelése 

 

Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség, a reális énkép 

kialakítása. Az önértékelés fejlesztése. A kudarctűrőképesség formálása. A másság 

elfogadására való nevelés. Az alkalmazkodó képességfejlesztése. 

 

1.3.7. Esztétikai nevelés 

 

Szűkebb és tágabb környezetünk esztétikájának észre véttetése, megtartása. 

Igényesség önmagunkkal és környezetünkkel szemben. Feladatunk az esztétikai értékeket 

felismerő és létrehozó kreatív ember nevelése. 

Esztétikai nevelő értéke van az iskolai környezetnek, a tanár verbális és nem verbális 

kultúrájának, a mindennapi kapcsolatoknak, az ünnepi szertartásoknak. Ezért lényeges a 

környezet, melyben fogadjuk a gyermekeket. 

A gyermekek esztétikai nevelése a tanórán kívül, speciális foglalkozásokon is történik: művészeti 

szakkörökön, színjátszó körben, színház, hangverseny – és mozi-látogatásokon. 

Az esztétikai nevelést szolgálja a tánc és –lehetőség szerint- a drámapedagógiai foglalkozások. 

 

1.3.8. A tanulók nemzeti, állampolgári, és demokráciára nevelése 

 

A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. Tanulmányozzák a jeles magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát, 

ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik 

elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár tevőleges 

cselekvések során az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegenelnyomó 

hatalmak érdekeit szolgálták ki. A nemzeti hagyományok, a nemzetikultúra megismertetése, 

emlékeinek tisztelete, megbecsülése. Ünnepek méltó megünneplése.  
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A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus–így a nemzetiségek,  

 

a vallási-nyelvietnikumok történelem-és jelen formálószerepének és államalkotó létük 

elismerésének az iskolai nevelés-oktatatás egészében evidenciának kell lennie.  

 

Az alapvető állampolgári jogok, Európai Uniós jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése, a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi 

tevékenységekre az iskolai és helyi közéletben való részvételre. Tanulóink tudják énekelni a 

Himnuszt és a Szózatot rendezvényeinken. 

A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves része a 

demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések 

felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges 

állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a  

XX. századi totálisdiktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen 

elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is. 

Az iskola minden év folyamán fontos feladat–az életkori sajátosságok és egyéb specifikációk 

mentén - Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben 

foglaltak megismertetése. 

Megvalósításának színterei: a helytörténet beépítése a történelmi ismeretekbe, könyvtári 

látogatások, hagyományőrzés a hon- és népismeret tantárgyi modul segítségével, tematikus 

faliújságok. 

 

1.3.9.A tanulók egészséges életmódra nevelése 

 

Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok: 

Gazdag diáksportköri élet. A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény 

felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Egészséges és kulturált étkezés, 

öltözködés, tisztálkodás, testápolás, rendszeretet, az osztályterem rendben tartási igénye, a 

közlekedés mintái, készségei, környezettudatos magatartás kialakítása. Az egészséges életmód 

ismérveinek megismertetése, az alapvető szokások szakadatlan gyakorlása, folyamatosan 

észlelt minták elsajátítása. A természetet tisztelő, természet iránti felelős életmód formálása. 

Személyes biztonságra való törekvés. 

Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség–a test egészsége és jóléte–

elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés és 

sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket.  
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A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók 

élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő szocializálásának célját 

szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás és a motoros műveltség 

eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és-megőrzés ösztönzőerővel 

kell, hogy bírjon az egészségközpontú tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és 

fenntartására.  

 

A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a 

stressz- és feszültségoldás különféle ismereteinek elsajátítására, módszereinek alkalmazására. 

Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók saját testképének megismerésében 

és a testtudat kialakításában. Mindennek sikere nagyban függ a komplex intézményi 

mozgásprogram elméleti és gyakorlati minőségétől. 

 

Megvalósításának színterei: tömegsport, egészségvédő és sportnapok rendezése, városi és 

megyei sportversenyeken való részvétel, egészségügyi előadások szervezése, tanórák. 

 

1.3.10. A tanulók munkára nevelése 

 

Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és 

környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. A tanulóinkat el kell 

juttatnunk arra, a fokra, hogy kialakuljon bennük a munkáról való helyes szemlélet ,alkalmassá 

váljanak fizikai és szellemi munka végzésére, megalapozódjon munkaerkölcsük. 

Az iskolai élet minden területén, de különösen a tanulási folyamat során a tervezés, szervezés, 

végrehajtás, ellenőrzés munkáját meg kell szervezni a gyermekek számára. Fontos, hogy 

aktívan vegyenek részt a kapott és a vállalt tevékenységekben. A megerősítést a rendszeres 

értékelés szolgálja. Az elvégzett munkát a közösség is értékelje, véleményezze, ezáltal is 

fejlődik a gyermekek beszédkészsége, ítélőkészsége. 

 

1.3.11. A tanulók környezeti nevelése 

 

A természetes és mesterséges emberi környezet értékeinek megismerése. Értékmegőrző és 

fejlesztő, környezettudatos magatartás kialakítása. Az egészséges természet kialakításáért és 

megtartásáért tevékenykedő tudatos és felelős személyiség kialakítása. Az eredményes 

munkafeltétele, hogy a pedagógus maga is rendelkezzen közösségi vonásokkal, és ezáltal 

alkalmas legyen a személyiségfejlesztéssel járó feladatok elvégzésére, valamint tudatosan 

adjanak példát szakmai felkészültségből, korrektségből, emberségből. 
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A természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és 

életkori sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a természet- 

tudományos és műszaki életpályákra való szocializáció sikerességének záloga. 

Olyan magatartás határozza meg a tanulók viszonyát az emberéletteréül szolgáló környezethez, 

annak fenntartható megóvásához és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan 

rendszerszerűség ,az alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem elsősorban a 

különféle összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és műszaki  

          műveltség mindennapi életben és a munka világában való hatékony alkalmazhatóságához. 

A természettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való szocializáció és a  

környezeti nevelés terén a jelenben folyó kutatások folyamatai alapvető jellegű ismeretének és 

a nem hagyományos oktatásszervezési módszerek terrénumának egyre nagyobb szerepet kell 

biztosítani. 

 

1.3.12.A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok tevékenységi területei 

 

Személyiségfejlesztés a tanítási órákon 

 

Iskolánkban az osztályok, tanulócsoportok kialakítása bizonyos mértékig a gyermekek képességei 

alapján történik.  

 

Lehetőségei: 

 

 Differenciált képességfejlesztés. 

 Kommunikációs képességfejlesztése. 

 Tanítási tartalmak feldolgozása során a kíváncsiság, az érdeklődés kielégítése mellett 

az akaraterő, kitartás, felelősségtudat fejlesztése, érzelmek gazdagítása. 

 A tanulás, a munka örömének megtapasztalása, siker helyzetek teremtése. 

 Önállóságra való törekvéssegítése. 

 Kreativitásfejlesztése. 

 Esztétikai érzékfejlesztése. 

 Helyes énkép kialakítása. 

 Társas kapcsolatok kibontakoztatása. 

 Osztályfőnökióra, mely a személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés fontos színtere. 

Helyet ad a tapasztalásnak, a tudatosításnak, a helyes magatartás kialakításának. Segíti 

az önismeret, önértékelés kialakítását. 
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Személyiségfejlesztés a tanórán kívüli tevékenységek során 

 

A személyiségfejlesztés tanórán kívüli lehetőségei: 

 

 Tehetséggondozás, önmegvalósításra törekvés fejlesztése, erősítése. 

 Öröm, sikerérzés biztosítása, önbizalom növelés. 

 A kudarc helyes kezelés technikáinak megismertetése. 

 Értékítélet, kritikai érzékalakítása. 

 Együttes élmény átélése az osztálytól eltérő közegben. 

 Együttműködési képességalakítása. 

 Helyes konfliktuskezelés és döntési készségelsajátíttatása. 

 Test és a lélek harmonikusfejlesztése. 

 Mozgásigény kielégítése, mozgáskultúra megalapozása. 

 Egészséges életvitel, helyes fogyasztói szerep alapvető ismereteinek közvetítése. 

 Kulturált versengési stíluskialakítása. 

 Fejlesztő beszélgetések az önismeretet fejlesztésére. 

 Kulturált magatartásformák gyakorlása. 

 Másság elfogadtatása, tolerancia. 

 Európaiság, hazaszeretet, nemzeti öntudatformálása. 

 Tiszteletadás az ember teremtette értékek iránt. 

 A társas kapcsolatok illemének, etikájának gyakorlása (barátság, szerelem). 

 Az elutasító magatartás kibontakoztatása a káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, 

drog) vonatkozásában 

 

 

Napközis, tanulószobai foglakozások 

Ezeket a foglalkozásokat úgy szervezzük meg, hogy a másnapi tanítási órákra való felkészülés 

mellett lehetőséget biztosítsunk a mozgásra, játékra, a társas együttlét szabályainak 

elsajátítására, az együttműködés, a segítő életmód különböző formáinak gyakorlására, az 

egészséges életmód kialakítására. A különböző tevékenységi formák jó lehetőséget 

biztosítanak népi, nemzeti hagyományaink megismertetésére, ezzel a hazához való kötődés 

erősítésére. A tanulószobai foglalkozás keretében a pedagógus a felső tagozatos gyerekek 

számára biztosítja a tanórákra való felkészülést, segíti a tanulási nehézségek leküzdését. 
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Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

A gyermekek tehetségét kibontakoztató foglalkozások tantárgyakhoz kapcsolódnak szakkör 

jelleggel. Indítását évente határozzuk meg az igények, a lehetőségek, az erőforrások figyelembe 

vételével. 

 

Szakkörök, sportkörök 

A délutáni szabadidő tartalmas eltöltését megcélzó foglalkozástípusainkat több szempont  

figyelembevételével tervezzük meg minden tanévet megelőzően. 

 

A foglalkozásoknak az érdeklődés felkeltését szolgáló tematikai sokszínűsége a többirányú  

tehetségfejlesztést is elő kívánja segíteni. Számos tehetséges, ám hátrányos kulturális hátterű 

tanulónk helyzetét is mérlegelve szakköreink, tanfolyamaink éves programját úgy állítjuk 

össze, hogy minél több alkalmat nyújtsanak a korszerű ismeretszerzés lehetőségeinek. 

A szakköri tevékenység egyben kiegészíti a tanórai munkát, hiszen lehetőséget ad a tapasztalati, 

értelmező tanulás gyakorlására, erősíti, fejleszti a megismerési vágyat, ösztönzi önálló alkotó- 

munkák készítését, erősíti a tanulásrangját. 

 

Diákönkormányzat 

 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanóránkívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Munkáját az  

5.-8.osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák önkormányzati vezetőség irányítja. 

A diákönkormányzat tevékenységét az intézmény vezetője által megbízott nevelő(k) segítik. 

 

Az iskolai élet hagyományai 

Az ezekkel kapcsolatos tevékenységformák (kulturális rendezvények, iskolai ünnepélyek) 

együttese a személyiségformálás feladatai közül elsősorban az egészséges, kulturált életmódra 

nevelés, a segítő életmódra nevelés színterei az értelmi nevelés mellett. 

 

 

 

Versenyek, vetélkedők 

A tehetséges tanulók további fejlődését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, melyek az iskolában évente/félévente/stb. rendszeresen kerülnek meg- 

szervezésre. A legtehetségesebb tanulók városi megyei és országos tanulmányi, művészeti 

versenyeken is részt vesznek. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók  
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felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok 

végzik. 

 

Erdei iskola 

Az erdei iskola a nevelési és a tantervi követelmények megvalósulását segíti az iskola falain 

kívül. Személyiség, közösségfejlesztés. Önállóságra és környezettudatosságra nevelés. 

Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások 

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

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. 

 

 

Szabadidős foglalkozások 

A szabadidős foglalkozások során a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

 nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülő anyagi 

helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, 

táborok, mozi, színház, hangverseny-és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények, stb.) A szabadidős rendezvényeken való részvétel lehet önkéntes/kötelező. 

Idetartoznak a takarítási akciók (iskola, környék stb.) és gyűjtési akciók (papír, fém stb.) is. 

 

Városi könyvtár 

A városi könyvtár a tanulók és az iskola dolgozóinak egyéni tanulását, önképzését szolgálja. 

 

Könyvtári foglalkozás szervezhető a tanórán és tanórán kívül is. 

 

 

 1.4 Élménypedagógiai módszerek a tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben 

 

 

1.4.1 Komplex Instrukciós Program – KIP 

 

A KIP olyan heterogén tanulói összetételt feltételező oktatási eljárás, amely eredményesen 

alkalmazható minden tanuló iskolai sikerességének megalapozásához .A csoportmunka szervezésen 

alapuló tanítási módszer célja, hogy minden gyerek tudásszintje emelkedjen, és része legyen 

sikerélményben az osztálymunka során, valamint élet és tanulási esélyei jobbá váljanak. 

A speciális kooperatív ismeretelsajátítási program jellemzője, hogy alkalmazása során a nevelés és 

oktatás kognitív, morális és affektív komponenseit egyformán fontosnak tartja.  
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A módszer komplexitása a tanulók személyiségének fejlesztéséhez szükséges tevékenységek együttes 

alkalmazását jelenti.  

A KIP alkalmazása egyrészt segíti a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, hiányosságokkal 

küzdő tanulók felzárkóztatását, tanulás iránti motivációjukat erősíti. Másrészt a csoportfoglalkozások 

alatt a heterogén összetételű osztályokban a speciális instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül 

lehetőség nyílik a tanulók felkészítésére, az együttműködési szabályokra, a felszín alatt megbúvó 

tehetségek kibontakoztatására, a sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásán 

keresztül.  

A feladatok alkalmat adnak a tanulóknak, hogy eltérő képességeikkel vagy eltérő problémamegoldó 

stratégiájukkal hozzájáruljanak a sikeres feladat –megoldáshoz, amely lehetőségek tovább fejlesztik 

a tanulók erősségeit, miközben újakra is szert tesznek. A feladatok összetettsége teret ad minden 

tanulónak a feladatokhoz, forrásanyaghoz és eszközökhöz való hozzáférésre, amelyen keresztül a 

különböző szociális háttérrel, tudással rendelkező gyerekeknek is alkalma nyílik a feladatok sikeres 

megoldására a csoportmunka során.  

A pedagógus a KIP alkalmazása során megtanítja a gyerekeket a csoporton belüli együttműködési 

szabályokra ,  a meghatározott szerepek elsajátítására . A szerepek és a együttműködési normák  

lehetővé teszik , hogy a tanár az órán a csoport egésze és a csoporttagok egyedi munkáját kövesse , 

valamint a csoportdinamikai folyamatokat megfigyelje.  

A módszer egyik fontos hozadéka a tanári munka professzionális szintjének emelkedése. 

Különlegessége, hogy komplex rendszer. Érinti a tanterv tiszteletben tartásával a tananyagot, 

feldolgozásának mikéntjét, az értékelést, a nyílt kommunikációt, az együttműködést a tanulók között 

kiscsoportos munkával. A módszer a professzionális együttműködés minőségét javítja a pedagógusok 

között is. Csökkenti a pedagógusok kiégését, és örömmel, kihívással járó tanulási környezetet teremt 

a tanulóknak. A fegyelmi problémákat, az erőszakot és agressziót mérsékli. Kedvező hatással van az 

iskola szervezeti kultúrájára, hangulatára. Pozitív hatással van a tanulók önértékelésére, tanulási 

motivációjára és eredményesen kezeli a csoporton belüli státuszproblémákat. Nem utolsó sorban: 

színesíti az intézmény pedagógusainak módszertani palettáját. 

 

1.4.2 Informális és nem formális tanulási alkalmak az 1-7. évfolyamokon 

 

A tanulói esélyegyenlőség, a konstruktív, értékközpontú és élményalapú nevelés, az egész életen át 

tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés 

hátránykompenzációs szerepének erősítése és az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében 

informális és nem formális tanulási alkalmakat szervezünk az 1-7. évfolyamokon, melyek az EFOP- 
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3.2.15/VEKOP-7 kiemelt projekt keretében fejlesztett oktatási és képzési tartalmakra épülnek. Célunk 

befogadó, elfogadó és nyitott tanulási környezet megteremtése, ahol az élmény, a közösen integráltan 

végzett alkotói tevékenység és annak bemutatása a társadalmi együttműködést erősíti. 

A kidolgozott témamodulok, valamint módszertani segédanyagok, tananyagok használatát 

intézményünk pedagógusai 30 órás továbbképzés keretében sajátították el. 

 A képzés során pedagógusaink átfogó tudást szereztek a tematikus informális és nem formális tanulási 

alkalmakhoz kapcsolódó adott témamodul és korosztály mentén. 

 Felkészítették őket az adott korosztály specifikus, tematikus informális és nem formális tanulási 

alkalmakra, az ehhez kapcsolódó módszerek és eszközök magas színvonalú alkalmazására, a  

hatékony tanulási környezet, az élményszerű tanulási folyamat biztosítására a bentlakásos és a 

napközis tematikus alkalmak megvalósításához. 

 Bővültek pedagógusaink játék- és foglalkoztatási eszköztárai. 

Az újfajta, nem formális és informális tanulási programot intézményünk pedagógusai az 

EFOP3.3.5-17-2017-00067 azonosító számú „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő 

Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus 

Egyházmegye iskoláiban” elnevezésű projekt keretében 2019. június utolsó két hetében bentlakásos 

és napközis formában megvalósuló tematikus tanulási alkalmak megvalósítása során alkalmazták és 

tesztelték. A projekt által biztosított oktatási, képzési anyagok és módszertani támogató 

dokumentumok ismeretében, az intézményünk által a www. csodaszarvasprogram.hu honlapon 

kiválasztott tematikus programelemek és azok módszertanának alkalmazásával szervezzük a diákok 

szabadidejét a tanórán kívüli gyakorlati tapasztalatszerzés és a tanulás közösségi élménnyé formálása 

során. A projekt tapasztalatai alapján a nem-formális tanulási módszerekkel és tematikus 

programelemekkel olyan tanulási módokat és szervezési megoldásokat valósítunk meg, amelyek 

előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, javítják a 

tanulók eredményességét, támogatják kompetenciáik fejlesztését, elősegítik az iskolai lemorzsolódás 

csökkenését és az esélykülönbségek mérséklődését, segítik az osztályközösségek megerősödését, 

melynek a színtere nemcsak az iskola lehet. 
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1.4.3 Természettudományos élményprogram 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Egyetem, valamint a 

Nyíregyházi Főiskola a tanulási kompetenciák, az oktatás és a szakképzés fejlesztéséért kiemelkedően 

közhasznú alapítvány együttműködésével az EFOP-3.3.6-17 kódszámú, Természettudományos 

élményprogramok megvalósításának támogatására kiírt pályázat keretében, természettudományos 

élményközpont jött létre Nyíregyházán. 

A központ létesítésének és működtetésének célja, hogy hozzájáruljon a köznevelési intézmények alap 

program kínálatán és infrastrukturális feltételein túlmutató, minőségi oktatási program és környezet 

kialakításához, élményszerű tanulás keretében segítve a természettudományi ismeretek 

oktatásának hatékonyságát. 

A projekt keretében egyetemi oktatók és pedagógiai szakértők közreműködésével olyan tanmenetbe 

illeszthető, kreatív, korszerű, kísérletközpontú, rugalmas oktatási programcsomagok kerültek 

kidolgozásra és bemutatásra, amelyek hozzájárulnak a természettudományos tárgyak 

népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, a korszerű,  

            kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztéséhez. 

Az alap és középfokú intézmények diákjainak szóló program 2018. október 31-től indult és két éven 

át tart. A programban résztvevő intézmények számára ingyenes szolgáltatás: nem formális és 

informális tanulás keretében megszervezett, rendszeresen ismétlődő foglalkozásformák, amelyek a 

természettudományos ismeretszerzés népszerűsítését szolgálják: 

- havi szakkör,  

- foglalkozássorozat,  

- kihelyezett természettudományos óra, 

- műhely- és klubfoglalkozás, 

- versenyek, 

- nyári napközis tábor. 

A programba sikeresen beválasztották a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskolát is . 

Az  iskolából  10-20 fős, természettudományos tárgyak iránt érdeklődő tanulói csoportok 

kísérőtanárral, havonta 2- 3 alkalommal, mindig azonos időpontban vesznek részt a rendszeresen 

ismétlődő 90 perces foglalkozásokon.  

A programokat a Nyíregyházi Egyetem oktatói dolgozták ki, és egyetemi hallgatók bevonásával ők 

vezetik az élményekre alapuló órákat, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt központ termeiben.  

A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek az iskolákkal való sikeres és jó hangulatú együttműködésre, 

a program népszerűsítésére és zökkenőmentes lebonyolítására, ezért a 36 hónapos időszakban  
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(12 hónap előkészítés, 24 hónap lebonyolítás) a résztvevő intézményekkel koordinátori hálózat 

kialakítására, és iskolánként 1 fő intézményi koordinátor alkalmazására kerül sor. Az iskolákkal 

való kapcsolattartás az intézményi koordinátoron keresztül történik. A tanulási alkalmak 

szervezéséről, a megfelelő feltételek kialakításáról, a program népszerűsítéséről, a szülők és a 

résztvevők tájékoztatásáról, a foglalkozások időpontjának egyeztetéséről az erre a célra létrejövő 

Koordinációs Iroda gondoskodik. 

 

1.5 Hit- és vallásoktatás-nevelés 

 

Hagyományos programjaink, rendezvényeink: 

 

Szeptember: 

̶ Szent Mihály hava: 

 Veni Sancte 

 Kisboldogasszony ünnepe (szept.8.) 

