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Paks, 2020. szeptember 01. 



 

„Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, 

  Megtanulnak türelmesnek lenni. 

  Ha a gyerekek bátorítva élnek, 

  Megtanulnak bizalommal élni. 

  Ha a gyerekek megdicsérve élnek, 

  Megtanulják megbecsülve érezni magukat. 

  Ha a gyerekek méltóságban élnek, 

  Megtanulják az igazságot. 

  Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, 

  Megtanulnak hinni. 

  Ha a gyerekek hitelesen élnek, 

  Megtanulják, mit jelent szeretet 

  Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, 

  Megtanulják megkeresni a szeretetet a világon.” 

    /Dorothy Law Holtz/ 
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I. Nevelési program 
 

 

 

1. Küldetésnyilatkozat 

 

„ A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nemcsak szeretik, hanem olyannak 

szeretik, amilyen.”      /Hermann Alice/ 

 

 

Iskolánkban szeretetteljes légkörben, következetes követelménytámasztással fejlesztjük tanítványaink 

személyiségét és tudását. 

 

Tanulóinknak egész életre szolgáló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy mindenféle 

változás ellenére léteznek egyetemes emberi értékek, amelyekre alapozva stabil tudás építhető. Ha 

válaszolni kívánunk korunk kihívásaira, tudomásul kell vennünk, hogy gyerekeinket fel kell készíteni a 

változásokra, amelyek átszővik életünket, gazdaságunkat, mindennapjainkat.  

Mindent meg kell tennünk, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és 

adottságaiknak megfelelően teljesítő diákokat bocsássunk ki az iskola kapuján, akik a nálunk 

megszerzett alapok birtokában biztosan megállják a helyüket a középiskolában, s majd a felnőtt életben.  

Hangsúlyozzuk a komplex személyiségfejlesztést; célunk megtanítani, keresni a szépet, a jót, 

az érdekeset, a hasznosat; kedvvel, örömmel ismereteket szerezni, kitartással eljutni a célig. 

Megújulásra, önművelésre képes tanulókat kell nevelnünk, akik képesek lesznek a középiskolai és az 

élethosszig tartó tanulásra, amit megkövetel a felgyorsult és kitágult világ, a tudományok gyors 

fejlődése, az információáradat. 

 Fontos feladatunk a szorgalom, a kitartás és a tudás értékének helyreállítása, megbecsültetése. 

Legyen érték mindaz, amit munkával, szorgalommal, kitartással a diák megszerez.  

Tevékenységünk célja, hogy fejlesszük tanulóink gondolkodásmódját, kreativitását, erkölcsét, 

erkölcsi érzékenységét. Kommunikációs és manuális képességük, illetve mozgáskoordinációjuk révén 

legyenek minél magabiztosabbak. Tanulóink találják meg helyüket az iskolában és a mindennapi 

életben; érezzék magukat sikeresnek, fontosnak. 

Az őszinte vélemény, a tiszteletteljes, de nyílt légkör minden közösség építésének fontos 

feltétele. Ebben a lényeges feladatban fontos a szülőkkel való közös, harmonikus munka.  Célunk az 

általános emberi együttműködési kultúra fejlesztése; nyitott demokratikusan működő iskolai világ 

kialakítása. 

Tovább kell ápolni a családi tradíciókat, a felelősségtudatot, a felnőttek tiszteletét, a szülőföld, 

a szabadság, a munka szeretetét, tiszteletét. 

Tanulóinknak sokoldalú, korszerű tudást nyújtunk, fejlesztjük kompetenciáikat, és 

gyermekközpontú nevelésben részesítjük őket. Azt kívánjuk elérni, hogy képesek legyenek  

megújulásra, önművelésre, alkotó gondolkodásmódra és pozitív jövőkép megfogalmazására. 

Tudjanak jó döntéseket hozni. helyesen cselekedni.  