 Szent Mihály (szept.29.) 

November: 

– Szent András hava: 

 Mindenszentek, Halottak napja(nov.1-2.) 

 Szent Márton katona, püspök ünnepe(nov.11.) 

 Árpád-házi Szent Erzsébet napja (nov.19.) 

Adventi előkészület December: 

– Karácsonyhava: 

 Szent Miklós püspök, Mikulásvárás (dec.6) 

 Adventi időszak, karácsonyi készülődés 

 Karácsony, Jézus születésének megünneplése 

Január: 

– Boldogasszony hava: 

 Vízkereszt, házszentelés(jan.6.) 

Február Böjtelő hava: 

 Gyertyaszentelő Boldogasszony, gyertyaszentelés (febr.2.) 

 Szent Balázs püspök ünnepe, Balázs-áldás (febr.3.) 

 Farsang 
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Március: 

– Böjtmáshava: 

 Hamvazószerda, nagyböjti időszak, húsvéti előkészület 

 Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc.25.) 

 Húsvét vigíliája, Jézus szenvedése (március vagy április) 

Május: 

– Pünkösdhava: 

 Pünkösd 

Június: 

– Szent Jakab hava: Te Deum 

Július: 

- Iskolánk védő szentjének ünneplése július 26 –án SzentAnna. 

(kapcsolódás Nyírtelek városnapi rendezvényeihez, a Szent Anna templombúcsúhoz) 

 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek, egyéni vagy csoportos felhasználása 

A tanulók igényei alapján az iskola intézményvezetőjével történt előzetes megbeszélés után  

lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit a tanulók – tanári felügyelet 

mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

1.6 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

1.6.1.Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

 

A 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet 128. § - 132. §-áig teljes körű egészségfejlesztést, olyan 

komplex egészségfejlesztési szemléletet ír elő, amely a gyermek egészségi állapotának 

kedvező irányú változását idézi elő az iskolai nevelésben-oktatásban. A nevelési-oktatási 

intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló 

egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatokra, amelyek különösen 

a) az egészséges táplálkozás 

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás 

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése 

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

f) a személyi higiéné területére terjednek ki 
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g) az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, 

tehát magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, 

mentálhigiéné, az önsegítés feladatait, módszereit. 

h) biomechanikailag helyes testtartás kialakítása 

1.6.2.  Célok 

Az egészségfejlesztés hosszú távú céljai: 

 képessé tenni iskolánk diákjait arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák 

 egészségfejlesztő környezetkialakítása 

 egészségfejlesztő közösségi tevékenységbe bevonni diákjainkat 

 egyéni képességek fejlesztése 

 mozgás gazdag életmód, közösségi és társadalmi programként általánosan elfogadott 

legyen - egészséges szemlélet kialakítása; az egészséget támogató életmód 

gyakorlására, környezeti károsító tényezők lehetőség szerinti kiiktatására, betegség 

megelőzésére. 

 

 mentális betegségek megelőzése, a tanulók lelki egészségi állapotának és 

életminőségének javítása, egészségtudat fejlesztése 

 drogtagadás elősegítése, egészségre káros szokások mellőzésének segítése 

 döntéshozás: „nemet mondani a probléma helyzetekre”elősegítése 

 

Az egészségfejlesztés rövid távú céljai: 

 személyi higiénével 

 az aktív testmozgással 

 egészséges táplálkozással 

 baleset megelőzéssel 

 életvezetési ismeretek nyújtásával 

 dohányzás visszaszorításával, az alkohol és drogprevencióval 

 szexualitással 

 rendszeres orvosi, fogorvosi szűrések biztosításával 
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1.6.3. Egészségfejlesztési célok megvalósításának formái 

 

Személyi higiéné 

 Alsó tagozaton a tisztálkodásra vonatkozó általános szabályok megismertetése,  

tisztasági csomag napi használata. 

 Felső tagozaton a pubertás korhoz kapcsolódó tisztálkodási szabályok megismertetése. 

 Védőnői szolgálat segítségével fejtetvesség kiszűrése. 

 

 

Aktív testmozgás 

 Mindennapos testedzés biztosítása: 

A törvény által előirt évfolyamokon heti 5 testnevelés óra, játékos egészségfejlesztő 

foglalkozások a szabad foglalkozások keretén belül. Játékos testmozgás a Nyírteleki Sport 

Egyesület (NYSE) foglalkozásain való részvétellel. 

 Tanulók fizikai állapotának felmérése: NETFIT mérés 5.-8.évfolyamban 

 Szülők bevonása a sportolásba szülő- tanár-diák meccsek rendezésével. 

 Turisztika, kerékpáros túra népszerűsítése (az NYSE kerékpárszakosztályával): 

Gyalog- és kerékpártúrák, kirándulások szervezése. Turisztikai ismeretek átadása. Változatos, 

a gyermekek érdeklődésének, sportolási igényének megfelelő legyen. 

 

Egészséges táplálkozás 

 Iskolai étkeztetés biztosítása (Nyír-Tel Szol Nonprofit KFT–vel). Rendszeres étkezési 

szokások kialakítása, folyamatos gyakoroltatása. Mindennapi egészséges táplálkozás 

elősegítése alsó tagozaton az Európai iskolagyümölcs és az iskolatej programhoz való 

csatlakozással. 

 Tanórai keretben az egészséges táplálkozás témájában alapos ismeretek nyújtása. 

 Egészségnapok szervezése. 

 

Baleset-megelőzés 

 Minden tanév elején általános, a különböző tantárgyakhoz és a játszótéren való 

viselkedéshez kapcsolódóan, balesetvédelmi oktatást tartunk a tanulóknak, melyet a 

naplóban dokumentálunk. Hasonlóképpen felhívjuk a figyelmet a balesetveszélyekre 

kirándulások, túrák, a nyári táborozás előtt. 
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 A közlekedési balesetek megelőzését szolgálja a technika, környezetismeret és osztály- 

főnöki órákon a közlekedési ismeretek oktatása. Különös részletességgel kell kitérni a 

busszal való közlekedés szabályaira, etikettjére, mivel iskolánkba sok a környező 

tanyabokrokból autóbusszal bejáró gyerekek. 

 Helyi polgárőr szervezet és az iskolarendőr segítségének igénybevétele. 

 

1.6.4. Életvezetési ismeretek nyújtása 

Célja, hogy olyan készségek kifejlesztéséhez és gyakoroltatásához adjon segítséget, amelynek 

révén: 

 A gyerekek megismerhetik önmagukat és társaikat. 

 Ismereteket szerezhetnek a társas kapcsolatok lélektani sajátosságairól. 

 Felfedezhetik önmaguk megvédésének lehetőségeit és felelősségét. 

 Csökken a gyerekek közötti konfliktusok száma, nő a toleranciakészség. 

Tartalma: felkészítés a családi életre, az egészséges életmód választása, személyiségfejlesztés 

(önismeret, döntéshozás, stressz kezelés és önkontroll, konfliktuskezelés, hatékony 

kommunikációra nevelés). 

Megvalósítás: hittan órán, osztályfőnöki órákon, egész napos iskola keretében. 

 

 

1.6.5. Szexualitás 

Célja: Helyes nemi szerepek kialakítása és a fiatalkori szexuális élet veszélyeire való felhívás. 

Tartalma: egészséges nemi működés, nemi szerepek tisztázása és tiszteletben tartása, 

párkapcsolat, gyermekkori szexualitás. 

Megvalósítás: biológia órán, szakember által tartott felvilágosító előadáson. 

 

1.6.6...Dohányzás visszaszorítása, alkohol és drogprevenció 

Az iskola az alkohol és drogprevenciónak, egészségfejlesztésnek nemcsak kiemelt színtere, 

hanem egyik legnehezebb „munkaterülete” is. Hivatásunk célja különösen azoknak a 

fiataloknak a megmentése, akik nem ritkán családi környezetük, közvetlen társadalmi 

élményeik, mintakeresésük, mentális képességük vagy rosszul értelmezett lázadásuk 

következményeként válnak áldozatokká. 

 

Célunk: 

 Ne szokjanak rá a dohányzásra, az iskolában és környékén nem dohányoznak a tanulók! 

 A tanulók képesek legyenek a helytelen egészségkárosító tényezők 

elutasítására, valamint a boldog, kiegyensúlyozott, stressz mentes élet megalapozására. 
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 Alkoholfogyasztás és illegális droghasználat megjelenésének, jelenlétének kiszorítása 

a diákságéletéből. 

 A divattá vált energiaitalok káros hatásának tudatosítása. 

 

Tananyagba beépített integrált drogprevenciós tartalmak. A szabadidő eltöltésének hasznos 

megszervezése, hiszen a gyermekek, fiatalok számára aktív, kreatív, sikerélményeket is  

biztosító elfoglaltság az egészséges életmód kialakításának egyik alappillére, kreatív cselekvési 

forma, mely az emberi önkiteljesedést mozdítja elő. 

 

Megvalósulás színterei: környezetismeret, biológia, drámapedagógiai óra keretein belül, 

felvilágosító előadáson a káros szenvedélyek hatásaira felhívni a tanulók figyelmét. Személyes 

beszélgetések az érintett tanulókkal. Szülői értekezlet: amelynek témája ez a káros viselkedés- 

forma, a szülői minta fontossága e témában is témában. 

 

1.6.6. Rendszeres orvosi, fogorvosi szűrések 

Rendszeres kapcsolat tartása az iskolaorvossal, védőnővel. Szűrővizsgálatokon (iskolaorvosi, 

fogászati) való részvétel, ezek eredményeinek közlése a szülőkkel. Ha intézményünk a  

gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni,  

 

vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, megkeresi a gyermek- 

és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem, területen működő szervezetet, 

hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre. 

 

1.6.7.Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az elsősegélynyújtás oktatásának célja: 

 megismertessük a gyerekekkel az elsősegélynyújtás fogalmát, fontosságát 

 ismerjék fel az egyes sérülések tüneteit 

 a sérülések lehetséges következményeit és ellátásukat, a legalapvetőbb elsősegély 

nyújtási technikákat (vérzéscsillapítás, sebellátás, törések ellátása) 

 tudatosítsuk a lehetséges vészhelyzeteket 

 megismertetjük a gyerekekkel a segítségkérés lehetőségeit 
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Az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításának színterei: 

 tanítási órákon: biológia, egészségtan, osztályfőnöki, testnevelés, egyéb órákon az  

aktualitásnak megfelelően. 

 tanítási órán kívül: napközis foglakozás, szakkör, vetélkedők, egészségnap, 

erdei iskola, tábor. 

 

Az iskolaorvos és védőnő, a Magyar Vöröskereszt szakmai segítségét is igénybe vesszük 

(rendszeresen szervezünk elsősegélynyújtó versenyt-bemutatót). 

1.7. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti. Az iskolai közösség sajátosság az is, hogy mind a tanórai, mind a tan- 

órán kívüli tevékenységek állandó vagy alkalmilag alakult közösségekben zajlanak, ezért  

minden esetben az a célunk, hogy ezen közösségek tagjait alkalmassá tegyük arra, hogy a közös 

cél érdekében elfogadják a közös értékrendet, és hajlandóak legyenek ennek megfelelően 

viselkedni, munkálkodni. 

 

1.7.1.A közösségfejlesztés céljai 

 

Törekedjünk arra, hogy minden tanuló: 

 ismerje meg azokat a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való 

harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek. 

 

 sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. 

 legyen nyitott más népek kultúrája iránt. 

 váljon érzékennyé környezete állapota iránt, és kapcsolódjon be közvetlen 

környezetének értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

 szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös 

kezelése és megoldása terén. 

 legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni és azt szelektíven használni. 

 tudjon társaival és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvén szabatosan 

kommunikálni. 

 tevékenysége erősítse a közösséghez valókötődést. 
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1.7.2. Az iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei 

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok: 

A tanórán résztvevő tanulók egy osztályközösség tagjai, az osztályközösséget- közösségi érdek, 

közösségi cél, közös értékrend és a tudat - tartja össze. A diákok egyben egy  

nagyobb közösség tagjai is, az iskoláé. Igyekszünk bennük ennek tudatosítását kialakítani. 

 

Legfontosabb célunk olyan valódi közösséget formálni, amely képes a közös cél érdekében, a 

közös értékrend elfogadására. Az iskola szervezett keretein belül ennek megfelelően viselkedni, 

munkálkodni. A különböző munkaformáknál (pl.: csoportmunka, páros munka, műhely- 

munka, stb.) tananyag feldolgozása mellett a közösség alakítása is erősen jelen van. A 

közös munka során a társak és a foglalkozásvezetők elfogadása, az együttműködés 

megalapozása, fejlesztése történik. 

Ennek érdekében az alábbi feladatokat igyekszünk megvalósítani: 

 a tanulás támogatása: kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel,  

tanulmányi és munkaerkölcs erősítésével, 

 a tanulók kezdeményezéseinek segítése, 

 a közvetlen tapasztalatszerzés segítése, 

 a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással, helyes 

cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével), 

 a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önintézményvezető képességének 

fejlesztése 

 

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

évfolyamon a már elért eredményekre való építés, 

 olyan nevelő kollektíva kialakítása, majd megtartása, mely összehangolt 

követeléseivel és nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket 

koordinálni tudja, 

 különböző változatos munkaformákkal (homogén csoportmunka, differenciált  

csoportmunka, egyéni munka, kísérlet, verseny, pályázat) az együvé tartozás, az 

egymásért való felelősség érzésének erősítése. 
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A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai: 

A tanórán kívüli foglalkozások kötetlenebb formában a közösségfejlesztés kiváló területei. 

Feladatai: 

 nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére, 

 átgondolt játéktervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa, hogy a 

különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a 

közösséghez való tartozásérzését, 

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

közösségben való harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlenek, 

 a sokoldalú és változatos foglalkozások (irodalmi, zenei, képzőművészeti, sport, 

környezetvédelmi) járuljanak hozzá a közösségi magatartáserősítéséhez, 

 a séták, kirándulások mélyítsék el a természet iránti tiszteletet, és a környezet iránti 

felelősségérzését 

 

Iskolánk igény és lehetőség szerint az alábbi tanórán kívüli foglakozásokat kínálja 

1. Napközis, tanulószobai foglalkozások. 

2. Sportkörök: tömegsport, kosárlabda, labdarúgás 

3. Tehetséggondozó szakkörök 

4. Tanulmányi versenyek: helyi, kistérségi, megyei, országos szintig felmenő és 

nemzetközi versenyek 

5. Kulturálisversenyek 

6. Házi bajnokságok különböző sportágak keretében. Sportversenyek. 

7. Iskolai rendezvények: diáknap, gyermeknap, jeles napok (pl. Föld napja, Állatok 

világnapja, Madarak és Fák napja stb.), ünnepi műsorok, megemlékezések, farsangi 

mulatság, Adventi forgatag, Mikulás nap, karácsony, gyermeknap, DÖK nap 

8. Erdei iskola, tanulmányi- és osztálykirándulások 

9. Múzeum, kiállítás látogatások, színház és hangverseny látogatások, mozi 

látogatások. 

10. Iskola előkészítő foglalkozások az óvodásoknak (iskolába hívogató foglalkozások  

az első osztályosok beiratkozásáig) 

11. Nyílt tanítási nap felső tagozaton (4. évfolyamból 5. évfolyamba való átmenetsegítése) 

12. Iskolán kívüli fejlesztési módszerek: bekapcsolódás a közéletbe (városi ünnepélye- 

ken való részvétel, helyi újságban való megjelenés) 
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1.7.3. A diák önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

 

Az iskolai DÖK a tanulók önirányító, önszervező közössége, melynek keretében önállóan 

intézik saját ügyeiket. Életkori sajátosságaikból kifolyólag általános iskolánk felső 

tagozatában működik, de itt is a segítő pedagógus irányítása mellett, sokszor a pedagógus-

közösséggel együttesen. Iskolánk diákönkormányzata minden év szeptemberében újra alakul, 

demokratikus úton választja saját vezetőit, tisztségviselőit. Ezután megfogalmazzák azokat a 

célokat, feladatokat, melyeket az adott évben megvalósítani kívánnak. 

Célok, feladatok: 

Elsősorban közösségépítő jellegét erősíti a már kialakított hagyományok, programok 

szervezése, lebonyolítása. A régi tevékenységek mellett újhagyományok teremtése is fontos 

szerepet játszik. 

 Helyi pályázatok, versenyek kiírása, lebonyolítása, melyek dekorációs céllal is 

készülnek, emellett emocionálisan is előkészítik a közelgő eseményeket, ünnepeket. 

 Rajzverseny 

 Farsangi műsoros jelmezverseny. 

 Ki mit tud 

 Színházlátogatás. 

 Nemzeti értékeink ápolása, ünnepeinken, megemlékezéseinken a nemzeti érzés 

mélyítése. 

 Olyan tevékenységeket szervez a DÖK, amelyek értékes esztétikai élményeket 

nyújtanak a közösség tagjainak, és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösségis. 

 A közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése. 

 Megszervezik a diáknapot. 

 Természetesen a tervező-szervező funkción túl a DÖK érdekképviseleti 

szerepet is betölt iskolánkban, itt azonban elsődleges céljuk a közösség érdekében 

végzett tevékenységekért a közösség előtti dicséret, ezzel is előmozdítani kívánják 

olyan egyéniségek kialakulását, akik szívesen kapcsolódnak be, majd kezdeményezik 

érdekes, hasznos tevékenységek lebonyolítását. 

 Összességében célunk olyan közösség kialakítása, amely büszke sikereire, és értékeli 

más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait. 
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1.8. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

 

1. A nevelőtestület minden tagjának feladata legmagasabb szinten a lehetőségeket legjobban 

hasznosítva nevelni, oktatni iskolánk tanuló ifjúságát, 

 A NAT, a kerettantervek, és a pedagógiai program alapelvei, értékei, cél- és 

feladatrendszerének maradéktalan betartása és teljesítése, 

 szakmailag, pedagógiailag tovább képezni magát, 

 a városi, iskolai érdekeket szem előtt tartva tevékenykedni, 

 a nevelési és oktatási terv, valamint az iskolai munkaterv végrehajtása. 

 

2. A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

 a tantervek végrehajtása 

 a tanítási órákra való felkészülés, azok pontos megtartása 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása 

 tájékoztató füzetek aktuális beírása 

 különbözeti, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 a tanulmányi versenykiírások, pályázatok figyelése, rendszeres követése 

 dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása, lebonyolítása, értékelése, 

 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, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, a munkáltató által elrendelt 

továbbképzéseken, a munkaközösségi értekezleteken 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken valórészvétel, 
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 tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 részvétel az országos felmérésekben 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 a pedagógiai etika írott vagy íratlan törvényeinek betartása, 

 

 a problémák nyílt mindenkori megbeszélése megfelelő hangnemben tanulóval, 

szülővel, kollégával, vezetővel egyaránt, 

 a szükséges intézkedések megtétele gyermekbaleset vagy annak veszélye esetén, 

 a védő- óvó előírások betartása és betartatása bombariadó és tűzriadó esetén, 

 gondoskodás az illetékes szervek értesítéséről, az intézmény gyors és szakszerű 

kiürítéséről, 

 kulturált viselkedés, öltözködés, ünnepélyeken a közösség íratlan törvényének 

betartása, ünnepélyeken a közösség döntése által meghatározott öltözködés, 

 különös figyelmet fordítson a gyermek személyiségének megfelelő fejlődésére, 

tehetségének kibontakoztatására, 

 legyen figyelemmel a gyermek egyéni képességeire, adottságaira, fejlődési ütemére, 

szocio- és kulturálishelyzetére, 

 kiemelt kötelesség a különböző bánásmódot igénylő gyerekekkel való egyéni törődés. 

3. Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg minden tanév júniusában a felmenő rend- 

szer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során tekintettel van a személyiségfejlődés szakaszainak sajátos jegyeire, 

 együttműködik az osztályt képviselő diákönkormányzat tagjaival, segíti a 

tanulóközösség kialakulását, 

 segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját 

 kapcsolatot tart az osztály szülői szervezetének tagjaival 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály magatartási helyzetét, 

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti, 

 szülői értekezletet tart, 
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 ellátja az osztályával kapcsolatos adminisztrációs teendőket: napló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása, 

törzslapvezetése, 

 igazolatlan hiányzás esetén felszólítás, értesítés, feljelentés dokumentálása, 

 segíti osztálya kötelező orvosi vizsgálatát, 

 kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra 

 tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

 javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére, 

 rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban, 

 munkáját előre megtervezi, és ezt írásban foglalkozási tervben (óraterv, tanmenet) 

rögzíti, 

 feladata a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált 

fejlesztése, közösségi tevékenységük irányítása, öntevékenységük és önkormányzó 

képességük fejlesztése, 

 együttműködik az osztályban tanító szaktanárokkal, napközis és tanszobás nevelőkkel, 

 felelős osztálya rendjéért, tisztaságáért, 

 látogatja az osztálya tanítási óráit, tanórán kívülifoglalkozásait, 

 észrevételeit megbeszéli az érintett nevelővel, 

 vezeti az osztálya osztályozó értekezleteit, értékeli az osztálya helyzetét, neveltségi 

szintjét, magatartását, tanulmányi helyzetét, 

 törekszik a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésére, gondot fordít a 

gyengébbek felzárkóztatására, a differenciált foglalkoztatásra  tehetséggondozásra, 

 a tanulók személyiségfejlesztése érdekében összehangolja az iskola és a család nevelő- 

munkáját, együttműködik a szülőkkel, 

 a továbbtanulásra jelentkezést megelőzően segíti a pályaválasztási munkát, 

 családlátogatást a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknál tanév elején ajánlott 

végeznie, (a gyermekvédelmi munkát segítő szakemberrel együtt,) a többieknél szükség 

szerint, 

 a családlátogatás időpontját köteles a haladási naplóban jelezni, 

 fogadóórát a munkatervben meghatározott rendben tart, 

 kéthavonta ellenőrzi az osztálynapló és az ellenőrzőjegyeit, 
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 az ellenőrző könyvben tájékoztatja a szülőket a tanuló magatartásáról, tanulmányi elő- 

meneteléről, ellenőrzi, hogy a szülők ezeket az észrevételeit tudomásul vették-e, 

 haladási naplóba az órarendet hetenként előre beírja, a bejegyzéseket ellenőrzi, az 

igazolásokat összeszedi, az osztályzatok számát figyelemmel kíséri, 

 a napló "megjegyzés" rovatában gondoskodik a jutalmazások- büntetések 

bejegyzéséről, ill. bejegyeztetéséről, 

 a tanulói házirendet, a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat az első tanítási napon 

a tanulókkal, az első szülői értekezleten a szülőkkel ismerteti, 

 bombariadó, tűzriadó esetén az intézményben elfogadott intézkedési rend alapján 

tevékenykedik, 

 az osztályfőnök a gyermekvédelmi munka közvetlen segítője, ismernie kell tanítványait 

és körülményeiket, a gyermekvédelmi eseteket azonnal jeleznie kell, 

 segítse és figyelemmel kísérje a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulókat, 

 a szülőkkel kapcsolatot tart, feltárja a hátrányos helyzet okait, 

 kapcsolatot tart a gyermekvédelmi munkát segítő szakemberrel, az osztályban tanító 

pedagógusokkal e gyerekek helyzetének megértése és könnyítése érdekében. 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. 

 

1.9. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

 

1.9.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítőtevékenységek 

 

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki átlag feletti, általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással 

rendelkezik és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. Iskolánk 

képzési rendszerében kiemelkedő feladat a tehetséggondozás. A lehetőségekből fakadóan 

elhivatottságot érzünk szakmailag tanulóinkért, tanulmányi fejlődésüket igyekszünk pozitív 

irányba terelni, az adott, felkínált lehetőségeket kihasználni. Az előkészületekhez, a nevelési-

oktatási folyamat végig viteléhez bennünk, pedagógusokban kell éljen az a törekvés, hogy 

tanítványaink érezzék, amit a mottóban is megfogalmaztunk. Ahhoz, hogy felkeltsük hátrányos 

helyzetű tanulóink érdeklődését a plusz feladatok iránt, minőségi változást kell eszközölni 

hozzáállásunkban, miként szellemi bázist kell teremteni. Intézményen belül kell megoldani  
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életkornak meg- felelően azokat a szakaszokat, amit érdemes több munkával kiemelkedővé 

tenni. Keresni kell a tehetséges tanulókat, megadni minden lehetőséget a kiugró teljesítmény 

reményében. 

Tanulóink nagy százaléka hátrányos helyzetű, ami szociális hátrányokat rejt (település szét- 

szórtsága, bejárási nehézségek, ingerszegény környezet, munkanélküliség, anyagi lecsúszás, 

könyves-környezet hiánya, számítógép hiánya, egyéb tárgyi feltételek nélkülözése). Gyakori 

problémát okoz az anyagi, utaztatási, befizetési nehézség. Ezt meg kell oldani, mert tehetséges 

gyerek ilyen okok miatt nem kerülhet számára hátrányos (megkülönböztetett) helyzetbe az 

iskolában. 

 

Lehetőségek iskolán belül és kívül: 

 szaktárgyi versenyek 

 szakköri lehetőségek 

 művészeti oktatás (alapfokú művészetoktatás) 

 internetes feladatmegoldó versenyek 

 levelezős versenyek 

 pályázati felhívások 

 emelt óraszámú oktatás (német, informatika) 

 felvételi előkészítők 

 kapcsolat a városi közművelődési központtal 

 kapcsolat sportegyesületekkel, egyéb civilszervezetekkel 

 iskolai, városi könyvtárhasználata 

 egyéb szabadidős tevékenységek (mozi-,színház-és múzeumlátogatások, kirándulások, 

erdei iskola, hangverseny látogatás). 

 iskolánk kiemelt feladatként kezeli a mindennapos testnevelést, az informatika, és az 

idegen nyelv tantárgyak oktatását 
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Hagyományszintű helyi versenyek a munkaközösségek szervezésében: 

 vers- és prózamondó 

 szép magyar beszéd 

 helyesírási 

 angol-németnyelv 

 rajz és vizuáliskultúra 

 sport 

 népdaléneklő 

 komplextanulmányi 

 környezetvédelmi 

 elsősegélynyújtó 

 házi matematika 

 hangosolvasás 

 sudoku 

 egyéb tantárgyi 

 megyei szintű helyi szervezésű szövegértési és cigány tehetségmutató versenyek. 

 

Körzeti, megyei illetve országos szintű lehetőségek: 

 vers- és prózamondó (mesemondó),szépkiejtési 

 művészeti (színjátszó, énekkar, rajz,) 

 sport (atlétika, kosár, foci) 

 matematika 

 helyesírási (helyi, körzeti, megyei, országos) 

 környezetismereti versenyek. 

 

Évek óta részt veszünk a következő versenyeken: 

 „Zrínyi ”, matematika körzeti,(országos) 

 rajzpályázatok egyéni és csoportos 

 internetes versenyek 

 "Szép magyarbeszéd" 

 Bendegúz, Kenguru, AMV 

 PANGEA 

 informatikai versenyek 
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1.9.2. A tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkózását segítőprogram 

 

A felzárkóztatás kiindulása mindig a tanulási nehézségek okainak feltárásával kezdődjön. Ez 

nem csak az osztályfőnökök és a fejlesztő pedagógusok feladatköre, hanem mindnyájunk 

felelőssége. A felzárkóztatás alapja a bizalom és az önbizalom erősítése, a fokozott 

személyesség a munkakapcsolatban. Ezek nélkül nincs hatékony fejlesztés! Személyre szabott 

feladatokkal segítünk a lemaradt tanulókon. Fontos, hogy szintjükhöz mérjük a 

követelményt. A fokozatosság elve alapján nehezülhetnek ezek a feladatok. 

Felzárkóztatást elősegítő programjaink 

 tanórán belül differenciált foglalkozást, fokozott segítségnyújtást biztosítunk a tanulási 

nehézségekkel küzdő gyerekek számára, 

 tanulóinkat önmagukhoz képest értékeljük, 

 diagnosztizálás 

 szükség esetén további vizsgálatokra küldjük tanulóinkat, melyet a Szabolcs-Szatmár- 

Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai végeznek el (fejlesztő pedagógus, 

pszichológus, logopédus, gyógypedagógus). 

 a diagnózisnak megfelelő terápiás foglalkozásban részesítjük tanulóinkat – fejlesztő 

foglalkozások, tanulás-korrekció, korrepetálás, 

 a tanulási zavarral küzdő tanulókat segítik az önálló tanulás szokásainak, és a tanulási 

készségek kialakításában (szövegértés, olvasástechnika), s a tanulási technikák 

megismerésében, alkalmazásában, 

 tanulási technikák elsajátíttatása szakórákon és egyéni foglalkozásokon, (tanulás 

tanítása, önálló hatékony tanuláskompetenciája) 

 rendszeres ismétlés, gyakoroltatás, változatos tanulásszervezés, 

 egyéni tanulási motiváció erősítése, bíztató dicsérettel javító szándékú elmarasztalással 

 közösség nevelő hatása (társak hatása sokszor erősebb, mint a pedagógusé), 

 a kötelező tanítási órákon kívüli foglalkozásokon, szakkörökön is adjunk lehetőséget a 

tanulók személyiségfejlődését elősegítő tevékenységekre (szaktárgyi, fotó, tánc, dráma, 

kézműves, sportszakkörök) 

 kapcsolattartás a szülőkkel, a tanárok javaslata, segítségadása a tanulási nehézségek 

leküzdésében 

Iskolánk a bukás-mentességre törekszik, gyenge tanulóinkat igyekszünk a minimumszintre 

eljuttatni. A fejlesztés, korrekció, felzárkóztatás feltétele a korrekt, feltáró munka. Fontosaz 

iskolaérettség szakszerű eldöntése, mely az óvoda és a szülő felelőssége. 
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A problémák korai feltárása érdekében a tanítók és a fejlesztő pedagógus minden év 

decemberéig elvégzik a DIFER felmérést elsős tanulóinkkal. 

 

Az alsó tagozatból a felső tagozatba lépéskor, a tanév első hónapjában az alsó tagozatos 

osztályfőnökök esetmegbeszélés keretében átadják” felsőtagozatos kollégáiknak a gyermekeket, 

kiemelve a speciális fejlesztő eljárásokban részt vevő tanulók nevelésére, tanítására, értékelésére 

vonatkozó ismereteket. Negyedik év végén a felsősszaktanárok szintfelmérőt készítenek 

matematikából és magyarból. 

 

1.9.3. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

 

BTMN tanuló: 

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, társaskapcsolati 

problémákkal tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 

beilleszkedése továbbá személyiségfejlődése nehezített, vagy sajátos tendenciákat mutat, de 

nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

A beilleszkedési és magatartási, tanulási gondokkal küzdő tanulók esetében a tanulási 

esélyegyenlőség megteremtéséhez legfontosabb feladatunk a prevenció és a folyamatos 

gondozás. 

Az első osztályba lépés, az iskola-óvodaátmenet előkészítésének kialakult hagyományai 

vannak intézményünkben.  

 

Elemei: 

 Az első osztályban tanítókat időben kell kijelölni, és azt nyilvánosságra hozni, hogy 

szülő, gyermek egyaránt lelkileg felkészülhessen erre. 

 A leendő elsős tanítók több alkalommal felkeresik az első osztályba készülő 

gyermekeket az óvodában. 

 Az óvodások néhányszor ellátogatnak az iskolába, ahol találkoznak az iskolásokkal, 

tanárokkal, megismerik az osztálytermeket.(iskolai rendezvények, iskolacsalogató). 

 Az elsős nevelők gondoskodnak arról, hogy a bekerült kisgyermekek fokozatosan 

állhassanak át az iskolai időbeosztásra. 

 Az új körülmények, az új elemek tudatosítása, begyakoroltatása az elsőrendű feladat. 

 Az újszerű követelményekhez fokozatosan kell hozzászoktatni a tanulókat.  
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Az iskolaváltás miatt jelentkező beilleszkedési (esetleg magatartásbeli) gondok okai igen 

szerteágazóak lehetnek, hiszen akár a családtól való elszakadás is halmozhatja a gyermek 

pszichés megterhelését. 

Feladataink: 

 Az iskolaváltás okainak, a tanuló személyiségének viszonylag gyors felderítése, a 

gondviselőjével történő egyeztetés, 

 Az iskolai körülmények, követelmények tudatosítása a tanulóval (személyes kapcsolat 

létesítése). 

 A közösség segítségének igénybevétele (közösségerősítő tényezői s). 

 A gyermek fokozott megfigyelése, és szükség esetén gyorsmegsegítése. 

 

A megismerés és a problémák feltárása utáni feladataink: 

 Szükség esetén fejlesztő pedagógiai szolgáltatásaink keretén belül különféle 

vizsgálatokat és terápiás módszereket alkalmazunk. 

 Esetelemzésekkel alakítjuk az egységes szemléletet a hatékony nevelés érdekében a 

gyermeket tanító kollégák körében. 

 Differenciált bánásmódot biztosítunk, segítjük tanulóinkat önértékelési problémáik 

rendezésében, új értékrend kialakításában, az önszabályozás képességének 

fejlesztésében. 

 Részképesség zavar esetén a gyermekek fejlesztő foglalkozáson vesznek részt, ahol 

differenciált faladatokkal, egyéni haladási tempóval, egyéni motiválással segítjük 

továbbhaladásukat. (Fejlesztőpedagógusok) 

A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek 

részére fejlesztő pedagógusaink a közösségi életbe való beilleszkedését elősegítő foglalkozta- 

tásokat is tartanak, ezzel növelve a tanulási esélyegyenlőségüket a közösségben. Fontos fel-

adata a BTMN-es tanulót tanító pedagógusoknak, hogy a gyerekkel történő bánásmód során 

tartsák be a szakértői véleményben írt javaslatokat. 

 

 

Eredményes nevelő-oktató munkánk érdekében a magatartási problémák megfelelő, személyre 

szabott, és türelmes kezelése minden pedagógus fontos feladata. 

A magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek kezelése 

1. A szélsőséges magatartásformák jelentkezése esetén az elsődleges feladat a 

tanulószemélyiségének és az ok-okozati összefüggéseknek a gyors feltárása, majd ezek 

függvényében az optimálisnak tűnő eljárás megtervezése. 
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 Ha lehetséges, az előidéző okokat kell megszüntetni. 

 

 Közvetlen környezetét (osztályát) fel kell készíteni a helyzet kezelésére, segítségüket 

is igénybe kell venni. 

 Tevékenységét folyamatosan figyelemmel kell kísérni, szükség esetén nyomban közbe 

kell avatkozni. 

 Az eljárást nagy gyakorisággal értékelni kell, nevelői-, gyermekkörben, valamint az 

adott tanuló előtt. Szükség esetén az eljárást módosítani kell. 

 

2. Amennyiben a körülmények felderítése, az eljárás megtervezése meghaladja erőnket, 

igénybe kell venni külső szakemberek közreműködését (orvos, pszichológus, nevelési 

tanácsadó). 

3. Nem engedjük meg, hogy a szélsőséges magatartási zavarokkal küzdő gyermek lehetetlenné 

tegye az osztály többi tanulójának normális körülmények közötti nevelését, oktatását. 

 

1.9.4. BTMN és SNI tanulókat segítőprogram 

 

BTMN tanuló: Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, 

társaskapcsolati problémákkal tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 

közösségbe való beilleszkedése továbbá személyiségfejlődése nehezített, vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

 

SNI tanuló: Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján, mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy 

magatartási zavarral) küzd. 

 

Iskolánk, alapító okirata alapján ellátja a BTMN és az SNI tanulók integrált nevelését- 

oktatását. Számukra a Köznevelési törvény biztosítja a különleges gondoskodáshoz, a 

rehabilitációs célú foglalkozáshoz való jogot, mely a tanulót fogadó intézmény számára 

kötelezettséget jelent. (2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 47§) Bármilyen 

problémával is küzd az intézményben nevelt gyermek kiemelt fontosságú a gyermek-gyermek, 

gyermek-pedagógus, pedagógus-szülő közötti kooperáció és kommunikáció valamint a 

pedagógus megváltozott szerepe.  
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Az integráló pedagógusnak új készségeket kell elsajátítania ahhoz, hogy mediátorként tudjon 

közreműködni az„ ép”és a sajátosnevelési igényű gyerekek szüleinek párbeszédében. 

 

1.9.5. Helyzetkép 

Intézményünkben integráltan tanulnak a BTMN és SNI tanulók a NAT alkalmazásával, a 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján. 

 

Jellemzőik: 

 részképesség zavarok - alapvető eszköztudás (olvasás, írás, számolás) elsajátításának 

nehézsége – következménye a tanulással kapcsolatos tevékenységek elutasítása 

 kóros hyper kinetikus vagy kóros aktivitászavar, figyelemzavar – rövidebb ideig tud a 

feladathelyzetben megmaradni, gyenge önértékelési képesség jellemzi 

 érzékenyebbek a meteorológiai változásokra 

 fáradékonyság 

 igénylik a pontosan meghatározott kereteket, érthető és követhető szabályokat.  

A tanulók érdekében szoros kapcsolatot tartunk a Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottságokkal és a nevelési tanácsadókkal. 

 

1.9.6.A fejlesztés alapelvei, feladatok 

 

Alapelvek: 

 A NAT-ban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a SNI tanulókra is érvényesek. 

 Érvényesíteni kell azonban, a számonkérés és értékelésdifferenciálását. 

 A szakértői bizottság javaslata alapján - indokolt esetben - egyes tantárgyakból, 

tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól a tanulót mentesíteni lehet. 

 A tanuló ismereteinek a vizsgának nem minősülő évközi számonkérésekor a sajátos 

nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató engedélyezi az 

írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli 

beszámolóval történő felváltását. A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében biztosítani kell az iskolai 

tanulmányok során alkalmazott segédeszköz használatát és a hosszabb felkészülési időt. 
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Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján tanulmányait egyéni 

munkarend keretében folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, 

érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, a felkészítést végző 

pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az az iskola gondoskodik, 

amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 

 

A tanulók fejlesztése egyéni fejlesztési terv szerint történik. 

 Sajátos nevelési igényű tanulók esetében szoros szakmai együttműködés a felzárkóztató 

pedagógussal, gyógypedagógussal, pszichológussal, logopédussal, szükség esetén más 

szakemberrel az osztályfőnök koordinálásával. 

 Fejlesztő pedagógus és pedagógiai asszisztens bevonása a munkába. 

 

Feladatok: 

 az egészséges énkép és önbizalom kialakítása 

 a kudarctűrő képességnövelése 

 az önállóságra nevelés. 

 

1.9.7. A fejlesztő tevékenység területei Diszlexia, diszgráfia 

 a testséma biztonságának kialakítása 

 a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbálisszinten 

 a vizuomotoros koordináció gyakorlása 

 a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése 

 az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újra tanítása) lassított tempójú, nyújtott ütem, 

hangoztató-elemző-szótagoló,a homogén gátlás elveit figyelembevevő, valamint a 

vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel 

 olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész pályafutása 

alatt 

 a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során 

 az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel 

 az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, 

gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával 
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1.9.8. Diszkalkulia 

 az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, 

intenzív fejlesztése 

 a testséma kialakítása 

 a téri relációk biztonsága 

 a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelvtudatosítása 

 a szerialitás erősítése 

 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése 

 a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe 

helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, 

a képi, a vizuális megerősítés 

 a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 

megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása alkalmazása 

 

1.9.9. Kóros hiper kinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar 

 az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, 

érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében 

 a tanuló viselkedésének megismerése siker vagy kudarc esetén ennek alapján a tanuló 

alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének segítése 

 együttműködés a családdal és más szakemberekkel 

 fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása 

 

Feladatok 

Minden tanév elején a szakértői bizottság szakvéleményének elemzése és a tanuló megfigye- 

lése alapján történik a rehabilitációs foglalkozások megszervezése. Ez mindig teammunkában 

történik. Az integrált nevelés csak a különböző szakemberek tervezett és tudatos 

együttműködése keretében lehet eredményes. (gyógypedagógusok, az intézmény pedagógusai, 

pszichológusok) Az egyéni fejlesztési tervet a gyógypedagógus készíti az illetékes szakemberek 

bevonásával. A megvalósításban mindenki a maga kompetenciája szerint vesz részt. A 

rehabilitációs óra megtartása gyógypedagógusi kompetencia, az egyéni fejlődési lap vezetése 

az ő feladata. A folyamatos egyéni fejlesztést a tanulóval közvetlenül foglalkozó pedagógusok 

korrepetálással, differenciált órai feladatokkal, egyéni számonkéréssel segítik.  

A rehabilitációsórák számát általában a szakértői vélemény írja elő. Ennek hiányában, a 

köznevelési törvényben előír tóraszám az iránymutató.  
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A fejlődés figyelemmel kísérése folyamatos. A fejlesztési terv szükség szerint módosítható. 

Félévkor és tanév végén az elért eredmények megbeszélése a szülő bevonásával történik. 

 

Feltételek 

 gyógypedagógus 

 pszichológus 

 fejlesztő pedagógus 

 logopédus 

 

Tárgyi feltételek 

 fejlesztőszobák 

 fejlesztő és terápiáseszközök 

 fejlesztő játékok 

 fénymásoló 

 számítógép, számítógépesprogramok 

 szakkönyvek, szakfolyóiratok 

 

1.10. Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

 

1.10.1. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A többször módosított gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  

XXXI. törvény pontosan meghatározza az állam, a helyi önkormányzatok feladatait a gyermekek 

védelmével összefüggésben. Az új törvény több ponton találkozik a Köznevelési törvény előírásaival, 

számos kérdésben határoz meg az iskolák vezetői, pedagógusai részére közvetlenül is feladatokat. A 

Gyvt.17.§ szerint törekednünk kell a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére a törvényben meghatározott 

alaptevékenységek keretein belül. A nevelési-oktatási intézmény feladatai között szerepel a gyermek-

és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. A gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető 

okok feltárása, pedagógiai eszközökkel a káros hatások megelőzése és ellensúlyozása. Szükség esetén 

a gyermek, a tanuló érdekében intézkedéseket kell kezdeményeznie a különböző hatóságoknál. A 

munkát szervezi és összefogja a 2020/2021. tanévtől a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó 

iskolai gyermekvédelmi felelős, az osztályfőnök, de köteles abban közreműködni valamennyi 

pedagógus. Az intézmény gyermekvédelmi tevékenységében közreműködik a Nyíregyházi Család- és 

Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő szakembere.  
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Feladataik közé tartozik: 

 

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

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. 

o Családlátogatásokon részt venni a veszélyeztető okok feltárása érdekében. 

o A veszélyeztető okok megléte esetén értesíteni a Nyírteleki Szociális Szolgáltató 

Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálata 

 (továbbiakban Gyermekjóléti Szolgálat). 

o Segíteni a Gyermekjóléti szolgálat tevékenyégét. 

o A tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén a gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását kezdeményezni. 

o Tájékoztatást nyújtani a tanulók részére szervezett szabadidős programokról 

 

Feladatuk továbbá: 

 A veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű tanulók felmérése, nyilvántartása. 