Mindezt jó légkörben, a tanulókat ért kudarcok minimálisra csökkentésével, de mindenképpen 

velük együttműködve valósítjuk meg. 
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2. Az iskola és tagintézményeinek bemutatása 

2. 1. Az iskola története 

A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola három jogelőd iskola összevonásával jött létre. Paks Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. február 27-ei ülésén döntött a Dunakömlődi, a Herman 

Ottó és a Móra Ferenc Általános Iskola 2004. július 31-i időponttal való megszüntetéséről. Ezzel 

egyidejűleg, 2004. augusztus 1-jével jogutódként egy új intézményt alapít II. Számú Általános Iskola 

néven, mely 2005. augusztus 1-jétől a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nevet vette fel. Az új iskola 

a megszűnő iskolák osztálytagolódásait megtartja, a dunakömlődi gyermekek iskolába utaztatását a 

fenntartó biztosítja. (16/2004. /II.27./ Kt számú határozat)  

2007. július 23-án megállapodás született Paks város, Pusztahencse és Németkér községek 

önkormányzatának közoktatási feladatellátási társulásáról. A tárulás neve: Paks – Pusztahencse- 

Németkér Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás. A Társulás által közösen fenntartott intézmény 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Az intézmény közös igazgatású közoktatási intézmény. Ellátási 

kötelezettsége a társulásban résztvevő települések (Paks, Pusztahencse, Németkér) általános iskolai 

oktatási- nevelési feladataira és a napközi otthoni ellátásra terjednek ki.  

2007. augusztus 31-től funkcionál gesztor intézményként a paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola.  

2013. január 1-től intézményünk fenntartója, a németkéri és a pusztahencsei tagiskola működtetője a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A központi iskola működtetését Paks Város Önkormányzata 

vállalta. 2017. január 1-től az intézmény fenntartója és működtetője a Szekszárdi Tankerületi Központ. 

2017. szeptember 1-jétől a Pusztahencsei Tagiskola átkerült a Nagydorogi Széchényi Sándor Általános 

Iskolához. 

 

2.2. Az iskola és tagintézményeinek környezete 

Az iskola lakótelepi környezetben működik. 1979-ben alapították II. Számú Általános Iskola néven. Az 

épületet parkszerű udvar veszi körül, sportpályákkal, füves játszóterekkel, nagy fákkal, pihenő 

padokkal, virágokkal. Távol esik a város zajától, csendes nyugodt a környezete. Négy bejáratán a 

lakótelep minden irányából megközelíthető. 

A telek 28900 m2, az udvara 19760 m2, a sport és játszótér 4500 m2, az épület alapterülete 9140 m2, 32 

tantermes iskola. A középfolyosós építmény nagy hátránya, hogy a közlekedő elveszi a tér 35%-át. 

Nincs aula az épületben, így a rendezvények, ünnepélyek megtartása a 869 m2-es tornateremre 

koncentrálódik. A tornaterem 3 részre osztható, 7 öltöző és 18 mosdó helyiség teszi lehetővé, hogy 

egyszerre 3 osztály tarthasson testnevelés órát. A központi intézmény infrastruktúrája 800 fő körüli 

gyermeklétszámmal zavartalan működést biztosít. (1990-ben a IV. Számú Általános Iskola kiválásakor 

1143 volt a tanulólétszám, akkor 40 csoportban, 40 tanteremben folyt a tanítás.) 

Az oktatás részben szaktantermi rendszerben (fizika, kémia, biológia, technika, számítástechnika, 

háztartási ismeretek) folyik. 

Az étkeztetést a MELOTEX BT. Junior Konyha végzi. Két ebédlő (180 és 60 férőhelyes) szolgálja a 

kulturált étkezést. 

Azon elv alapján, hogy a környezet is nevel, a térélmények, a tárgyak, a színek világa hat a viselkedésre, 

tudatosan alakítottuk/alakítjuk a belső teret. A sötét színek (eleinte minden sötétbarna és sötétkék volt) 

világosra festése, virágok, gyermekmunkákból kiállítások rendezése kedvező hangulatot teremt a 

neveléshez, oktatáshoz. 

A tanulói környezet is hozzájárul ahhoz, hogy otthonos, gyermekbarát intézmény a II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola és tagintézményei. 