 A segélyezéssel kapcsolatos ügyintézés segítése. 

 Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal és a gyámügyihatóságokkal. 

 A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kísérése az 

osztályfőnökök együttműködésével, szükség esetén intézkedés. 

 A veszélyeztető tényezők feltárása. 

 A tanulók személyiségének fejlesztése, a megfelelő életszemlélet kialakítása 

osztályfőnök–tanár–szülő együttműködésével. 

 Iskolánk gyermekvédelmi tevékenysége három fő területre terjed ki: a 

gyermekfejlődését veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése. 

 

Az iskola pedagógiai munkájában az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem 

megelőző céljait: 

 Egyetlen tanuló sem kerülhet hátrányos helyzetbe származása, vallása, nemzeti vagy 

etnikai hovatartozása, ill. bármilyen másoknál fogva. 

o Minden tanuló számára biztosítani kell a fejlődéséhez szükséges feltételeket. 

 Biztosítani kell a családi, vagyoni helyzetből fakadó hátrányok leküzdését, a tanuló 

képességeinek, tehetségének kibontakoztatását. 

 Az iskolának rendszeresen kapcsolatot kell tartani a szülőkkel, családokkal. 

o Biztosítani és segíteni kell a tanulói szervezetek, a diákönkormányzat 

létrejöttét és működését. 
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o Biztosítani kell, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, és véleményt 

nyilváníthassanak az őket érintő kérdésekben. 

o A tanuló számára biztosítani kell, hogy nevelése és oktatása biztonságos és 

egészséges környezetben folyjon, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, 

szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

o A tanuló személyiségi jogait tiszteletben kell tartani. 

o Az iskolának együtt kell működnie a gyermekvédelemmel foglalkozó más ha- 

tóságokkal, szervezetekkel, személyekkel annak érdekében, hogy elősegítse a 

gyermek családban történő nevelkedését, a veszélyeztetettség megelőzését és 

megszüntetését. 

o A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység közé tartozik 

szenvedélybetegségek megelőzésére irányuló tevékenység is. 

 A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyerekek problémáit az 

iskola és a Gyermekjóléti szolgálat minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve 

ezzel súlyosabbá válásukat. 

o A gyermekvédelmi problémák súlyossága alapján különböztethetjük meg a 

veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekeket. 

 Feladataink közé tartozik az is, hogy részt vegyünk a tanuló fejlődését veszélyeztető 

okok megszüntetésében, hogy az iskola falain belül is segítsük a veszélyeztetettség 

megszűnését vagy legalábbis ellensúlyozását. 

 

1.10.2.A gyermek- és ifjúságvédelem színterei 

 

1. Igyekszünk családlátogatások keretében megismerni tanulóink családi hátterét, 

szociálishelyzetét. 

2. Különös figyelmet kell fordítani mindazon családokra, aki anyagi helyzetük vagy 

másoknál fogva nem képesek egyedül eleget tenni gyermekneveléssel kapcsolatos 

feladataiknak: az ő érdekükben kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

3. Felvilágosító tevékenység a szülők és tanulók körében: mentálhigiéné, 

egészségvédelem, gyermekvédelmi, Köznevelési törvény megismertetése.  

Formái: szülői értekezlet, fogadóóra, fogadódélután. 

4. Differenciált foglalkozásainkon biztosítjuk a gyermekek részére a tanulási hátrányok 

csökkentését. Ez megvalósul tanórán kívüli tevékenységként is fejlesztőpedagógus 

segítségével, felzárkóztató foglalkozásokon. 
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5. Szoros kapcsolattartás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Gyámhivatalával és a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

6. Szükség esetén lelki segítségnyújtás megszervezése és rendszeresítése az iskola lelkésszel 

közösen. 

7. Az arra rászoruló tanulóknak gyermekvédelmi támogatáshoz juttatása, eljárás a helyi 

gyermekjóléti hatóságnál. 

8. A pályaválasztás, beiskolázás körültekintő megszervezése. 

9. Személyes, egyéni tanácsadás szülőknek és tanulóknak. 

 

1.10.3. A szociális hátrányok enyhítését segítőtevékenység 

 

A mai társadalomban az emberek illetve a családok anyagi helyzete különböző. A szülő 

nehezen nyilatkozik anyagi gondjairól, sokszor a pedagógus veszi észre, hogy a család 

problémával küzd. Az év elejei tanszervásárlás, kirándulások több szülőnek gondot okoznak. 

Az otthoni gondok mindig kihatnak a tanulók tanulmányi munkájára, sőt magatartására is. Ez 

a legfontosabb jelzés a pedagógus számára. Ha egy gyerek megváltozik és főleg negatív 

irányban – ott a problémát elsősorban a családban kell keresni. Amennyiben otthon a gondok 

sokasodnak, a szülők is türelmetlenebbek, nyugtalanabb háttérből kerül hozzánk a tanuló. 

Célunk segíteni azon tanulóink beilleszkedését az iskolai környezetbe, akik szociális 

körülményeiket tekintve – akár átmenetileg is – hátrányos helyzetűek. Mindezek ismeretében 

tudjuk megtervezni minden év végén a következő tanév várható feladatait. Fontos feladat, hogy 

a családokat partnerként vonjuk be az iskolai folyamatokba, döntésekbe. El kell érnünk, hogy 

bizalommal fordulhassanak bármelyik kollégához, ha segítséget igényelnek. Gyermekvédelmi 

munkát segítő szakember és az osztályfőnökök együttműködése itt még fontosabb, a 

bizalom megteremtése a diszkrét segítségnyújtáson múlik. 

 

A szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekeinknél különösen fontos a következő 

kompetenciaterületek fejlesztése, amelyek a későbbi társadalmi beilleszkedésüket, szocializációjukat 

segítheti elő: 

 

Anyanyelvi kommunikáció: 

Önálló szövegértés, szövegalkotás, gondolatok, vélemény megfogalmazása szóban és írásban. 

 

Matematikai kompetencia: 

Alapvető gyakorlati számolási és gondolkodási képességek kialakítása, amelyek konkrét élet- 

helyzetek megoldására készítenek fel. 
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Digitális kompetencia: 

Információkeresés 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

 

Konfliktusmegoldás, közügyekben való eligazodást segítése, frusztráció kezelése, egyéni, és közérdek 

tisztelete. 

 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 

1. Felzárkóztatás, illetve tehetséggondozás, 

2. Önismereti csoportok létrehozása, működtetése, 

3. Drog- és bűnmegelőzés, 

4. Mentálhigiénés programok, 

5. Pályaorientációs tevékenység, 

6. Táborozások, kirándulások, országjárások, 

7. Tájékoztatás a szociális juttatások lehetőségéről 

8. Különböző szintű támogatások elnyerésére történő ösztönzés, 

9. Figyelemfelhívás a tanulássegítő foglalkozások előnyeire, 

10. Kapcsolattartás a szakmai szolgáltatóintézményekkel, 

11. Táborozási, kirándulási hozzájárulások, 

12. Pályázat-figyelés, részvétel pályázatokon, 

13. Étkezési támogatás elveinek, mértékének meghatározása. 

 

1.11. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai, 

gyakorlásának rendje 

Az iskolai diákönkormányzat 

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

idős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve annak 

választott tisztségviselői érvényesítik. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb rendű 

jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. Az iskolai diákönkormányzat 

szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint alakítja.  

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

a nevelőtestületnek egyetértési joga van. 
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Az iskolai diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet 

 a tanulói közösséget érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésében, elfogadásában, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésében, megszervezésében, 

 a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásában, 

 a házirend kialakításában, 

 1 tanítás nélküli munkanapprogramjában 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját, segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének 

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

 

Az iskolai diákközgyűlés 

A diákközgyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékoztató fóruma, amely a 

tanulóközösségek által megválasztott küldöttekből áll. A diákközgyűlés nyilvános, azon 

bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai megjegyzéseit.  

A diákközgyűlés az intézményvezető által, ill. a diákönkormányzat működési rendjében 

meghatározottak szerint hívható össze, évente legalább 1alkalommal. 

Az iskolai diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések 

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

Az iskolai diákönkormányzat működését az intézmény saját költségvetéséből teljes körűen 

finanszírozza. A diákönkormányzat egyéb bevételeinek felhasználásáról maga dönt. 

1.12. Kapcsolattartás a szülőkkel, a tanulókkal, az iskolai partnerekkel 

 

1.12.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

A kapcsolattartás rendszeres formái a tanulókkal 

 A tanórai foglalkozások, 

 tanórán, iskolán kívülifoglalkozások, 

 programok, 

 rendezvények, 

 különböző fórumok, 

 megbeszélések, 

 intézményi gyűlések biztosítják a tanulókkal való rendszeres szóbeli kapcsolattartást. 

Az írásbeli kapcsolattartás jellemző formái: az iskolai és osztályfaliújságok, iskolaújság. 
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1.12.2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

 

A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje: 

 A Szülői Szervezet iskolaszintű képviselőjével, vezetőjével az iskola 

intézményvezetője tart kapcsolatot. 

 Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek az SZMSZ vagy 

valamely jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az intézményvezető 

kéri meg az írásos anyagok átadásával. 

 Az intézmény szülői szervezete részére az iskola intézményvezetője tájékoztatást ad 

az intézménymunkájáról. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás és a tájékoztatás formái és rendje: 

Az intézmény a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást ad az éves munkatervben rögzített, 

faliújságon is közzétett, általános munkaidőn túli időpontokban (szülői értekezletek, 

fogadóórák), valamint rendszeres írásbeli tájékoztatást ad személyre szólóan a gyermekek 

tájékoztatófüzetében. Az iskolai tájékoztatási rendszer írásos eszközei: az épületenként és 

osztályonként elhelyezett faliújságok, digitális kapcsolattartási formák. Az előbbiek 

frissítéséről intézményvezetői megbízással a szakmai munkaközösség-vezetők gondoskodnak. 

Az intézmény - munkatervében rögzítetten - tanévenként szülői értekezletet és fogadóórát tart. 

 

További lehetőségek még: 

 Nyílt tanítási napok 

 Szülők – nevelők bálja 

 Közös rendezvények 

 

Szülői értekezletek 

Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. A szülők a 

tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi első szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. 

A leendő első évfolyamosok szülei számára a beiratkozás előtt bemutatkozást, tájékoztatást 

tarthatnak az első osztályban tanítók az oktatási módszereikről. Ezt a szülői értekezletet a 

leendő osztályfőnökök és az intézmény vezetősége tartja. 

Az új közösségek (l. és 5. osztály) osztályfőnökei a lehetőségek szerint a szeptemberi első 

szülői értekezleten bemutatják az osztályban (csoportban) nevelő-oktató pedagógusokat. 
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Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a szülői 

munkaközösség vezetője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldásra. 

 

Fogadóórák 

Az iskola valamennyi pedagógusa a munkatervben meghatározott gyakorisággal szülői 

fogadóórát tart, - kivéve azokat a hónapokat, amikor szülői értekezlet van - ilyenkor fogadja a 

szülőket, és szóbeli tájékoztatást ad a tanulókról. 

Negyedévenként a gyengén és bukásra álló tanulók szüleinek külön értesítést küldünk. Ez a 

szaktanárok és osztályfőnökök feladata. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szüleit az 

osztályfőnök írásban is behívja az intézményi fogadóórára. Amennyiben a gondviselő a 

munkatervben rögzített időpontú fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, 

telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett pedagógussal. 

 

Családlátogatás 

Szükség esetén az osztályfőnök a napközis nevelővel, (ha a gyerek napközis)különösen 

problémás esetekben a gyermekvédelmi munkát segítő nevelővel és a szociális segítővel együtt 

előre megbeszélt időpontban családot látogat. 

 

Családi nap 

A szülők, a tanulók és a pedagógusok együtt töltenek el egy játékos vidám napot. 

 

Nyílt tanítási nap 

Az iskolában tanulók szüleinek, melynek célja:a szülők betekintést nyerjenek az iskolai nevelő 

és oktató munka mindennapjaiba, ismerjék meg személyesen a tanítási órák lefolyását, 

tájékozódjanak közvetlenül gyermekük és az osztályközösség iskolai életéről. 

A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg. 

 

1.12.3 Iskolai honlap, facebook oldal 

Célja: a szülők, érdeklődők naprakész információkat szerezhessenek az iskola tanórai és tan- 

órán kívüli rendezvényeiről különböző programokról, a gyermekeket érintő eseményekről, 

feladatokról, lehetőségekről, és igényei szerint tevékeny részesei lehessenek ezeknek. 
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1.12.4. A rendszeres írásbeli tájékoztatás formái és rendje: 

 

- Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet az 

osztálynaplóban, a tanuló pedig az ellenőrzőjében feltüntetni. Az ellenőrzőben a pedagógus 

minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel lát el. A bejegyzések tudomásul vételét a szülők 

aláírásukkal jelzik. 

- Amennyiben a tanuló tájékoztató füzete hiányzik, a hiányt az osztálynapló mellékletében 

(„magatartás füzet”) dátummal és kézjeggyel ellátva be kell jegyezni. 

- Arendszeresvisszajelzésszükségességemiattaheti1vagy2órástantárgyakbólfélévenként 

minimum3, a heti 3 vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyaknál havonta legalább 1érdemjegy 

alapján osztályozható a tanuló. 

-  

1.12.5. Iskolánk kapcsolatai a külső támogatóinkkal, partnereinkkel 

Iskolánk szakmai céljainak megvalósítása érdekében tényleges működést és kapcsolatot 

kezdeményez, tart fenn a nevelő munka színvonalának emelése érdekében. 

A ma iskolája csak akkor képes minőséget biztosítani, ha nyitott és keresi az együttműködést 

mindazokkal a partnerekkel, akik segíteni tudják céljai megvalósításában. Ennek érdekében az 

intézményvezető, illetve az érintett pedagógus a partnerlehetőségeinek megfelelő módon tartja 

a kapcsolatot. 

 

Céljaink megvalósítása érdekében együttműködünk: 

 a helyi óvodával 

 helyi egészségügyi intézmény 

 Szociális Szolgáltató Központtal, 

 NYÍR-TEL-SZOL Nonprofit Kft-vel, 

 a város civil szervezeteivel, alapítványaival, 

 helyi vállalkozókkal, 

 Nyírtelek Város Önkormányzatával 

 iskolarendőr 

 testvértelepülések 

 Könyvtár 

 Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza 

 Egészségügyi intézmények, fogorvosi, iskolaorvosi, védőnői ellátás 

 Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegye Püspöki Hivatal  

 A Debrecen –Nyíregyházi Egyházmegye szociális és oktatási intézményei  
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1.13. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ és 65.§-ban foglalt fel- 

hatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgáinak szabályozása. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák célja: 

 

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

teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény Pedagógiai 

Programja szerint nem lehetett meghatározni 

 

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

szeretné a követelményeket teljesíteni. 

 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozóvizsgákra 

 különbözetivizsgákra 

 javítóvizsgákra 

 és pótló vizsgákra vonatkozik 

 

A vizsgaszabályzat hatálya 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít 

 aki különbözeti vizsgára jelentkezik 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 

 

 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

 

A vizsgaszabályzat hatálybalépése a 2013/2014-es tanév végén megszervezendő vizsgáktól 

érvényes, és határozatlan időre szól. 

 

Minden vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből állhat az iskola Pedagógiai Programja 

alapján. 
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OSZTÁLYOZÓ VIZSGA 

Az Intézményben az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két 

hétben kell megszervezni. 

Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási 

év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, 

s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani. 

Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a 

tanítási órák több mint 30 % - a. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző  

kéthétben, ha 

 felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól 

 engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három 

vizsgatárgyból szervezhető, szülői kérelemre több is. A vizsgáztatás időtartama 10 percnél 

nem lehet több. 

A tanulmányok alatti vizsgán a 20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 68.§,71.§ hatálya alá tartozó 

tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények 

érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott. 

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény 

nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során 

olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta. 

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. 

 

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA 

A különbözeti vizsgák időpontját az intézményvezető határozza meg. Iskolaváltoztatás vagy külföldi 

tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az Intézmény a különbözeti vizsga 

letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, 

amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely 

tantárgy, tananyag ismerete feltétele a si- keres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamralépésnek. 

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell 

az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. 
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JAVÍTÓVIZSGA 

Ha a tanuló tanév végén –legfeljebb 3 tantárgyból- elégtelen osztályzatot kap, javítóvizsgát 

tehet. Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető. A tanulót a vizsga 

eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

 

PÓTLÓ VIZSGA 

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az 

osztályozó/pótló/különbözeti vizsgakövetelményeit, a teljes vizsgaanyagából, vagy a nem 

teljesített vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján 

az intézményvezető jelöli ki. 

 

FÜGGETLEN VIZSGABIZOTTSÁG ELŐTT ZAJLÓ VIZSGA 

A 20/ 2012.(VIII.31.) EMMI 73.§-a tanuló alapvető jogaként mondja ki, hogy tanulmányai 

során pedagógusaitól független bizottság előtt, tanulmányok alatti vizsgát tehet, amely lehet 

osztályozó- és javítóvizsga. A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti 

vizsgát az Oktatási Hivatal szervezi. A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával a 

félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző 30. munkanapig, amennyiben hiányzás 

miatt nem értékelhető és osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását 

követő három napon belül jelentheti be, ha független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni. 

 

A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott, s 

javítóvizsgát tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a 

javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le. 

 

ÍRÁSBELI VIZSGÁK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet 

 a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy 

megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot 

 a feladatlap megoldásának ideje 45 perc, kivétel SNI-s, BTMN-es tanuló 

 a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló 

hozza magával 

 ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt 

jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az 

intézményvezetőjének 
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Az írásbeli vizsga javítása 

- a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot 

- ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközöket 

használt, - rávezeti a feladatlapja és értesíti az intézményvezetőt 

A SZÓBELI VIZSGA ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI- 

 a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie 

 a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helyiséget kell 

biztosítani. 

 a szóbeli vizsgán minden tanuló a tantárgyakhoz kapcsolódó segédeszközök- 

kel készül az önállófeleletre 

 a felkészülési idő legalább 20 perc 

 a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja 

 a felelet maximum 10 percet tarthat 

 két tantárgy között a vizsgázó pihenő időt kérhet 

 ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, 

jegyzőkönyvet készít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről 

 szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az 

intézményvezetőt, aki a törvények alapján dönt. 

 

 

Az értékelés rendje 

Az adott vizsga értékelése a Helyi tantervben megállapított pontrendszerhez igazodik. 

 

A vizsgatárgyak részei és követelményei 

Magyarirodalom írásbeli és/vagy szóbelivizsga 

Magyarnyelvtan írásbeli és/vagy szóbelivizsga 

Történelem írásbeli és/vagy szóbelivizsga 

Idegennyelv írásbeli és/vagy szóbelivizsga 

Matematika írásbeli és/vagy szóbelivizsga 

Természetismeret írásbeli és/vagy szóbelivizsga 

Fizika írásbeli és/vagy szóbelivizsga 

Földrajz írásbeli és/vagy szóbelivizsga 

Biológia írásbeli és/vagy szóbelivizsga 

Kémia írásbeli és/vagy szóbelivizsga 

Informatika írásbeli és/vagy szóbelivizsga 
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Hittan írásbeli és/vagy szóbelivizsga 

Technika, életvitel és gyakorlat írásbeli és/vagy szóbeli vizsga 

Készségtárgyakból (rajz, testnevelés, ének) gyakorlati feladatok megoldása 

A vizsgatárgyak követelményei 

 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának- az 

intézmény Pedagógiai Programjában, a Helyi tantervben található- követelmény 

rendszerével. 

 

1.14. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

A tanuló átvételére –kivéve, ha az iskolatípus váltással is jár– a tanítási év során bármikor 

lehetőség van. A körzethatáron belül lakó tanulókat fel kell venni. Körzeten kívüli tanuló 

csak intézményvezető előzetes engedélyével vehető fel. 

 

Az átvételi kérelemhez a következő iratokat kell bemutatni: 

 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatóságiigazolványt, 

 a gyermek anyakönyvi kivonatát, 

 az előző iskolából kapott dokumentumokat, 

 sajátos nevelési igényű gyermek esetében a bizottsági szakvéleményt. 

 

Ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az iskolatípus változtatásával is 

jár, az átvételre a felvételre megállapított eljárás szerint kerülhet sor. 

 

Tanulók átvétele másik iskolából 

 Az átvétel eljárásrendje: 

• Ha az adott osztály létszáma engedi, a szülő kérésére – elsősorban a tanév befejezése után – 

biztosítjuk a más iskolába járó tanulók számára az iskolaváltás lehetőségét. Az átvételről az 

intézményvezető dönt az érintett osztályfőnök véleményének kikérésével. 

• Ha az intézményvezető engedélyezi a tanuló átvételét, a két iskola által tanított tantárgyak 

összehasonlítása alapján dönt arról, hogy a tanuló számára el kell-e rendelnie különbözeti 

vizsgát. 

• Ha a tanulónak nem kell különbözeti vizsgát tennie, az intézményvezető tanév közben is 

engedélyezheti az átvételét, ebben az esetben írásbeli befogadó nyilatkozatot küld a tanuló  
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iskolájának. A tanuló akkor iratkozhat be iskolánkba, ha az „Értesítés iskolaváltoztatásról” 

dokumentumot kézhez kaptuk. 

• Ha a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, csak annak eredményes teljesítése után 

iratkozhat be iskolánkba, ezért a tanköteles tanulónak eredeti iskolájában fenn kell tartania a 

tanulói jogviszonyát. 

• Az évközi átvételnél a különbözeti vizsga előzetes letételétől eltekinthet az intézményvezető, 

ha a tanuló eddigi eredményei, illetve a hiányzó tantárgy nehézségi foka alapján biztosítottnak 

látja a különbözeti vizsgaeredményességét. 

• Évközi vizsgát kizárólag a fenti esetben tartunk, egyébként általában az augusztusi 

vizsgaidőszakban szervezzük meg. 

• Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles 

dokumentumok alapján az osztályfőnök átvezeti az osztályozási naplóba. 

• Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségével és út- 

mutatásai szerint pótolnia kell. 

 

 Az iskolaváltás elutasítása: 

• Ha a két iskola tantervei között nem nagyok a különbségek, esélyteremtő iskola révén nem 

zárkózunk el a tanulási kudarccal küzdő, gyengébb eredményű tanulók átvételétől, de az 

iskolaváltást kizárja – kivéve, ha ezt a másik iskola intézményvezetője kéri –, ha a tanuló 

magatartásával komoly gondok vannak, vagy ha sokat mulasztott igazolatlanul. Ennek 

megállapítására a tanulónak az átvétel kérelmezésekor be kell mutatnia az ellenőrzőjét. 

• Ha a két iskola tantervei között jelentősek a különbségek, nem tudjuk átvenni – különösen a 

felsőbb évfolyamokra–azt a tanulót, akinél az eddigi teljesítménye alapján nem feltételezhető, 

hogy eredményes különbözeti vizsgát tesz. 

• Ha a tanuló az augusztusi különbözeti vizsgán bármely tantárgyból nem teljesítette az 

elégséges szintet, az átvételét elutasítjuk. 

 

1.15. A felvételi eljárás különös szabályai 

 

Az iskolai beiratkozás 

- Idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat határidejéről a kormányhivatal közleményt vagy 

hirdetményt tesszük közzé helyben, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 

harminc nappal. 
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- A tanköteles korba lépett gyermeket (a továbbiakban: tanköteles) a szülő a kormányhivatal 

által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban − köteles beíratni a lakóhelye 

szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 

 

- A tanköteles sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében, 

vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt 

iskolába. 

 

- Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

 a gyermek anyakönyvi kivonata, 

 továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, döntést. 

 

Az iskola intézményvezetője a felvételi eljárásban a tanulói jogviszony létesítésével hozza 

meg a döntését. Az iskola intézményvezetője a kormányhivataltól kapott nyilvántartás, vagy 

a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján 

értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. 

Az iskola intézményvezetője értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tankötelest vett fel, 

akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési oktatási intézmény 

székhelyén van. 

 

Az iskolába felvett gyermeket, tanulót az iskola tartja nyilván. 

 

1. Külföldi bizonyítvány elismeréséről, a különbözeti vizsgákról a Minisztérium véleménye 

alapján az intézményvezető dönt. Külföldi iskolai bizonyítvánnyal rendelkező tanulót, ha 

anyanyelve magyar, az iskola megfelelő évfolyamára vesszük fel. Amennyiben a külföldi 

iskola követelményrendszere jelentősen eltér intézményünkétől, a diákot különbözeti vizsga 

letételére kötelezzük. Ha a tanuló nem beszéli a magyar nyelvet, akkor az iskola 

intézményvezetője abba az évfolyamba veszi fel, melyről a tanulónak hazájában bizonyítványa 

van, amennyiben a tanuló vállalja három hónapon belül a magyar nyelv társalgási szintű 

elsajátítását. Ennek hiányában egy évvel visszább kell sorolni. 
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Előzetesen a szülőtől az intézményvezetőnek be kell szerezni: 

 a tanuló oktatási azonosítóját, 

 a szülők személyi igazolványát, lakcímkártyáját, 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot, 

 sajátos nevelési igényű gyermek esetében a bizottsági szakvéleményt. 

 

A tanulói jogviszony megszűnése 

A tanulók nevelését, oktatását – nyolcosztályos rendszerben – az iskola a tankötelezettségi kor 

határáig vállalja. Tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. SNI tanuló 

esetében meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, melyben a huszonharmadik élet- 

évét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján az iskola intézményvezetője dönt. Ettől különösen indokolt esetben az osztályfőnök 

javaslata alapján, a szülő kérésére az intézményvezető eltérhet. A döntést a szülővel egyeztetni, 

és írásban közölni kell. 

 

2. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 

 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 110/2012.(VI.4) Korm. rendeletben foglaltak alapján 

készítettük el iskolánk helyi tantervét. 

- A 2020-as Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tartalmi szabályozók figyelembevételével, a 2020/2021. 

tanévtől felmenő rendszerben bevezetve, először az 1. és az 5. évfolyamon. 

 Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára, 

 Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára  

 

- 2012-es Nemzeti alaptantervhez illeszkedő kerettantervek figyelembevételével, a 2020/2021. tanévtől 

felmenő rendszerben kivezetve, először az 1. és az 5. évfolyamon 

 Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára, 

 Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

 

- Hittan helyi tantervének elkészítéséhez felhasználásra kerültek még: 

 Katolikus Pedagógiai Intézet Katolikus hittan kerettanterv (római és görög szertartású tanulók számára) 

1-12. évfolyam, 

 Szent István Társulat Római Katolikus Hittan Tanterve  
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2.1Alapelvek, képzési kínálat 

 

Intézményünk nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatást biztosító köznevelési intézmény, 

alsó és felső tagozattal. 

 

A 2020/21-es tanévtől az intézményünkbe beiratkozó első osztályos tanulók részére az alsó tagozaton 

az alábbi oktatásszervezési formákat kínáljuk: 

- iskolaotthonos oktatás 

- emelt óraszámú, idegennyelvi képzés 

 

2.1.1Az egész napos iskola keretében megvalósuló iskolaotthonos nevelés és oktatás programja 

 

A 2020/21-es tanévtől az intézményünkbe beiratkozó első osztályos tanulók részére az alsó tagozaton 

az alábbi oktatásszervezési formákat kínáljuk: 

- 1-3.évfolyamon napközis vagy iskolaotthonos módszer 

- 4. évfolyamon napközis foglalkozás 

 Iskolaotthonos oktatás feltétele: 

 2 vagy több első osztály indítása esetén szervezhető 

  osztályonként két pedagógus látja el a tanulók nevelését-oktatását  

Az iskolaotthonos nevelés-oktatás módszere: 

 Az iskolaotthon az egész napos nevelés egyik formája, melynek keretében a gyermekek tanórai és 

tanórán kívüli tevékenysége összefüggő rendszert alkot.  

 Az iskolaotthonos osztályokban a tanítási órák, az órákra való felkészülés és a különböző szabadidős 

tevékenységek egész napon át váltakoznak, egységes rendszerbe ötvöződnek. 

 Az iskolaotthonos osztályba járó tanulók órarendje eltér a hagyományos keretek között tanuló 

társaikétól. Az eltérés oka az, hogy az órarend összeállításakor az egész napos munkaszervezés 

lehetőségeit veszik figyelembe. Ezért a tanórák nem sűrű egymásutánban követik egymást, hanem 

délelőtt és délután a kötelező tanórák megfelelő arányban vannak elosztva. A hetirenden belül a 

napirendet a pedagógus rugalmas határok között kezeli. Betartva a Nemzeti Köznevelésről szóló 

törvény előírásait, valamint a Szent Anna Katolikus Általános Iskola alapdokumentumaiban 

meghatározott szabályokat (Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend). 
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      Az iskolaotthonos nevelés-oktatás célja, feladata: 

 

 Az iskolába lépő kisgyermekek között igen nagy különbség mutatkozik, emiatt a tanulók nem egyforma 

munkabírásúak. Vannak, akik jobban terhelhetőek, s vannak olyanok, akik fáradékonyabbak, lassabban 

haladnak társaiknál. Az iskolaotthonban nagyobb tekintettel lehetnek az eltérő érettségi szintű és 

képességű gyermekek igényeire.  

 A tanulási órák hatékonyabb, célszerűbb szervezése következtében, valamint a változatos foglalkoztatási 

formák során a gyerekek képességei kiegyensúlyozottabban fejlődhetnek. 

 Több lehetőség nyílik az egyéni fejlesztésre, a szociálisan vagy más szempontból hátrányt szenvedő 

tanulók számára felzárkóztatási esélyt ad. A tananyag megértéséhez és elsajátításához kapcsolódó többlet 

pedagógiai támogatást nyújt azon tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni tanulási 

nehézséggel, a tananyag értelmezési problémájával küzdenek. 

 A tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, a kooperatív technikák és a differenciálás alkalmazására 

egyaránt biztosított. (A nevelőtestület által a 2019/2020-as tanévben elsajátított KIP módszer szintén 

hatékony lehet az iskolaotthonos osztályokban). 

 Megújult módszerekkel, szervezési formákkal valósítják meg az óvoda-iskola közötti zökkenőmentes 

átmenetet. Ezt szolgálja a hatékony időgazdálkodás, a napirend- órarend rugalmasabb kezelése, mely 

a gyermekek fizikai, pszichikai terhelhetőségéhez igazítható.  

 A nehezebben elsajátítható tantárgyak tanítása az egész napra elosztva zajlik, így a gyermekek 

aktívabbak.  

 Az önálló tanulás (házi feladat elkészítése) részben délelőtt, részben délután történik a tanítók 

vezetésével, így nagyobb lehetőség adódik a helyes tanulási szokások kialakítására, s a tanító is azonnal 

visszajelzést kap.  

 Előnye: a gyerekek csak hétvégére viszik haza tankönyveiket, felszerelésüket, s csak ekkor kapnak házi 

feladatot. Megteremtjük a tankönyvek, füzetek és egyéb tanulói felszerelések biztonságos iskolai 

tárolásához szükséges feltételeket. 

 A kisiskolások segítséggel oldják meg feladataikat, és fokozatosan – egyéni adottságaiknak 

megfelelően – válnak egyre önállóbbakká. Kudarcmentesen, hatékony felkészítéssel jutnak el az 

önálló tanulás szintjére, gyakrabban adódik lehetőség az egyéni korrekcióra.  

 Az osztállyal két tanító foglalkozik, ketten hitelesebb képet alkothatnak a tanuló munkájáról, 

így a nevelés is lényegesen hatékonyabb lehet. 

 Az osztályban tanító két pedagógus együttműködve, tantárgycsoportos munkamegosztásban 

foglalkozik a tanulókkal, figyelmük fokozottabb, megoszlik a terhelés, ezáltal az oktatás is 

hatékonyabb. 
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 Az ebéd utáni szabadidősávot kitöltő időintervallumban változatos, tartalmas foglalkozásokon 

vehetnek részt a tanulók (szakkör, tehetséggondozás, művészeti nevelés, sport, tánc, énekkar).  

 A tanórai és egyéb foglalkozások természetesen biztosítják a nevelői – oktatói munka célkitűzéseinek 

megvalósulását. 

 

2.1.2.Emelt óraszámú, általános tantervű idegennyelvi képzés 

 

A 2020/21-es tanévtől az intézményünkbe beiratkozó első osztályos tanulók részére az alsó tagozaton 

az alábbi oktatásszervezési formát kínáljuk: 

Emelt óraszámú, általános tantervű idegennyelvi oktatás 

 

 kettő vagy több első osztály indítása esetén szervezhető 

 tanulható idegen nyelv: angol / német nyelv. 

Az emelt óraszámú, általános tantervű idegennyelvi oktatás módszere: 

- játékos, interaktív tanulás, élménypedagógiai módszerek alkalmazásával. 

-  

Az emelt óraszámú, általános tantervű nevelés-oktatás célja, feladata: 

 

A nyelvtudás egyre nagyobb szerepet kap a felnövekvő nemzedék életében. Előfeltétele a munkába 

állásnak, a felsőfokú tanulmányoknak, és a mindennapi élet is számtalan olyan helyzetet teremt, 

amelyben enélkül nem vagy csak alig lehet boldogulni. Ezért a nyelvtudásnak igen magas a társadalmi 

értéke. 

Célunk, már kisgyermekkortól megismertetni és megszerettetni tanulóinkkal az idegen nyelvet. 

Életkori sajátosságuknak megfelelően érdeklődésüket felkelteni, bepillantást nyújtani más népek 

életébe, kultúrájába, tartós motivációt kialakítani az adott célnyelv iránt. Olyan tevékenységeken 

keresztül eljuttatni hozzájuk az idegen nyelvi ismereteket, hogy korosztályuknak megfelelően 

örömüket leljék a közös, élményalapú célnyelvi tevékenységben. Ennek módszere a játékos forma, a 

játszva tanulás élményének biztosítása. Dalok, mondókák, mesék, játékok segítségével találkoznak a 

célnyelv alapszókincsével, melyek segítenek megalapozni a későbbi nyelvtanuláshoz szükséges 

alapismereteket.  

 

 

2.2 A kerettantervek alapján elkészített helyi tanterv 

 

2.2.1A kerettanterv szerinti óraszám 

 

A kerettanterv tantárgyait, a kötelező alapóraszámait és a szabadon tervezhető órakeret óraszámait 

az alábbi táblázatok tartalmazzák: 
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Nemzeti alaptanterv - óratervi háló a 2020-2021. tanévtől felmenő rendszerben (1. és 5. évfolyam) 

 

 Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai  

Tanulási 

területek/Tantárgyak  
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam  

4. 

évfolyam 

5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv, 

irodalom                 

magyar nyelv, 

irodalom 7 7 5 5 4 4 3 3 

Matematika                 

matematika 4 4 4 4 4 4 3 3 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek                 

történelem         2 2 2 2 

állampolgári 

ismeretek               1 

hon- és népismeret           1     

Hittan 2 2 2 2 2 2 2 2 

Természettudomány 

és földrajz                 

környezetismeret     1 1         

természettudomány         2 2     

kémia             1 2 

fizika             1 2 

biológia             2 1 

földrajz             2 1 

Idegen nyelv                 

idegen 

nyelv(angol/német)       2 3 3 3 3 

Művészetek                 

ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

dráma és színház             1   

Technológia                 

technika és tervezés 1 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 

23 23 23 24 28 27 29 29 

Szabadon tervezhető 

órakeret 

2 2 2 2 1 2 2 2 

Maximális órakeret 25 25 25 26 29 29 31 31 
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2.2.2A helyi tanterv óraszámai 

 

Helyi tanterv- óratervi háló – bevezetve a 2020-2021. tanévtől felmenő rendszerben (1. és 5. évfolyam) –

általános tanterv 

 Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai  

Tanulási 

területek/Tantárgyak  
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam  

4. 

évfolyam 

5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv, 

irodalom                 

magyar nyelv, 

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

Matematika                 

matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+0,5 3+1 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek                 

történelem         2 2 2 2 

állampolgári 

ismeretek               1 

hon- és népismeret           1     

Hittan 2 2 2 2 2 2 2 2 

Természettudomány 

és földrajz                 

környezetismeret     1 1         

természettudomány         2+1 2+1     

kémia             1,5 1,5 

fizika             1,5 1,5 

biológia             1,5 1,5 

földrajz             1,5 1,5 

Idegen nyelv                 

idegen 

nyelv(angol/német)       2 3 3 3 3 

Művészetek                 

ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

dráma és színház             1   

Technológia                 

technika és tervezés 1 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 

23 23 23 24 28 27 29 29 

Szabadon tervezhető 

órakeret 

2 2 2 2 1 2 2 2 

Maximális órakeret 25 25 25 26 29 29 31 31 
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Helyi tanterv- óratervi háló - emelt óraszámú idegen nyelvi képzésre –a 2020/2021. tanévre 

Bevezetve 2020.szeptember 1-től, felmenő rendszerben az első évfolyamtól 

 

 Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai  

Tanulási 

területek/Tantárgya

k  

1. 

évfolya

m 

2. 

évfolya

m 

3. 

évfolya

m  

4. 

évfolya

m 

5. 

évfolya

m 

6. 

évfolya

m 

7. 

évfolya

m 

8. 

évfolya

m 

Magyar nyelv, 

irodalom                 

magyar nyelv, 

irodalom 7+ 0,5 7 + 0,5 5 +0,5 5 +0,5 4 4 3 3+0,5 

Matematika                 

matematika 4 + 0,5 4 +0,5 4 +0,5 4 +0,5 4 4 3 3+0,5 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek                 

történelem         2 2 2 2 

állampolgári 

ismeretek               1 

hon- és népismeret           1     

Hittan 2 2 2 2 2 2 2 2 

Természettudomán

y és földrajz                 

környezetismeret     1 1         

természettudomány         2 2     

kémia             1,5 1,5 

fizika             1,5 1,5 

biológia             1,5 1,5 

földrajz             1,5 1,5 

Idegen nyelv                 

idegen nyelv 

( angol) 1 1 1 2+1 3+1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 

Művészetek                 

ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

dráma és színház             1   

Technológia                 

technika és tervezés 1 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 

23 23 23 24 28 27 29 29 

Szabadon 

tervezhető órakeret 

2 2 2 2 1 2 2 2 

Maximális órakeret 25 25 25 26 29 29 31 31 
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Helyi tanterv- óratervi háló- általános tanterv- a 2020-2021. tanévre 

 

 Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai  

Tanulási 

területek/Tantárgyak  

1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam  

4. 

évfolyam 

5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv, 

irodalom                 

magyar nyelv, 

irodalom 7+1 7 6+1 6 4 4+0,5 3+1 4 

Matematika                 

matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4 3+1,5 3+1 3+1 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek                 

történelem         2 2 2 2 

állampolgári 

ismeretek                 

Hittan 2 2 2 2 2 2 2 2 

Természettudomány 

és földrajz                 

környezetismeret   1 1 1         

természettudomány/ 

természetismeret         2+1 2+1     

kémia             1+0,5 2 

fizika             1,5 1,5 

biológia             1+0,5 2 

földrajz             1,5 1,5 

Idegen nyelv                 

idegen nyelv 

(angol/német)       2 3 3 3 3 

Művészetek                 

ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

Technológia                 

technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1   

digitális kultúra/ 

informatika         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-NAT 

2020. 

23 23 23 25 28 26 28 30 

Szabadon tervezhető 

órakeret- NAT 2020. 

2    1    

Szabadon tervezhető 

órakeret- NAT 2012. 

 1 2 1  3 3 1 

Maximális órakeret 25 25 25 26 29 29 31 31 
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2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

 Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

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

feldolgozásához, amelyeket hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak. Minden évben a 

hivatalos tankönyvjegyzékből választjuk ki könyveinket. 

 Azokat a tankönyveket rendeljük meg elsősorban, amelyek a tantárgyak tanterveihez a 

legjobban illeszkednek és kézikönyveket is kínálnak. 

 Fontosnak tartjuk, hogy az egyes tantárgyak könyvei egymásra épüljenek, a  

tankönyvekhez lehetőleg munkafüzet is tartozzon. 

 A kiválasztásnál további előnyt jelent, ha a tankönyvcsaládhoz feladatlap is tartozik, 

mely a megszerzett tudás ellenőrzésében segít. 

 A tankönyv legyen jól áttekinthető, korszerű ismereteket nyújtson, szerkesztésével, 

tipográfiájával a tanulást segítse (lényegkiemelés, az anyag feldolgozását segítő 

kérdéssor), illeszkedjen az életkori sajátosságokhoz! A tananyag feldolgozása legyen 

követhető! Vegye figyelembe a szemléletesség és a fokozatosság elvét, az ábrák, fotók 

jó minőségűek, érthetőek legyenek! 

 Adjon lehetőséget a tehetséggondozásra, segítse a felzárkóztatást, legyen alkalmas a 

differenciált foglalkoztatásra, fejlesztésre, önálló tanulói munkáltatásra! 

 Gondolkodtató, változatos feladatokat tartalmazzon, amelyekkel segítheti a tanulási 

technikák elsajátítását! 

 Alkalmas legyen a tanult ismeretek gyakorlására, az önellenőrzés képességének 

fejlesztésére! 

 Lényeges kiválasztási elv a tankönyvek időtállósága nemcsak a tartalmában, hanem 

kivitelezésének, anyagának minőségében is. Tetszetős, tartós kivitelű legyen! Így 

ugyanis többször használható tankönyveink lesznek, amelyek egy része az iskolai 

könyvtárból is kikölcsönözhető. Ehhez azonban a tartós könyvnek olyannak kell(ene) 

lennie, amely nem tartalmaz bejegyzést igénylő feladatokat a tanulók számára. 

 A tankönyvválasztást tanévenként – a tankönyvrendelést megelőző időszakban – 

felülvizsgáljuk, szükség esetén módosítjuk. Ehhez alapvető támpont a hivatalos  

tankönyvjegyzék, amely csak jóváhagyott tankönyveket és segédkönyveket tartalmaz. 

 A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb taneszközre, felszerelésre is 

szükség van: testnevelés, technika ,rajz. 

 A kötelezően előírt taneszközökről, felszerelésekről a szülőket minden tanév végén 

tájékoztatjuk. Ezek beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 
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Ingyenes tankönyvek: 

 

A Magyar Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben 

történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-

9.évfolyamokra.  Intézményünk esetében ez azt jelenti , hogy 2017/18-tól az általános iskola  

1-8. évfolyamán az ingyenesség alanyi jogon jár minden diáknak. 