Az iskolai könyvtár 17000 kötetes, egyben lakótelepi gyermekkönyvtárként is funkcionál. Fejlesztése 

szakszerű, működtetése a Városi Könyvtár főállású könyvtárosával megoldott.  
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A németkéri tagintézményünk 15 km-re fekszik Pakstól Cece irányában. A település lakosságának 15 

%-a német nemzetiségi származású. 

A paksi intézmény 8 évfolyamot, a németkéri tagintézmény 4 évfolyamot összevont osztályban ellátó 

általános iskolából áll. A Németkéri Tagiskola 2. éve szünetel. 
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3.  Az iskola működésének törvényi feltétele  

 

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Tolna megye 

 

Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Szekszárdi Tankerületi Központ 

 

OM azonosító: 200412 

 

Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

 

szakmai alapdokumentuma 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, 

figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi 

szakmai alapdokumentumot adom ki: 

 

A köznevelési intézmény  

1. 

Megnevezése

i  

Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  

1.1

. Hivatalos neve: 

 

1.2

. Idegen nyelvű neve: II. Rákóczi Ferenc Grundschule Paks 

2. Feladatellátási helyei 

7030 Paks, Ifjúság útja 2.  

2.1

. Székhely:  

 

2.2

. Tagintézmények megnevezése és telephelyei 

  

2.2.1. Tagintézmény hivatalos 

neve: 

Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Németkéri 

Tagiskolája 

  

2.2.1.1. Ügyviteli 

telephelye: 7039 Németkér, Szabadság utca 27. 

3. 

Alapító és a fenntartó neve és 

székhelye 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  

3.1

. Alapító szerv neve: 

 

3.2

. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

 

3.3

. Alapító székhelye:: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

 

3.4

. Fenntartó neve: Szekszárdi Tankerületi Központ 

 

3.5

. Fenntartó székhelye: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 
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4. Típusa: általános iskola  

 

 OM azonosító: 200412 

 

 Köznevelési alapfeladatai 

 

6.1. 7030 Paks, Ifjúság útja 2. 

 

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

 

6.1.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 450 fő) 

 

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

 

6.1.1.3.  1 évfolyamtól 8 évfolyamig 

 

6.1.1.4. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - 

hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

 

nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 28 fő) 

 

6.1.2. nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása 

 

 

6.1.2.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 134 fő) 

 

6.1.2.2. alsó tagozat, felső tagozat 

 

 

6.1.2.3.  1 évfolyamtól 8 évfolyamig 

 

6.1.2.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német)) 

 

6.1.2.5. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási 

fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

 

nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 8 fő) 

 

6.1.3. egyéb foglalkozások: 
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napközi 

 

6.1.4. iskolai könyvtár: 

 

könyvtári feladatokat a nyilvános könyvtár látja el 

 

6.1.5. mindennapos testnevelés biztosításának módja: 

 

saját tornaterem 

 

6.1.6. a testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja: 

 

együttműködésben, megállapodás alapján 

 

6.2. 7039 Németkér, Szabadság utca 27. 

 

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

 

6.2.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 62 fő) 

 

6.2.1.2. alsó tagozat 

 

6.2.1.3.  1 évfolyamtól 4 évfolyamig 

 

6.2.1.4. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási 

fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

 

nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 8 fő) 

 

6.2.2. nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása 

 

6.2.2.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 62 fő) 

 

6.2.2.2. alsó tagozat 

 

6.2.2.3.  1 évfolyamtól 4 évfolyamig 

 

6.2.2.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német)) 

 

6.2.2.5. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási 

fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 
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nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 8 fő) 

 

6.2.3. egyéb foglalkozások: 

 

napközi 

 

6.2.4. iskolai könyvtár: 

 

könyvtári feladatokat a nyilvános könyvtár látja el 

 

 

6.2.5. mindennapos testnevelés biztosításának módja: 

 

  saját tornaterem 

 

 

6.2.6. a testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja: 

 

együttműködésben, megállapodás alapján 

 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 

7.1. 7030 Paks, Ifjúság útja 2. 