A rendelt tankönyvek két csoportra bonthatók: 

 

 véglegesen átadott könyvek: valamennyi évfolyamon a munkafüzetek és a munkatan- 

könyvek, valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve, 

 nem véglegesen átadott könyvek: könyvtári rendelésben megrendelt tankönyvek 

(pedagógus példányokkal együtt), valamint az államilag ingyenes tankönyvek 

(3-8. évfolyamon), amelyek TARTÓS könyveknek minősülnek. 

 

A TARTÓS tankönyveket (ha valóban alkalmasak több évig tartó használatra)a könyvtár leltári 

számmal látja el, az állománytól elkülönítetten kezeli, s felhasználja a következő évek 

rendelésénél. 

Ezeket a könyveket a tanulók kötelesek az utolsó héten a szaktanáraiknak felszólítás 

nélkül átadni. 

 

 Az ingyenesen biztosított tankönyvek az iskola tulajdonát képezik. 

 A tanuló tanulmányai idejére, használatra kapja meg. Ezért a támogatásként kapott 

ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és azt rendeltetésszerűen használni. 

Elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább három évig használható 

állapotban legyen. 

 A kiskorú tanuló gondviselője köteles a tankönyv elvesztéséből, szándékos 

megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Ez nem vonatkozik a 

rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenésre. 

 A szándékosan megrongált, elvesztett tankönyveket az eredeti kiadással megegyező 

példány beszerzésével, vagy a beszerzési ár megtérítésével kell megtéríteni. 

 Amennyiben ennek a gondviselő nem tesz eleget, gyermeke a következő tanévben az 

iskolai könyvtárból nem kaphat ingyen tankönyvet. 

 

 A szaktanárok és az iskolai könyvtáros jogosult mindenkinek olyan állapotban 

lévő könyvet adni, amilyen állapotban ő az előző évi könyveit visszaszolgáltatta. 
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 A tanulók és a dolgozók tanuló – és munkaviszonyát csak a tankönyvek  

 

visszaadása után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a 

kiléptetést intéző személyt terheli az anyagi felelősség. 

 

2.4 A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

Intézményünk, nevelési, tanítási-tanulási folyamatában a tanulók tudásának, képességeinek, 

egész személyiségének fejlődését, fejlesztését állítjuk a középpontba. Sajnos intézményünkben 

jelentős számban találhatók halmozottan hátrányos helyzetben élő gyermekek, anyagi 

lehetőségeik szűkösek, korlátozottak, szociális körülményeik alapvetően meghatározzák 

felkészültségüket, felszerelésüket, fejlesztési lehetőségeiket. 

Figyelembe vesszük azt, hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a 

társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is: 

 teret adunk a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; 

 fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, eddzük akaratukat; 

 hozzájárulunk életmódjuk, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos ki- 

alakításához. 

 

2.4.1.Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók kötött tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése: 

 Fokozatosan átvezetjük a gyereket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulási tevékenységbe. 

 A tanítási órák rendjének, fegyelmének kialakítása, 

 Figyelemfejlesztés (tartósság, elmélyült figyelem kialakítása) 

 A különböző tantárgyak tanítási tanulási módszereinek megismerése, elfogadása 

 A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok útján 

való értékelése. 

 A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő 

megvalósítás bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására. 

 Kötelességérzet felkeltése 

 A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit 

szem előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során. 

 Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a minden- 
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napokban. 

 

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

 

Az alsó tagozat 3-4. évfolyamán előtérbe kerülnek az iskolai teljesítmény-elvárások által meg- 

határozott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a NAT elveiből következő 

motiválási és a tanulásszervezési feladat. 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátítása 

 A belépő első idegen nyelv oktatása vonatkozásában a távlati koncepciót arra kell 

alapozni, hogy a12. évfolyam végéig–az érettségi vizsgaidejére–a B1 szintet elérjék a 

tanulók a nyelvtudás terén. 

 az önálló tanulás és az önművelés alapozása 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása 

 A motoros fejlesztéseszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei valamennyi 

képesség- és készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az egyéb foglalkozások 

során. 

 Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat 

fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt 

tartó életvezetésre való szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap. 

Kulcsfontosságú a stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak 

elsajátíttatása a mindennapokban. 

 helyes magatartásformák gyakoroltatása 

 A stressz-és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi nevelési 

és más közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és a konfliktuskeze- 

lés terén éppúgy, mint az interperszonális kapcsolatokban. 

 

2.4.3 Az 5-6. oszt. pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. Az ismeretek, alapfogalmak és a rendszerközpontú 

szemlélet mellett kell megfelelő teret engedni az ezeket nélkülözni nem képes kompetencialapú 

fejlesztésnek. 

Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés hátrányainak 

bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában társadalmi fontosságú. Ennek etikai alapú 
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megközelítése valamennyi tanórai és – a nevelési célzatú foglalkozások között kitüntetett  

 

helyen szereplő osztályfőnöki órák mellett – a tanórán kívüli foglalkozásban is elengedhetetlen. 

A nemzetiségek, a nyelvi-vallási etnikumok iránti megértő, befogadó attitűd, a kultúrtörténeti 

relevanciájuk, államalkotó jelentőségük bemutatása egyaránt lényeges az ismeretközlésben és 

a nevelés-oktatás egészén keresztül. 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása, és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása. 

 kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyra valótörekvés 

 az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a 

közösségfejlesztés céljait is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia 

fontosságára, a velünk élő nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és 

államalkotó szerepére, melynek különös jelentősége van történelem, magyar irodalom, 

erkölcstan tantárgy terén. 

 a tanulók egészséges terhelése, stressz- és feszültségoldás, érési folyamatuk követése, 

személyre szóló, fejlesztőértékelésük. 

2.4.5 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

A felső tagozat 7-8. évf. folyó nevelés oktatás alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb 

tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, 

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

hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek 

tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan különös jelentőségű az 

alapvető emberi jogi (alkotmányjogi) ismeretek közvetítésével együtt. Ennek keretén belül az 

Alaptörvény Nemzeti hitvallás és Alapvetés részegységeinek ismertetésével igyekszünk a 

tanulókat érthető és általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, mely a felelős, nemzetéért 

megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel rendelkező állampolgárrá 

nevelés kulcsfontosságú területe. 

A természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott kompetenciaterület sajátosságaihoz 

igazodóan – a következők jelentik aprioritást: 

 természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció; 

 a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése a tanulók számára 

 természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex 
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fejlesztése 

 

 megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és tanulásszervezési módokat. 

 egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk 

hozzájárulni 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítése gazdagítása (drámapedagógia) 

 önismeret kialakítása, 

 fejlesztőértékelés és önértékelés képességének fejlesztése, 

 az együttműködés érékének tudatosítása: (család, társas kapcsolatok, barátságban, 

csoportban) 

 

Nevelő-oktató munkánk feladata, hogy: 

 a pedagógiai munka középpontjába a személyre szóló fejlesztés álljon. 

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

felelősségtudatot, a kitartás képességét és előmozdítsa érzelemvilágának gazdagodását. 

 adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat és problémamegoldáshoz. 

 alapozza meg a tanulási szokásokat. 

 támogassa az egyéni képességek kibontakozását. 

 működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában. 

 törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, melyek a gyermekek szociális-

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű érzéséből fakadnak. 

 tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékeket. 

 erősítse meg a humánus magatartás mintákat, szokásokat. 

 a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiségérzését. 

 fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való 

harmonikus kapcsolatokhoz szükségesek. 

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

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, empátiáját. 

 tudatosítsa a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és néhány 

általánosan jellemző szabályát. 

 Intézményünk teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a 
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munkának. Fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, edzi akaratát.  

Hozzájárul életmódjuk, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos  

 

kialakításához. Igyekszünk kialakítani tanulóink magabiztos fellépését, önbizalmát, 

hogy ellent tudjanak állni, nemet tudjanak mondani a negatív befolyásolásnak. 

 

Tanítványainknak: 

 El kell sajátítaniuk az alkotó és kritikus gondolkodás, a döntéshozatal lépéseit, 

gyakorolniuk kell az alapvető kommunikációs formákat. Meg kell tanulniuk levezetni 

érzelmi feszültségeiket, kezelni a stresszhelyzeteket, el kell igazodniuk 

kapcsolatrendszereikben. Határozott célok megfogalmazását követően legyenek 

képesek azok megvalósítására, törekedjenek az egészséges és boldog életvitelre. A 

gyermek személyiségét oszthatatlan egységnek tekintő fejlesztés elvének érvényesítéséhez 

elengedhetetlen a fejlesztő hatások tervszerű összehangolása. Figyelembe kell venni a 

gyermekek testi- és lelki fejlődését. 

 A tanulók személyiségfejlesztését szolgálja a differenciált tanulócsoportok létrehozása 

(tehetséggondozó, felzárkóztató), ahol adottságuknak megfelelő közegben, megfelelő 

tempóval sajátíthatják el a tananyagot. 

 A sokoldalúságot szolgálják a különböző tanulmányi kirándulások, a tanulmányi 

versenyek, vers- és mesemondó versenyek, az ünnepekre való felkészülés, a tanulók 

zenei nevelése a rendhagyó énekórák, hangversenyek, a kutatómunka, a 

könyvtárlátogatások, a kirándulások. 

 Önismeretüket fejleszti a saját munkájuk értékelése, saját magatartásukról alkotott 

kritika. 

 Fejlesztik együttműködési készségüket, edzik akaratukat a tanórai csoportmunkában, a 

testnevelés órai és óraközi szünetek játékaiban, az ünnepi műsorok létrehozásában. A 

tanulók személyiségfejlesztését szolgálja a felzárkóztató- és fejlesztő program, az 

integrált oktatás, a tehetséggondozó csoportok léte. A személyiségfejlesztés tovább 

folytatódik a tanulószobai foglalkozáson, a különböző sportfoglalkozások keretében. 

 

2.5 Mindennapos testnevelés 

- A napjainkban jelentkező társadalmi probléma a lakosság romló egészségügyiállapota. A 

fiatalkori mozgásszegény életvitel, inaktivitás és egészségtelen táplálkozás szorosan összefügg 

mindezzel.  

- A magyar gyermekek egészségi állapota meglehetősen kedvezőtlen és aggasztó, főbb 
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problémák közé tartozik a rossz testtartástartás, túlsúly, gyenge fizikai állapot. Legveszélyesebb 

a betegség kialakulása szempontjából a kisiskoláskor és a serdülőkor. 

 

- Óvodás és iskolás korban még remény van arra, hogy a gyerekekben kialakítható a rendszeres 

testmozgás igénye, továbbá megalapozhatók a helyes táplálkozási szokások, rögzíthetők az 

egészséges életvitel alapelemei. Mindezért az iskola egészségnevelési programja célul tűzte ki 

a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítését a testmozgás különböző 

eszközeivel, lehetőségeivel. 

 

A mindennapi testnevelés céljai: 

- A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges 

tulajdonságokat megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen 

fáradékony, bírja a tanulással járó idegi és fizikaiterhelést. 

- A gyerekek minél szélesebb körben ismerkedjenek meg – lehetőségeinknek megfelelően - a 

legkülönbözőbb szabadidősportok alapjaival, hogy kiválaszthassák a számukra 

megfelelősportot, amelyeket később folytatva javulhat életminőségük, testi-lelki egészségük, 

fenntartva természetesen a „klasszikus”, a tantervben is szereplő mozgásformák 

elsődlegességét. 

- A gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgáseszközeivel. 

- Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, 

elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket. 

 

Alapelvek a mindennapos testnevelés oktatása során: 

- Minden testnevelési órán és sportfoglalkozáson figyelünk a keringési és légzőrendszer 

megfelelőterhelésére. 

- Minden testnevelési órán, foglalkozáson van gimnasztika, valamint a helyes testtartást 

szolgáló gyakorlatsor, légzőtorna. 

- A testnevelési tananyag egészében betartandóak a gerinc- és izületvédelmiszabályok. 

- Fontosnak tartjuk, hogy minden testnevelési óra, sportfoglalkozás örömet, sikerélményt 

jelentsen az eltérő adottságú tanulóknak is. 

- Alapvető, hogy érvényesüljenek a sport személyiségfejlesztő hatásai. 

- Figyelünk arra, hogy a program népi játékokat is tartalmazzon – így a hagyományőrzés is 

szerepet kap. 

- Minden testnevelési és sportalkalom örömöt és sikert jelentsen még az eltérő adottságú 

tanulóknak is. 



Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek 

77 

 

 

- Tanítsunk életmód-sportokat, életminőség-sport 

 

 

 

A mindennapos testnevelés megvalósulásának színterei: 

a) tanórán: 5óra/hét. 

A testnevelés órák keretében táncoktatás, szervezett formában a 4. és 6. évfolyamon történik. 

 

b) tanórán kívül: Szerves részét képezik a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődésének. Ezek a foglalkozások igazodnak a tanulók és a szülők igényeihez, anyagi 

hátteréhez. 

- szervezett tömegsport-foglalkozások vannak, melyek tevékenységébe a tanulók 

alkalomszerűen is bekapcsolódhatnak. 

- iskolai sportköri foglalkozások különfélesportágakban. 

- iskolai Nyírteleki Sport Egyesület (NYSE) foglalkozásai. 

- egész napos iskola, napközis foglalkozások keretében testmozgás 

- iskolai háziversenyek, egyéb körzeti és felmenő rendszerű tömeg- és versenysportalkalmak 

- tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: kerékpártúrák, kirándulások, nyári táborok, téli tá- 

borok. 

 

Együttműködés: 

Természetesen az iskola együttműködik a különböző városi sportegyesületekkel, és támogatjuk, 

hogy minél több diákunk sportoljon versenyszerűen ezekben. A mindennapos testnevelés a 

diák-sporttevékenységgel, a tömegsporttal, a szabadidős sportfoglalkozásokkal, a 

sportegyesületbeli edzésekkel és az öntevékeny testedzéssel együttesen alkot egységes rend- 

szert.(Bozsik programban való részvétel, „Dobd a kosárba” ) 

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

A kötelező tanórai foglalkozásokon történő részvétel mellett egyéb, választható (nem tanórai) 

foglalkozásokon is bővíthetik tudásukat. A tanulók szabadon dönthetnek arról, hogy melyik 

szakkörben szeretnének tevékenykedni. A tanítók és tanárok a tanév elején szept. 15-ig meg- 

hirdetik szakkörüket, melyre a tanulók az osztályfőnöknél írásban jelentkezhetnek szülői 

engedéllyel. A választást követően a részvétel kötelező. A tanórán kívüli foglalkozásokra 

történő jelentkezés 1 tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a 

felzárkóztató foglalkozásokon kötelező. 
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A kiegészítő foglalkozások szervezésének elvei a következők: 

 

 adjunk lehetőséget tanulóinknak személyiségük sokoldalú fejlesztésére 

 elégítsük ki a tanulók speciális érdeklődését is 

 teljesíthessük a társadalomnak az iskolával szembeni elvárásait 

 modern korunk tudományos vívmányait is nyomon követhessék tanulóink 

 lehetőséget adunk arra is, hogy megismerhessék nemzeti és európai hagyományainkat 

 elégítsük ki a tanulók mozgásigényét is 

 tanulóink megmutathassák tehetségüket a kötelező tanórák keretein kívül is 

A nem tanórai foglalkozásokat a következő szempontok és lehetőségek figyelembevételével 

szervezzük: 

 milyen órakeretet engedélyez erre a törvény 

 milyen személyi feltételei adottak a különböző foglalkozások indításának 

 tanulóink körében milyen foglalkozások iránt mutatkozik érdeklődés 

 a szülők körében milyen igények fogalmazódtak meg 

 

Intézményünkben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett tanórán kívüli rend- 

szeres foglalkozások működnek: 

 napközi otthon 

 tanulószoba 

 egyéb tanórán kívülifoglalkozások: 

 szakkörök, fakultatív foglalkozások, diákkör 

 NYSE tagsági lehetőség 

 intézményi Bozsik program 

 tömegsport 

 kosárlabda 

 felzárkóztató foglalkoztatások 

 tehetségfejlesztő foglalkoztatások 

 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások 

 művészeti tevékenység 

 biblia ismeret 

 színjátszókör 
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A napközis foglalkozásokról való eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján 

történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben- szülői kérés hiányában az eltávozásra 

az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes engedélyt adhat. A tanórán kívüli 

foglalkozások megszervezését minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell.  

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőség 

szerint figyelembe kell venni. Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a 

nevelőmunka elősegítése érdekében évente 1 alkalommal osztályaik számára 

tanulmányikirándulást szerveznek. 

A tanulmányikirándulásra rendelkezésre álló tanításnélküli napok számát az iskola éves 

munkatervében meg kell határozni. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnököknek az 

osztályfőnöki munkatervükben kell rögzíteniük. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az 

intézményvezető bízza meg, akik munkájukat az SZMSZ mellékletében található munkakörileírások 

alapján végzik. Tanóránkívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. Az ő 

munkarendjüket a jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az 

intézményvezető állapítja meg. Iskolánkban lehetőség van a pedagógusválasztásra, bár ennek 

felajánlása nem kötelező. 

 

2.7 Projektoktatás 

 

A módszerrel a tanulók érdeklődésére, szükségleteire és a közös tevékenységre építünk. E 

módszer nagyfokú szabadságot, önállóságot biztosít a benne részt vevőknek. A projektmódszer 

alkalmazásával kilépünk a hagyományos időbeosztásból és a tantárgyi keretekből. Az 

ismeretszerzés a különböző tevékenységek során alkotó módon történik. Nem a pedagógus adja 

át az ismereteket, hanem a tanulók szerzik meg azokat a tevékenységek során. Tanítás, 

ismeretátadás, ismeretfelhalmozás helyett a tanulás, az ismeretszerzés, és a képességfejlesztés 

kerül előtérbe. A projekt megvalósítása során a hangsúly az együttes munkálkodáson, egymás 

segítésén, elfogadásán, a kommunikációs készségek, technikák elsajátításán van. Ha ez valóban 

sikerül, akkor érvényesülhet a projekt didaktikai hármas alapelve: átélés – ismeretszerzés – 

megértés. 

 

A leggyakrabban használni kívánt tanítási projektek (2016/17-es tanévtől kötelező projektek 

vannak, amelyeket az éves feladattervben rögzítettünk) 

 

 Technikai projekt (technikai folyamat megvalósítása, kipróbálás, elméleti 

ismeretek) Célja valamilyen tárgyi produktummegalkotása, 
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 Művészeti projekt pl. előadás, kiállítás, összetett alkotások. A produktum 

esztétikai  

 kivitelezése nagyon fontos szempont, 

 Környezeti projekt pl. erdei iskola, a folyó, erdő stb.élővilága, 

 Gazdaságismereti projekt pl. almaprojekt, 

 Kutatási projektek pl. új anyagrész feldolgozása. 

 

A következő metodikai lépések betartásával biztosítható a projektoktatás sikeressége 

Tervezés, témaválasztás 

 Az adott (projekt) probléma megoldásához vezető cél felismerése, megértése, 

 További konkrét problémák, részcélok megfogalmazása, 

 Egyéni vagy önkéntes alapon csoportok kialakítása, 

 Választás a megfogalmazott problémákból, 

 Megoldási terv készítése, konkrét feladatok megfogalmazása, 

 Tanári együttműködés, segítség a célok megfogalmazásába, csoportok szervezésében, 

a tervelkészítésében. 

Kivitelezés 

 Feladatelosztás megszervezése, az adatgyűjtés színhelyeinek kiválasztása, 

megállapodás az adatközlők személyében, 

 Aktív kivitelezés az egyéni, páros vagy csoportosmunka során. Együttműködés, a 

szükséges eszközök, különböző munkatechnikák, közösségi, kommunikációs és 

tevékenységi formák kialakítása, tantárgyi ismeretek integrációja, önállókutatás, 

 Differenciált segítség adása szükség szerint 

 

Felülvizsgálat 

 A produktum bemutatása a csoportok előtt 

 A projektértékelése: 

a tanulói önértékelésnél a középpontban a projektkészítésének 

folyamata, a csoportok értékelésének középpontjában a bemutatás áll. 

 A szükséges javítások elvégzése 
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A projekt közzététele. 

 Az eredmények, a produktum nyilvánosság elé tárása ( a termék bemutatása, 

beszámolók, viták, bemutatók, kiállítások, előadás stb.) 

 a felvetődőkérdések (az értékelés, bírálat, visszajelzések tükrében) megbeszélése, 

esetleg új projektek tervének megfogalmazása 

 

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

A közoktatás esélyegyenlősége 

Az esélyegyenlőségi terv célja, hogy a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási helyzetét 

elemezze, felmérje, és az adott szervezeti keretek sajátosságaira figyelemmel meghatározza a 

foglalkoztatottak esélyegyenlőségének megteremtéséhez szükséges célokat, valamint az azok 

eléréséhez szükséges eszközöket. 

Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen. 

 

A Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: 

 

Általános célok, etikai elvek 

A Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek a következő irányelvek betartására törek- 

szik: 

 egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség. 

Célunk az, hogy iskolánkban érvényesüljön a: 

 diszkriminációmentesség 

 szegregációmentesség 

 integrációbiztosítása 

 halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának 

támogatása 

 minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása. 

Tiltunk minden közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetést, amely egy személy vagy 

csoport valós vagy vélt jellemzői (neme, faji hovatartozása, bőr színe, nemzetisége, nemzeti 

vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, 

vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, szexuális irányultsága, 

nemi identitása, életkora, társadalmi származása) alapján hátrányos helyzetbe hoz. Tiltjuk a 

zaklatás, jogellenes elkülönítés és megtorlás alkalmazásának minden formáját. 
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 Az emberi méltóság tiszteletben tartása. 