 

7.1.1. Helyrajzi száma: 5144 

7.1.2. Hasznos alapterülete: 8133 nm 

7.1.3. Intézmény jogköre: 

ingyenes használati 

jog 

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

7.2. 7039 Németkér, Szabadság utca 

27. 

409 7.2.1. Helyrajzi száma: 

7.2.2. Hasznos alapterülete: 1584 nm 

7.2.3. Intézmény jogköre: 

ingyenes használati 

jog 

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

 

 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai: 

 

Alapelveink: 

 Az iskola az értékközvetítés színtere 

 A személyközpontú pedagógia, a kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó 

tanulás igényének kialakítása 

 A szülői ház és az iskola közötti együttműködés 

 A nevelés-oktatás egysége 

 A hatékonyság, minőség garantálása 

 Egészséges életmódra nevelés 

 Esélyegyenlőség biztosítása, tanulási hátrányok kompenzálása, tehetséggondozás 
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Értékek, melyek közvetítése intézményünk feladata: 

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

aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink 

elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, 

magatartásukat.  

 

1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az emberek iránti tisztelet, empátia, 

segítőkészség, a másság elfogadása. Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő 

és az élettelen természet szépsége iránt. 

2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált 

életmód, testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, 

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

elutasítása; a balesetek megelőzése). 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). 

Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság 

az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, 

őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

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

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

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, 

áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a 

megegyezésre. 

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

valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a 

nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, 

ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 

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

kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben 

tartása. 

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

elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és 

problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia 

érvényesítésére. 

 

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

Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és 

tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos 

értékelés. 

 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre 

irányuló eljárások, nevelési módszerek. 
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Elvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások: 

a. A személyközpontú pedagógia 

Cél: 

Oktató-nevelő munkánkat a gyermekek sokszínű személyiségének, adottságainak  figyelembe vételével 

végezzük. Ennek során hangsúlyosan kezeljük az egyéniség tiszteletét. A tanuló legyen képes arra, hogy 

egyéni és társas konfliktusait  építő módon kezelje. 

A gyermekek érezzék, hogy különböző közösségekhez tartoznak, és tanulják meg a közösség normát 

egyéni érdekeik figyelembe vételével kialakítani, a kialakított normák szerint élni. 

Célérték: 

Az intézményben osztályszinten a közösségfejlesztés alapja a szociometria eredménye, amelynek 

szabályozása az osztályfőnök munkatervének része. 

A szociometriai mérések egy-egy osztály közösségének fejlődését mutatják, alapot nyújtanak az 

osztályfőnöknek a fejlesztésre, melynek tevékenységsora az osztályfőnöki tervekben kerül kibontásra. 

A felelősi rendszer osztályon belül eredményesen működik. 

Feladatok: 

Osztály „együttélési” normarendszer, felelősrendszer kialakítása. 

A mindennapi élet gyakorlati megszervezésével minden gyermek számára váljék lehetővé, hogy 

megtalálja a számára legkedvezőbb tevékenységi tartalmakat és együttműködési módokat. 

Fejlesztjük a gyerekek problémaérzékenységét, konfliktustűrő-, kezelő-, és megoldó képességét, a 

kooperativitást. 

Meleg, vidám pedagógiai légkör kialakítása.  

A házirend betartatása a DÖK bevonásával. 

A DÖK értékelő, fejlesztő tevékenységének fokozása. 

A közös élettér esztétikájának megteremtése. 

Az autonóm egyéni cselekvésre való képesség, mint kulcskompetencia tudatos pedagógiai fejlesztése 

valamennyi tanítási órán és tanórán kívül. 

Eszköz, eljárás: 

Osztályfőnöki órák pedagógiai lehetőségeinek kihasználása. 

Tagozati megbeszéléseken és az egy osztályban tanítók szakmai értekezletein esetmegbeszélések. 

A DÖK tevékenységének támogatása, megerősítése, osztályfőnöki órákon folyamatos kapcsolattartás 

az iskolai és az osztály DÖK között. 

Problémamegoldó nap pedagógiai támogatása. 

A felelősrendszer működtetésének türelmes, következetes gyakoroltatása. 

Mérés, indikátor: 

Szociometria, beszámolók, magatartásértékelés, dicséretek, elmarasztalások. 
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b. A szülői ház és az iskola közötti együttműködés 

Cél: 

Intézményünk gazdag tanórán kívüli tevékenységrendszere erősítse a tanulók, szülők, pedagógusok 

közösségét, a rendezvények tervezése, megvalósítása lehetőség szerint a három legfontosabb partner 

közös alkotása legyen. 

A gyerekek szerezzenek közösen megélt élményeket, s ebben segítse őket az intézmény gazdag 

tevékenységi rendszere.  

Célérték: 

A szülőket bevonjuk az alábbi programok szerevezésébe, megvalósításába: Télapó, 

osztálykirándulások, osztályrendezvények, farsang, erdei iskola, környezetvédelmi nap, gála. 

(Az intézmény az erdei iskola, és a kirándulások költségeit nem tudja vállalni, ennek anyagi vonzatai a 

szülőket terhelik,  a befizetés összegét  pályázatok és támogatások csökkenthetik.) 

A szülők legalább fele részt vesz az alábbi rendezvényeken: fogadóórák, szülői értekezletek. 

Feladatok: 

Iskolaszinten a szülők bevonása a célértékben megfogalmazott tevékenységekbe. 

Osztályszinten legalább évi 1, a gyerekek igényein alapuló, a szülők tervező, szervező, végrehajtó 

segítségével megvalósítandó közösségi program megvalósítása, melyet év elején az osztályprogramok 

tartalmaznak. 

Egyéb osztályrendezvények gyerekekkel együtt történő közös megtervezése, megszervezése, 

végrehajtása, értékelése. 

Eszköz, eljárás: 

Tanév elején igényfelmérés, tervkészítés intézményi, DÖK szinten, osztálytermi szinten. 

Programtervezet kialakítása, megvalósítása, értékelése, visszacsatolása. 

c. A nevelés-oktatás egysége 

Cél:  

 A tanítási folyamat és a tanórán kívüli foglalkozások szerves egységet alkossanak. A gyermekek 

bevonása a tanulási folyamatba, felkészítésük a továbbtanulásra reális pályaválasztási  tanácsadással.  

Körülményeinkhez képest a tanulók testi, lelki kiegyensúlyozottságának biztosítása. 

A kulturált magatartás szabályainak betartatása tanórán és tanórán kívül. 

Célérték: 

Munkánkat akkor tekintjük sikeresnek, ha tanulóink 75%-a felvételt nyer az 1. vagy 2. helyen megjelölt 

továbbtanulási helyre.  

Feladatok: 

A tanulók testi-lelki kiegyensúlyozottságának biztosítása.  

Sokféle tanórán kívüli tevékenységgel kell lehetővé tenni, hogy a tanulók aktívan vegyenek részt az 

iskola életében. 

 A tanórai és a szakköri munka során a felnőttekkel és a társakkal való együttműködés elsajátítása. 

Az információhordozók megismertetésével, rendszeres informatika (könyvtár, számítástechnika, média, 

stb.) oktatásával tanórán kívüli önképzésre is felkészítjük a gyermekeket. 

A gyakorlati készségekre épülő tevékenységek (néptánc, kézművesség, origami, sport…) lehetővé 

teszik, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek is megtalálják a nekik megfelelő kibontakozási 

lehetőséget. 
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Eszközök, eljárások: 

A tanulók testi-lelki egészségének megőrzését szolgáló különböző sportfoglalkozások, vetélkedők, 

nevelési program (DADA, lelki egészség…) szervezése. 

Rendszeres informatika (könyvtár, számítástechnika, média,) oktatás biztosítása. 

A gyermekek kreativitásának kibontakozását szolgáló tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök 

szervezése. 

Tanulmányi versenyeken, pályázatokon való részvétel. 

Tanulmányi kirándulások.  