Iskolánk az oktatás-nevelés során tiszteletben tartja a tanulók és alkalmazottak emberi értékeit, 

emberi méltóságát ,egyediségét. 

Fontos feladatnak tekintjük a megfelelő munkahelyi légkör kialakítását, az alapvető értékek 

megőrzéséhez és megerősítéséhez való hozzájárulást. 

 

 Partneri kapcsolat, együttműködés. 

Iskolánk a foglalkoztatás keretei között a partnerség elvének érvényesítésére törekszik azzal, 

hogy világos, és átlátható követelményeket alakít ki a kölcsönös előnyök biztosítása mellett. 

Kapcsolatot alakítunk ki a szülői szervezetekkel, módszertani központokkal, szakmai 

szolgáltató intézetekkel. 

 

 Méltányos és rugalmas ellátás. 

A megkülönböztetés tilalma nem old fel minden létező egyenlőtlenséget, ezért iskolánk 

méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz ki, melyek elősegíti a munkavállalók és a diákok 

pozíciójának javulását, megőrzését. 

 

Konkrét célok, célkitűzések 

Szakmai-pedagógiai terület célkitűzései 

 a módszertani központokkal, szakmai szolgáltatókkal való együttműködésünk 

elmélyítése 

 szülő-iskola kapcsolatok ápolása 

 az integráció feltételrendszerének bővítése, integrációs támogatás igénybevétele 

 az iskolai táborokban az SNI-s és a HHH tanulók részvételének támogatása 

 a pedagógus továbbképzés fejlesztése, kiterjesztve az újonnan belépő kollégákra 

 a pedagógus továbbképzési tervekben az SNI tanulókra koncentráló fejlesztő képzések 

támogatása 

 a tehetséggondozás érdekében a helyi, a megyei és az országos tanulmányi versenyeken 

való részvétel elősegítésének kidolgozása 
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Tárgyi feltételrendszer biztosításának célkitűzései 

 tantermek folyamatos felújítása 

 a speciális felszerelések beszerzésének további folytatása 

 az elhasznált, elvavult eszközök folyamatos cseréje. 

 

 

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 

2.9.1 Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje 

 

A helyi tantervben évfolyamonként meghatározott követelményeknek megfelelően havi 

rendszerességgel szóban és írásban a tantárgyspecifikus voltának és a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelően értékeljük. A tantárgyak speciális értékelési szempontjai és normái 

elsősorban a tanmenetekben kerülnek konkrét megfogalmazásra. Tantárgyanként tartalmazzák, 

hogy milyen formáit alkalmazzuk az ellenőrzésnek és értékelésnek. 

 

Szabályozók: 

 Ismerjék a tanulók az értékelési szempontokat, tudják, hogy milyen mértékben 

számítják be érdemjegyét a félévi és év végi értékelésbe. 

 Bejelentési kötelezettsége van a pedagógusnak a témazáró ill. esszétípusú írásbeli 

dolgozatok előtt. 

 Tudja a tanuló a javítási lehetőségeket, és hogy ezt hogyan számítják be. 

 Írásbeli vagy szóbeli értékelés alól mentesül az a tanuló akiről a Tanulási Képességet 

Vizsgáló Bizottság ilyen határozatot hoz, ill. testnevelés tantárgyból orvosi 

felmentése van. 

 

 Az írásbeli beszámoltatásnak az értékelési funkció szerint a következő formáit alkalmazzuk: 

 Formatív mérés: a gyermek képességeinek alakulásáról kapunk képet. Az 

eredményt jegyeznünk kell, de ezt nem osztályozzuk 

 Szummatív mérés: normaorientált méréssel tájékozódunk hol tart, mennyire 

sajátította el a tananyagot a tanuló a követelményrendszerhez képest, ehhez mérten 

állapíthatjuk meg az érdemjegyet. Leggyakrabban témazáró felmérésnél 

alkalmazzuk. 

 Kritériumorientált mérés: a továbbhaladás érdekében végzünk. 

 Diagnosztizálómérés 
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Írásbeli beszámolók alkalmazott formái 

 

 
Műfa
j 

Definíci
ó 

Idő-
tartam 

Beszámítási mód 

Írásbeli felelet Az elmúlt órák tananyagát kéri 

számon. Lehet egy kérdés részletesebb 

összefüggő leíró fogalmazás, vagy az 

egész leckét át- fogó kérdésekre adott 

1-2 szavas vagy 

mondatos válasz. 

5-15 perc Részjegy, 

érdemjegy, 

Szó-dolgozat Nyelvekből a szavak ismeretét 

ellenőrzi, új szavak, egy témakörbe 

tartozó szavak, egy nyelvtani probléma 

köré csoportosuló szavak megadott 

időre történő leírásával. 

5-15 perc Részjegy, 

érdemjegy 

Röpdolgozat Nem a tananyag egészét, hanem 

szúrópróbaszerűen kiragadott részletét 

kéri számon. 

max. 15 
perc 

Érdemjegy 

Teszt Több lehetséges válasz közül kell a jó 

megoldást kiválasztani. Itt a ráismerés 

szintjén kell az ismereteket alkalmazni, 

de a hasonló, csak apró változásokban 

különböző lehetséges válaszok esetén, 

biztos tudást igényel. 

15-20 perc Érdemjegy 

Részjegy 

Témazáró Az egész témaegységet és azok 

összefüggéseit kéri számon a tanulótól. 

Max. : 45 
perc 

Érdemjegy 

Esszétípusú dolgozat A meglévő ismeretek alkotó 

alkalmazását kéri számon. 

Max.:45 
perc 

Érdemjegy 

Írástechnika-

íráskéz- ség 

A bevezető szakaszban a betűelemek 

helyes használata, majd 

évfolyamonként az alapszókészlet 

szavainak helyes írása. 

Kezdő szakasztól önálló írásbeli 

szövegalkotás. 

változó Szöveges értékelés 

Érdemjegy 
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Szövegértés Feladatlap segítségével számot ad a 

tanuló a szöveg átfogó megértéséről, 

információ visszakeresése, reagálás a 

szöveg tartalmára. 

változó Érdemjegy 

Egyéb Pl.: órai munka, gyűjtőmunka  Részjegy, 

Érdemjegy 

 

 

Az írásbeli beszámolók fajtáit minden iskolai szakaszban lehet alkalmazni, kivéve: 

 Szódolgozat: alapozó szakasztól, 

 Esszétípusú dolgozat: alapozó szakasztól, 

 Témazáró dolgozat: 2.osztálytól. 

Az írásbeli beszámoltatások elemzési alapok lehetnek a munkaközösségeknek is. Az írásbeli 

beszámolók értékelése minden esetben objektívebb, maradandó volt amiatt pontosabb 

összehasonlítási alapot kínál a tanterv követelményrendszerével. A tanulók minden írásbeli 

beszámolóját hozzáférhetővé kell tenni a szülők számára. Az értékelés minden esetben a 

szaktanár személyes kompetenciájába tartozik. 

 

2.9.2 Az iskolai szóbeli beszámoltatások formái, rendje 

 

Szóbeli beszámolók alkalmazottfajtái 

 
Műfaj Definíció Időtartam Beszámítási mód 

Szóbeli felelet: 

Összefüggő 

felelet 

Önálló, összefüggő szóbeli 

megnyilvánulása tananyagtól 

függően eszközzel vagy esz- 

köz nélkül 

3-5 perc Részjegy 

Érdemjegy 

Szóbeli felelet: 

Kérdésekre 

adott 

válasz 

A tanári kérdésekre adott 

kielégítő válasz. 

3-5 perc Részjegy 

Érdemjegy 

Memoriter Szó szerint meg-tanult 

szöveg. 

1-2 perc Érdemjegy 

Részjegy 

Kiselőadás A tananyaghoz kapcsolódó, 

vagy kiegészítő anyagból, ott- 

honi felkészülés utáni szóbeli 

ismertetés. 

2-5 perc Érdemjegy 

Részjegy 
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Órai aktivitás   Részjegy 

 

A szóbeli beszámolókat minden iskolai szakaszban alkalmazhatjuk. 

 

Egy-egy témaegység feldolgozása során több érdemjegyet szereznek a tanulók. Súlyuk aszerint 

változik, hogy mekkora részletét öleli fel az adott témának, vagy milyen mélységű a beszámoló. 

 

Alsó kategória a részjegy, lehet az órai aktivitás és a füzetbe megoldott órai részfeladat.  

A következő fokozat az érdemjegy, a szóbeli felelettel azonos súlyú írásbeli felelet egy-egy 

leckéből. Legmagasabb prioritású a témajegy, a témazáródolgozat, mely az egész témaegység 

összefüggéseit kéri számon, hasonlóan az esszé jellegű dolgozatokhoz, ami az ismeretek alkotó 

alkalmazásának képességét mutatja meg. 

 

2.9.3.A tanulók teljesítményének értékelése, minősítése 

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

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

felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és 

év végén a tanulók értékelése osztályzattal, 1-5 érdemjeggyel történik. Kivételt képez ez alól 1-

3. évfolyamon a német és informatika tantárgyak értékelése. Itt a tanulóminősítése „részt vett” 

szöveges értékeléssel történik. 

 

Szöveges minősítés elvei: 

 Kiválóan teljesített, ha: 

 jóképességű. 

 egyenletes, jó teljesítményt nyújt, aktív. 

 önálló munkára képes 

Jól teljesített: 

 következetesen, egyenletesen, dolgozik, 

 képességeinek megfelelően jól teljesít, 

 önálló munkára képes, 

 nagyobb aktivitást várunk tőle 

Megfelelően teljesített: 

 megfelelően dolgozik, kis segítséget igényel az önállómunkában 

 képességeinekmegfelelőennagyobbaktivitást,önállóságot,jobbteljesítménytvárunk 

tőle, beszédfegyelmén javítani kell 

 munkája megfelelő, önálló munkához sok segítségre van szüksége, nagyobb 

szorgalmat és kitartást várunk tőle 
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Felzárkóztatásra szorul, ha 

 követelmény alatt teljesít, figyelme változó, munkájára igénytelen 

 munkájában lassú fejlődés tapasztalható, sok segítséget igényel 

 

Ha a tanuló iskolát vált, és a fogadó iskola kéri a szöveges értékelés osztályzatokra való 

átváltását, ezt a következő módon végezzük el: 

 Kiválóan megfelelt jeles(5) 

 Jól megfelelt jó(4) 

 Megfelelt közepes(3) 

 Gyengén megfelelt, felzárkóztatásra szorul elégséges(2) 

 

Az év végi szöveges értékelés a bizonyítvány mellékletét képezi, amelyet pótlapon kapnak meg a 

tanulók. 

 

Azokat a tanulókat, akiknek egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi (szakértői és rehabilitációs 

bizottság vagy pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye alapján) az intézményvezető mentesíti 

az értékelés és minősítés alól, vagy részére egyéni továbbhaladást engedélyez. Az egyes tanulók év 

végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a pedagógus és az osztályfőnök 

által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyambalépéséről. 

3 tantárgyi dicsérettel a tanulót nevelőtestületi dicséretben részesítjük. 

 

2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 

és korlátai 

A tanulói terhek csökkentésének elvét a helyi tantervünk a követelmények meghatározásával 

érvényesíti. Az iskolában folyó tanórai munka és az otthoni felkészülés együttesen feltétele a 

tananyagban való előre haladásnak. Az ismeretek egymásra épülésének elve szükségessé teszi 

a megfelelő ismeretek meglétét és szilárdságát. Az otthoni felkészülés hozzájárul a haladás 

folyamatosságához. 

A szóbeli és írásbeli házi feladattal célunk: 

 Hogy, biztosítsuk a továbbhaladáshoz szükséges megszilárdított ismeretet, annak 

begyakorlását és bevésését, 

 A tananyag elsajátítása folyamatos legyen, egyenletes terhet jelentsen a tanulóknak. 

 Úgy jelöljük ki, hogy a ráfordított idő mellett elegendő idejük legyen a tanulóknak-élet- 

korukhoz igazodva- regenerálódásra, játékra, mozgásra, pihenésre. 

 A lehetőség szerint a tanulók érdeklődésének felkeltésével, érzelmi motiválással 

szívesen elvégzett feladat legyen, és ne tekintsék azt tehernek. 
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 A tehetséges tanulók lehetőséget kapjanak a tananyagban való elmélyedésre olyan 

mértékben, amely megfelel nekik. 

 

Céljaink érvényesítéséhez az alábbi megállapításokat kívánjuk bevezetni: 

 A tanítási órán megtörtént az elsődleges bevésés. A házi feladat az újbóli felidézéssel a 

tartós emlékezetbe vésést szolgálja analóg, ismétlőfeladatokkal. 

 A házi feladattal megvalósuló gyakorlás, ismétlés, támaszkodjon a délelőtti munkára, és 

egyedül, vagy kis segítséggel elvégezhetőlegyen. 

 Lehetőleg a tanulói órarend is az egyenletes terhelést szolgálja. Az osztályban 

tanítópedagógusok is egyeztessenek annak érdekében, hogy ne legyenek olyan napok, 

amikor sokkal több időre van szükség a felkészülésre. 

 Az otthoni felkészülés időtartama ne haladja meg alsó tagozatban a 30-50 percet, felső 

tagozatban a 45-90 percet egy átlagos felkészültségű tanuló számára. A napközi és a 

tanulószoba ehhez az időkerethez igazodik. 

 Hétvégére sem szabad a lemaradást bepótlandó többlet házi feladatot adni, csak ami a 

napi tananyag rögzítését szolgálja. 

 Betegségből visszatért tanulótól (3 nap felett) a következő tanítási órán nem 

szabadszámon kérni a házi feladatot. A tananyag pótlása történjen meg egy héten belül. 

 A házi feladatok ellenőrzése történjen meg a következő tanórán. Mulasztás esetén az 

eljárás egy iskolai szakaszban ugyanúgy történjen. Értékelése legyen beszámítható az 

írásbeli és szóbeliérdemjegyekben. 

 Törekvésünk, hogy érdekessé téve a házi feladatot, lehetővé téve az ismeretek gyakorlati 

alkalmazását. 

 Szorgalmi feladatokkal is biztosítsuk a differenciálást. Gyűjtőmunka, könyvtári 

búvárkodás stb., egyéni megoldások születését, és tetszőleges elmélyülést is lehetővé 

tesz. A szorgalmi házi feladatokat érdem szerint, de pozitívan értékeljük. 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

maximum 20-30 percet vehet igénybe egytantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) idejenem lehet több 

1-1,5óránál. 
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2.11 Egyéb foglalkozások szervezésielvei 

 

Nevelő-oktató munkánk legfőbb eszközei a kötelező tanórák. Ezek maximális kihasználásával 

juthatunk céljaink eléréséhez, feladataink teljesítéséhez. 

Iskolánk tanulói összetételének differenciáltsága, sokszínűsége arra késztet bennünket, hogy 

az egyéb foglalkozások és szabadidős tevékenységek rendszerét a legnagyobb gondossággal 

tervezzük, szervezzük. 

Elveink alapvető célkitűzéseinkből következnek: iskolánkban minden tanulónak fejlődnie kell, 

önmaga szintjéhez képest a lehető legnagyobbat. Ennek rendeljük alá a tehetséggondozást, 

illetve a felzárkóztatást elősegítő foglalkozásainkat. 

Alapelvünk, hogy az alapvető közösségiskolánkban az osztályközösség. Az osztályközösségbe 

való sorolás alapelvei az általános pedagógiai alapelvek alapján történnek. 

A nyelvválasztás lehetőségét első osztályban kínáljuk tanítványainknak (illetve a szülőknek). 

Minden további lehetőséget az érdeklődő, ill. rászoruló gyerekek függvényében, illetve az adott 

év rendelkezésünkre álló órakerete függvényében kínálunk tanítványainknak, a törvényi 

előírásokat betartva. 

2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges eszköze a NETFIT 

mérés 

A testnevelés és a sport saját modelljében a különböző életkori és teljesítmény szakaszokban a 

motorikus fejlettségszintjére keresi a választ. A teljesítményélettani paraméterek alapján meg- 

ismerhetjük a gyermek pillanatnyi fizikaifittségét, amely lehetővé teszi az egészség 

szempontjából leglényegesebb fizikai képességek hiányosságainak a feltárását. A fizikai szint 

ismerete kiindulási alapot ad az egyénre szabott terhelhetőség megállapításához, a képességek 

fokozatos fejlesztéséhez. 

 

Cél: 

Az utóbbi évek vizsgálatai azt mutatják, hogy a gyerekek egészségi állapota fokozatosan 

romlik. Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetőek az egyes 

képességek területén mutatkozó hiányosságok. Ezért célunk: az iskolai testnevelés és sport 

egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, és 

tudatosítása az iskoláskorú fiatalokkörében. 
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A mérések megvalósításának módjai: 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését (a továbbiakban: fizikai fittségi mérés) 

az iskola testnevelés vagy mozgásnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi, kivéve az alábbi 

eseteket:  

- ha a tanuló testnevelésórán és gyógytestnevelésben egyaránt részt vesz, az iskola testnevelés 

vagy mozgásnevelés tantárgyat tanító pedagógusa és a pedagógiai szakszolgálat 

gyógytestnevelést tartó pedagógusa együttműködésben, 

- ha a tanuló kizárólag gyógytestnevelésben vesz részt, a pedagógiai szakszolgálat 

feladatellátása keretében az adott intézményben a gyógytestnevelést ellátó pedagógus, 

-  ha a tanuló sem testnevelésórán, sem gyógytestnevelésen nem vesz részt, de valamely 

strukturált mozgásfejlesztésben igen, a mozgásfejlesztést végző pedagógus, 

-  ha a tanuló sajátos nevelési igényű, és részt vesz testnevelésórán, illetve gyógytestnevelésben, 

meghatározott pedagógus és a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és 

rehabilitációs tanórai foglalkozását tartó gyógypedagógus, konduktor együttműködésben kell 

elvégezni . 

 

A fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést végző pedagógus, az iskola testnevelés tantárgyat 

tanító pedagógusa rögzíti a rendszerbe. 

A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait az érintett 

pedagógusok, továbbá az intézményvezetője tanévenként elemzik, és meghatározzák az adott 

tanuló fizikai fittségi szintjének további fejlesztése szempontjából - elsősorban az iskolai 

testnevelés tantárgy, valamint az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs 

tanórai foglalkozás, valamint a gyógytestnevelés keretei között - szükséges intézkedéseket. 

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését (a továbbiakban: fizikai fittségi mérés) 

az iskola testnevelés vagy mozgásnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi. 

Ha a tanuló testnevelésórán és gyógytestnevelésben egyaránt részt vesz, az iskola testnevelés 

vagy mozgásnevelés tantárgyat tanító pedagógusa és a pedagógiai szakszolgálat 

gyógytestnevelést tartó pedagógusa együttműködésben. 

 

Mérések 

 A méréseket évente kell végeztetni. 

 A motiváció növelése miatt rendkívül fontos, hogy a tanuló tisztában legyen, miért 

végeztetjük el a mérést és hogyan értelmezzük az eredményeket. 
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 Az összehasonlíthatóság érdekében a tesztek végrehajtási körülményeinek hasonlónak 

kell lenniük minden diáknál, minden részletben (helyszín, eszköz stb.). 

 A tesztek eredményeit minden gyermeknek személyre szólóan kell megadni. 

 A tesztek eredményeit interneten a Netfit rendszerében tekinthetik meg a szülők és a 

tanulók. 

 

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

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy tanuló 

egészségközpontú fittségiállapotát. 

Az egyes profilok különböző számú tesztet tartalmaznak: 

 

 A testösszetétel és tápláltsági profil 3db mérést, 

 az aerobfittségi (állóképességi) profil 1db tesztet, 

 a vázizomzat fittségi profil 5db tesztet, 

 a hajlékonysági profil 1db tesztet tartalmaz. 

 

2.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelésielvei 

 

2.13.1 Az iskola egészségnevelésielvei 

 

Egészségnevelési céljaink: 

a) a gyerekek rendelkezzenek korszerű egészségtani ismeretekkel 

b) egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése, váljanak képessé az egészség- 

védő magatartás szokásrendszerénekelsajátítására 

c) érzékeljék egészségük sérülékenységét, az egészségre káros szokások kialakulásának 

hatásait, elkerülésük módját 

d) lássák meg környezetünk egészségkárosító tényezőit, a betegségmegelőzéslehetőségeit 

e) tudatosuljon a mindennapi testedzés fontossága, ismerjék meg a rendszeres fizikai 

aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét, az egészségtudatos léthez tartozó 

egyéni- leg kialakított mozgásprogram fittség megőrzése szempontjából való fontosságát 

f) ismerjék meg a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi- lelki 

kiegyensúlyozottság elérésében 

g) rendelkezzenek alapvető szexuális ismeretekkel, ismerjék az életkorral járó biológiai 

életmódbeli tennivalókat 

h) tudatosuljon bennük a felelős magatartás, tegyenek a bántalmazás és iskolai erőszak el- 

len 
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Egészségneveléssel kapcsolatos feladataink: 

a) biztosítani az egészségmegőrző környezetet 

b) az egészséges életmód érdekében a mindennapos mozgás, a helyes táplálkozás igénnyé 

alakítása 

c) segítséget nyújtani a konfliktuskezelési, együttműködési stratégiák elsajátításához 

d) a káros szenvedélyek visszautasításának elsajátíttatása 

 

e) azegészségmegőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez szükséges ismeretek, 

képességek, jártasságok fejlesztése, az egészséget támogató magatartásformák 

kialakítása 

f) az önértékelés fejlesztése 

g) az iskolaorvosi, védőnői szolgálat szerepének növelése az egészségneveléssel 

kapcsolatos támogatás és tanácsadásrendszerében 

h) biomechanikailag helyes testtartáskialakítása. 

i) a stressz- és feszültségoldás fontosságának tudatosítása az emberi kapcsolatok kezelésében. 

j) a saját testkép megismerése és a testtudat kialakítása a tanulókban 

k) a lelki egészségerősítése és fejlesztése 

l) az öntevékeny testedzés, az önálló sportolás és a motoros önkifejezés fontosságának 

tudatosítása a tanulókban 

m) komplex intézményi mozgásprogram tanévre aktualizált feladattervének elkészítése és 

megvalósítása 

 

2.13.2. Egészségügyi ellátások 

a) a gyerekek testi, lelki egészségének figyelemmel kísérése, állapotfelmérés 

b) kapcsolatban vagyunk iskolaorvossal, védőnővel, iskola-fogorvossal, pszichológussal, 

családsegítő szolgálattal 

c) tanulóink évente részt vesznek szűrővizsgálatokon 

 

 

2.13.3. Az egészségnevelés színterei 

Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésére tanít. 

Célunk, hogy fejlődjön a gyerekekben a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó, 

segítő magatartás. 

Ismerjék meg a háztartás, az iskola és a közlekedés leggyakoribb, egészséget, testi épséget 

veszélyeztető tényezőit. 
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a) Egészségnevelés tanórákon és szabadidőstevékenységekben 

Az egészségfejlesztés kiemelten biológia, egészségtan, természetismeret, testnevelés, 

osztályfőnöki, technikaórákon folyik, de megjelenik a mindennapi nevelési helyzetekben is. Az 

egészségnevelés témakörében tervezett egészségnapok, vetélkedők, sportdélutánok, túrák, 

kerékpár- túrák támogatják az egészséges életmódra szoktatást.  

 

b) Testi egészségvédelme 

Kiemelkedő szerepe van a mindennapi testedzésnek mely a testnevelés órákon, a tömegsport 

foglalkozásokon, edzéseken, NYSE szervezésében végzett foglalkozásokon, óraközi 

szünetekben, udvari játékokban, napközis foglalkozásokon valósul meg. A mindennapi 

testedzéssel célja a gyerekek állóképességének, ügyességének fejlesztése. 

 

c) Étkezés 

Az egészséges, kulturált étkezés szokásrendjének kialakítása, napközis csoportokban, 

technika tantárgyban. 

 

d) Tantermek 

Egészséges, esztétikus, biztonságos környezet biztosítása. A tantermek tisztaságának 

biztosítása, megőrzése, környezetszépítési akciók. 

 

e) Lelki egészségvédelme 

Önismeret, önértékelés, csoportértékelés fejlesztése erkölcstan, osztályfőnöki órákon 

kiemelten, de minden más órán és nevelési helyzetben egyaránt. 

 

f) Szociális egészségvédelme 

A szociális egészség védelme érdekében megpróbáljuk felismerni, csökkenti a gyerekek 

családból hozott szociális hátrányait. Ebben segít a gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység, 

közösségerősítő tevékenységek (osztályprogramok). 

 

g) Drogprevenció 

Fontosak a megelőzés szempontjából az előadások (ezzel a témával foglalkozó szakemberek, 

orvos), osztályfőnöki, biológia, egészségtan órákon foglalkozunk vele. 

 

Egészségnevelési módszerek: 

a) szituációsjátékok 

b) gyűjtőmunka, az egészséggel, életmóddal, táplálkozással kapcsolatban 

c) felvilágosító, ismeretterjesztő előadások 
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d) vetélkedők, versenyek 

e) plakát, tablókészítés 

f) bemutatók, kiállítások 

g) egészségnevelésinapok 

h) mindennapostestedzés, 

i) erdei iskola, kirándulások, túrák, 

j) balesetvédelmioktatás 

k) elsősegély nyújtási ismertek oktatása 

l) stressz- és feszültségoldógyakorlatok 

 

2.13.4.Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

A környezeti nevelés céljaink:  

A környezeti nevelés olyan tudatformálási folyamat, mely a környezettudatos magatartást, a 

környezetért felelős életvitelt segíti elő. A környezeti tudatosság erősítésével lehetőséget kell 

adni, hogy a gyerekek felismerjék a gazdasági, a társadalmi, a politikai és az ökológiai 

jelenségek kölcsönös függőségben és kölcsönhatásban vannak mind a városi, mind a falusi 

környezetben.  

Biztosítani kell a tanulók számára, hogy a környezet védelméhez és megőrzéséhez szükséges 

ismereteket, értékeket, készségeket, a tudást a megfelelő módon szerezhessék meg.  

Egy olyan életviteli és friss magatartási mintát kell a környezettel kapcsolatban teremteni, mely 

a tanulók és a társadalom számára a környezettel kapcsolatos, ugyanakkor szükségszerű.  

A környezeti nevelés olyan képességek és készségek tudatos fejlesztése, amelyek szükségesek 

a természeti és a mesterséges környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák 

iránti érzékenység, a helyes értékrendszer, a későbbi évek környezettudatos életvitele 

kialakulásához. 

Ezáltal alakuljon ki a gyerekekben a környezetük iránti felelősség, környezettudatos, 

természet,- környezet,- embertisztelő magatartás és életvitel. 

Legyenek képesek a környezet szépségének befogadására, élvezésére, ismerjék meg lakóhelyük 

természeti környezetének jellegzetességeit. 
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Környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok: 

 

 Szokásrendszer kialakítása a közvetlen környezet (osztálytermek, folyosó, ebédlő, 

udvar) folyamatos és rendszeres tisztán tartásához. 

 Séta, kirándulás alkalmával a természeti értékek megismerése, megőrzése. 

 Környezeti ártalmak bemutatása, ezek elkerülésének megismerése. 

 Természeti katasztrófák, vészhelyzetek ismertetése, ezek elkerülése, megelőzése 

(földrengés, árvíz, jégeső, viharkárok). 

 Az ember termelő tevékenységének negatív hatásainak bemutatása(erdőirtás, utak, 

épületek építése, a helyi ökoszisztéma zavarása), állatok- és növények védetté 

nyilvánításának okai. 

 Állat- és természetvédelmi törvények ismertetése. 

 Az iparosodás, a közlekedés káros hatásainak bemutatása(savas esők, globális 

felmelegedés). 

 Tudatos fogyasztói és természetbarát vásárlói szokások kialakítása.(szelektív 

hulladékgyűjtés, újrahasznosítható csomagolóanyagok). 

 Energiafogyasztás, energiagazdálkodás, energiatakarékosság: takarékos 

energiafelhasználásra szoktatás (villany, víz) 

 A környezet megóvásához szükséges képességek és készségek gyakoroltatása. 

 

Környezeti nevelés színterei 

 

Tanórai környezeti nevelés színterei: 

- A természettudományi tárgyaknak döntő szerepe van a környezeti nevelésben. 

- A társadalomtudományi tárgyak feladata, hogy bemutassák az ember és a környezet 

kapcsolatának történetét, sajátosságait és tényeit. 

- A technikai-életviteli tantárgyak gyakorlati szempontból a környezetbarát létformáit, helyes 

példáit mutatja be és gyakoroltatja.(fenntartható fogyasztás, a hétköznapok életviteli 

szokásrendszere, környezetkultúra) 

- A művészeti tárgyak, a természet szépségének átéléséhez, az “érintetlen” természettel vagy a  
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leromlott környezettel kapcsolatos érzések művészi megfogalmazásához, a természet és a 

kultúra szoros kapcsolatának bemutatásához, a mítoszok, jelképek által rögzített ökológiai tudás 

közvetítéséhez járulnak hozzá. 

- A test- és egészségnevelési tárgyak a környezet és az egészség szoros kapcsolatának 

bemutatásával, megértetésével, a megfelelő szemléletformálását segítik elő. 

- Az osztályfőnöki órák a tanulók magatartását, társas szokásait, önismeretüket fejlesztik, 

elősegítik a helyi közösséghez való kapcsolódás formáit, módszertanilag megalapozzák a 

részvételi demokráciára nevelést, elősegítik az állampolgári nevelési célok megvalósulását. 

 

Tanórán kívüli környezeti nevelés színterei: 

 

-Iskolai szakkörök: különböző környezet-egészségügyi témára „szakosodott” pedagógiai 

programok, melyek alkalmasak a tehetséget mutató tanulók tehetséggondozására is, a tantárgyi 

tananyagok mélyebb megismerésére, a megszerzett tudás alaposabb elmélyítésére. 

- Napközi/ tanszoba: a délutánok alkalmával a környezet-és egészségtudatosság, a pozitív 

életviteli minták könnyebben érvényesülnek, egyszerűbben követhetők, mint a tanítási órák 

alatt. Kialakulhatnak a helyes munkarend során a környezetgazdálkodás szempontjai, a 

gyerekek helyes szokásai. 

- A tábor és az erdei iskola: A más környezetben került gyerekek nemcsak a környezeti 

tájékozódást, a környezet értékelésének és tapasztalásának módozatait gyakorolják, hanem az 

eltérő, szokatlan környezeti helyzethez való alkalmazkodást, a harmónia és összhang 

megtalálásának kísérleteit is megismerhetik. 

-Környezetvédelmi- és környezeti jeles napokra való megemlékezés: a Föld Napja, a Víz 

Világnapja, a Madarak és Fák Napja, az Állatok Világnapja és egyebek. A projektek között 

szerepelnek az intézmény közvetlen környezetét javító és szépítő munkák, a virágok ültetésétől 

az udvar kertjének gondozása is. Vetélkedők keretein belül lehetőség nyílik a környezet-és 

természetvédelem nagy személyiségeiről való megemlékezésre, különböző játékos, fejtörő 

feladatok megoldásaival a figyelem felhívása, a helyes környezettudatosság kialakítása a 

környezetvédelemben. 

- A kirándulások során a múzeumok, a városok, az állatkertek-és vadasparkok, a termelőüzemek 

és a mezőgazdasági létesítmények látogatása alkalmas a környezeti vonatkozású tapasztalatok 

gyűjtésére, tanulmányozásra, megfigyelések és összehasonlítások elvégzésére. 

- Versenyek, pályázatok: megyei környezetvédelmi versenyeken való aktív részvétellel az 

iskola felhívja a figyelmet egy megadott környezetvédelmi probléma megoldására, közösségi  
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hálózaton, weblapon, újságban való bemutatás során kibővíti az emberek szemléletét, 

érdeklődését.  

Pályázatok alkalmával lehetőséget biztosítunk bentlakásos környezetvédelmi táborban való 

részvételre, ahol a tanulók egy szabadabb és hitelesebb környezetben különféle módszerekkel 

a helyes szokásrend kialakítását és részletes környezetvédelmi problémák megismerését is 

megtapasztalhatják. 

- Szelektívhulladékgyűjtés, papírgyűjtés  

- Környezetvédelmi akciók, folyosók, termek esztétikusdekorálása 

 

A környezeti nevelés módszerei 

 

- Projektpedagógia: A környezeti projektek általában a környezet feltárására, javítására 

irányulnak. 

- Élményalapú, tevékenységközpontú, érzékenyítő, interaktív módszerek  

- Kooperatív csoportmunka,  

- Természettudományos megfigyelések 

- Interaktív tanulási technikák 

- Művészi kifejezés 

- Kommunikációs és információs technológia 

- Kirándulás, terepgyakorlat 

- Természetvédelmi tevékenységek, megfigyelések 

 

 

2.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 

 

A magatartás értékelésének elvei: 

A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök – az 

osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével–végzi. Az érdemjegyekről a tanulót 

és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. 

 

Az értékelés folyamata: 

 Az osztályfőnökök havonta értékelik a tanulók magatartását és szorgalmát, kikérve a 

szaktanárok véleményét és magatartás füzet beírását. Az osztályzatokat beíratja a 

tájékoztató füzetbe. 
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 Félévkor és év végén – a havi jegyek és a szaktanárok véleményének 

figyelembevételével – az osztályfőnök érdemjegyet javasol 

 A magatartás és szorgalom jegyekről a félévi és év végi osztályozó konferencia dönt. 

Vitás esetekben az osztályfőnök véleményének nagyobb súlya van. 

A magatartás és szorgalom értékelésének alapelvei 

 Segítse az iskola nevelő-oktatómunkáját 

 Segítse a tanulók önértékelésénekfejlődését 

 Személyre szabottlegyen 

 Vegye figyelembe a gyermekfejlődését 

Magatartáson értjük a tanuló: 

 iskolai közösséghez, valamint annak tagjaihoz valóviszonyát, 

 önmagához való viszonyát, felelősségét, önállóságát, 

 hatását a közösségre, viselkedését a társaskapcsolatokban, 

 házirendben leírtak és közös iskolai szabályaink betartatását, 

 a közösség érdekében végzett tevékenységét, 

 viselkedését, hangnemét, beszéd kultúráját, önfegyelmét. 

 

Magatartás: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 A házirendet betartja 

 A tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik 

 Kötelességtudó, feladatait teljesíti 

 Önként vállal feladatokat, s 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, megrovása 

 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 A házirendet betartja 

 A tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik 

 Feladatait a tőle elvárható módon teljesíti 

 Feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti 
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 Az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz 

részt 

 Nincs írásbeli intője, figyelmeztetése, megrovása. 

 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

 Az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be 

 A tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül 

 Feladatait nem teljesíti minden esetben 

 Előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva 

 A közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 Igazolatlanul mulasztott 

 Osztályfőnöki figyelmeztetése, megrovása 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 udvariatlan, durván, sértően 

viselkedik 

 Viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza 

 Több alkalommal igazolatlanul mulaszt 

 Több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve osztályfőnöki figyelmeztetése, 

osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fokúbüntetése. 

A szorgalomjegyek megállapításának elvei: 

 Segítse az iskola nevelő-oktatómunkáját 

 Segítse a tanulók önértékelésénekfejlődését 

 Személyre szabottlegyen 

 Vegye figyelembe a gyermekfejlődését 

 

Szorgalmon értjük a tanuló: 

 tanulmányi munkához való viszonyát, 

 munkavégzésének pontosságát, kötelességtudatát, 

 önálló feladatai elvégzésénekminőségét, 

 rendszeretetét, pontosságát, felszerelésének rendbentartását, 

 aktivitását. 
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Szorgalom: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 Képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

 Tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi 

 A tanórákon aktív, szívesen vállal szorgalmi 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 

 Rendszerese, megbízhatóan dolgozik 

 Tanórákon többnyire aktív 

 Többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti 

 Taneszközei tiszták, rendezettek. 

 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

 Tanulmányi teljesítése elmarad képességeitől 

 Tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti 

 Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik 

 Érdemjegyeit, érdem jegyeit több tárgyból is lerontja 

 Önálló munkája 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 folyamatosan nem végzi el 

 Felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek 

 A tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellen szegül 

 Félévi vagy év végi érdemjegye valamely tárgyból elégtelen. 
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2.14.1 A jutalmazás és fegyelmezés iskolai elvei A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hír- 

nevének megőrzéséhez, növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. 

 

Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki: 

- eredményes kulturális tevékenységet folytat (jó tanuló, jósportoló) 

- kimagasló sportteljesítményt ér el 

- a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez 

- akiakörnyezetéstermészetvédelembenkiemelkedőentevékenykedik,vagy  

ilyen tevékenysége közben másokat is sikeresen mozgósít. 

- A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát a példaadó egységes helytállást 

tanúsító tanulóközösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 

 

Forma Elve Ideje Adományozza 

Szaktanári dicséret Kiemelkedő tantárgyi 

teljesítményért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes rá 

A szaktanár 

Osztályfőnöki 

dicséret 

(szóbeli, írásbeli) 

Kiemelkedő közösségi 

munkáért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes rá 

Az osztályfőnök (a 

szaktanárok, a 

tanulószobás nevelők, 

a diákönkormányzat 

javaslata alapján) 

Intézményvezetői 

dicséret 

Kimagasló tanulmányi, 

kulturális és 

sporteredményért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

Az osztályfőnök és a 

szaktanár 

javaslatára az 

intézményvezető 

Jutalomkönyv Kimagasló tanulmányi, 

kulturális és  

sporteredményért 

A tanév végén, 

helyi versenyeken 

1.2.3. helyezésért 

A szaktanárok, az 

osztály- főnök, a 

napközis és 

tanulószobás nevelő 

Oklevél Kitűnő tanulmányi 

eredményért, kulturális és 

sporteredményéért 

A tanév végén, helyi 

versenyeken 1.2.3. 

helyezésért 

Az osztályfőnök, 

intézményvezető, 

szaktanárok 
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Nevelőtestületi 

dicséret 

Példamutató magatartásért 

és kiváló 

tanulmányi eredményért 

A tanév végén 3 tan- 

tárgyi dicsérettel 

Az osztályfőnök 

javaslatára a 

nevelőtestület 

Jó tanuló, 

jó sportoló (tárgy 

jutalom) 

Az adott területen többszöri 

kiemelkedő teljesítményért 

A tanév végén A diákönkormányzat 
és a 

nevelőtestület 

javaslatára az 

intézményvezető 

„Év tanulója” 

 

Kiemelkedő tanulmányi 

kulturális- és 

sportteljesítményért 

A tanév végén A nevelőtestület 

javaslatára az 

intézményvezető 

Díszoklevél és könyv Nyolc éven keresztül nyújtott 

kimagasló tanulmányi 

eredményért 

Az adott 

iskolafokozat 

utolsó tanévének 

végén, 8. 

évfolyam 

tanévének végén 

A nevelőtestület 

javaslatára az 

intézményvezető 

 

A tanulók fegyelmezésének iskolai elvei és formái 

1. Osztályfőnöki illetve szaktanári figyelmeztetésben a házirend előírásait megszegő 

tanuló részesül. 

2. Osztályfőnöki megrovás a házirend szabályait sorozatosan megszegő tanuló büntetése. 

3.Intézményvezetői figyelmeztetés a súlyos vétséget elkövető tanulónak jár. 

4.Intézményvezetői megrovás a házirend és közösségi élet sorozatos megszegéséért. 

5.Rendszeres magatartási probléma esetén a tanuló – fegyelmi tárgyalás lefolytatását követően – 

tantestületi döntéssel párhuzamos osztályba áthelyezhető. 

6.Kiemelkedő súlyos, valamint a kötelességek rendszeres és tudatos megszegése esetén a 

köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően – fegyelmi tárgyalás lefolytatását 

követően, tantestületi döntéssel, más iskolába áthelyezhető. 
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A fegyelmi tárgyalások lefolytatása esetén gondoskodni kell a következőről: 

A tanulót szülője, törvényes gondviselője vagy megbízottja képviselhesse, a fegyelmi bizottság 

tagjai közt szerepeljen az osztályfőnök, a diákönkormányzatot képviselő tanár, valamint a 

gyermek- és ifjúságvédelmi munkát segítő szakember. 

Szigorúan tartózkodni kell a gyereket pellengérre állító, gyermeki személyiséget sértő 

gesztusok alkalmazásától, a testi fenyítésalkalmazásától. 

 

A nevelőtestület határozatát az iskola intézményvezetőjének az államigazgatási eljárás 

rendjének megfelelően határozatba kell foglalni, és annak megfelelően gondoskodni kell a 

jogorvos- lati lehetőség biztosításáról is. Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. 
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3 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

1. A Diákönkormányzat véleményező nyilatkozata 
A Diákönkormányzat az intézmény pedagógiai programjának módosításaival kapcsolatban  

véleményt nyilvánított, amelynek értelmében a benne foglaltakkal egyet ért. 

Nyírtelek, 2020. június 30. 

 
 

………………………………………….. 

Diákönkormányzat képviselője 

 

2. A Szülői Munkaközösség véleményező nyilatkozata 
A Szülői Munkaközösség az intézmény pedagógiai programjának módosításaival kapcsolatban 

véleményt nyilvánított, amelynek értelmében a benne foglaltakkal egyet ért. 

Nyírtelek, 2020. június 30. 

 
 

…………………………………………..

a Szülői Munkaközösség elnöke 

 

3. A szakmai munkaközösségek véleménye 
A szakmai munkaközösségek nevében az intézmény 2017. szeptember 1-jétől érvényben lévő 

pedagógiai programjának módosításait megismertük, véleményeztük és az abban foglalt tartal- 

makkal egyetértünk. 

Nyírtelek, 2020. június 30. 

 

A szakmai munkaközösségek vezetői nevében: 

 

………………………………………………. 

az alsós munkaközösség vezetője 

 

 

 

4. A nevelőtestület elfogadó nyilatkozata 
A Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek pedagógiai programját és módosításait a 

2020. június 30-án megtartott értekezleten a nevelőtestület 100 %-os szavazati aránnyal 

elfogadta. (Az elfogadásról jegyzőkönyv készült, amelynek melléklete egy jelenléti ív is.) 

A nevelőtestület elfogadását követően az intézmény pedagógiai programjának módosítását  

jóváhagyom. A pedagógiai program módosításai a jóváhagyást követő tanévtől kezdődően 

kerülnek bevezetésre. 

Nyírtelek, 2020. június 30. 

 
 

……………………………………… 

intézményvezető 
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5. A fenntartó jóváhagyó nyilatkozata 

 

A fenntartó a Szent Anna Katolikus Általános Iskola pedagógiai programjá- 

nak módosítását jóváhagyólag aláírta: 

 

 
 

Debrecen, 2020. augusztus 31. 

 

 

 

 

 
Palánki Ferenc 

a Debrecen- Nyíregyházi egyházmegye 

megyéspüspöke 