Kooperatív tanulási technikák, differenciált tanórai munkavégzés alkalmazása, saját készítésű és a 

tankönyvkiadók által biztosított interaktív tananyagok használata. 

Mérés, indikátor: 

Felvételi eredmények. 

Óralátogatások tapasztalatai. 

Félévi és tanév végi statisztikai adatok. 

Belső mérés tanév elején és végén matematikai alapműveletekből és szövegértésből. A tanév során 2 – 

7. évfolyamig tantárgyi mérés kettő alkalommal. A tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom, 

környezetismeret, természetismeret, történelem, idegen nyelv, földrajz, fizika, kémia, biológia. 

A 8. évfolyamon projektmunkát kell bemutatni. A választható projekteket a munkaközösségek állítják 

össze és 3-4 főből álló tanulói csoportok ebből választanak egyet.  

 

Igazgatói, munkaközösségi beszámolók. 

Versenyeredmények. 

 

A hatékonyság, minőség garanciája a pedagógus 

Cél: 

Az iskola valamennyi tanulója közelítse meg életkorának megfelelően képessége, tehetsége 

maximumát. 

A pedagógiai alapelvek közül maximálisan érvényesüljön ennek a célnak az elérése közben a 

komplexitás, a gyermek egyenrangú fél, a pedagógus vezető szerepe és az életkori sajátosság elve. 

Célérték: 

Munkánkat akkor tekintjük sikeresnek, ha  

 iskolánk tanulmányi átlagát sikerül megőrizni, 

 nevelőink továbbképzési kötelezettségének teljesítését ingyenes továbbképzések 

felkutatásával és szervezésével is segítjük. 

Feladatok: 

Folyamatos önképzésre, megújulásra kész nevelőtestület együtt dolgozása a cél elérése érdekében. 

Tudatos pedagógiai tervezés megvalósítása a nevelési terv és a helyi tanterv koherenciájának 

megteremtése. 

Az intézményi szintű tervek osztály, csoport, tanuló szintre való lebontása. 
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A tartalmi célok eléréséhez megfelelő taneszköz rendszer kiválasztása. 

Gazdag módszertani repertoár elsajátítása és változatos, tudatos alkalmazása. 

Alkotó munkafegyelem, mint alapfeltétel állandó biztosítása. 

Az egyéni sajátosságokhoz, fejlettségi szinthez alkalmazkodó fejlesztés megvalósítása. 

A pedagógusok maximális pedagógiai, pszichológiai, szakmai tudással, a Mit? Hogyan? Kinek? tudatos 

tervezésével tartják a tanítási órákat.  A tanóra differenciált, a tanulók képességeihez igazodó, az egyéni 

fejlesztést maximálisan figyelembe vevő. 

Gyermekek és szülők számára nagyon pontos a követelmények megfogalmazása. 

Az ismeretanyag megtervezésekor a hangsúlyt a tudás minőségi jellemzőire kell helyezni: a 

szervezettségre, a megértés mélységére, az alkalmazhatóságra. 

Intézményi sajátosságainkból adódóan a képesség, készségfejlesztés előtérbe helyezése a helyi tanterv 

elkészítésénél, különös tekintettel a kulcskompetenciák fejlesztésére: 

Szociális kompetenciák fejlesztése. 

Helyes önismeret, önértékelés fejlesztése. 

A pályaválasztás, iskolaválasztás folyamatos előkészítése.   

Élethosszig tartó tanulásra való felkészítés. 

Eszközök, eljárások: 

Csoportbontások megvalósítása.  

Fejlesztő foglalkozások biztosítása. 

Pedagógus továbbképzés biztosítása. 

A pedagógus továbbképzések tapasztalatainak belső közkinccsé tétele. 

Belső kooperatív műhely folyamatos működtetése. 

A tanulás tanítása metodikájának folyamatos szinten tartása a tanórákon, ha kell, „ráépítő, frissítő” 

képzések biztosítása. 

Támogató, szakmai fejlődést segítő munkaközösségi foglalkozások megtartása. 

Információs, kommunikációs technikák elsajátítása (könyvtár, számítógép, internet)  

Önismereti, mentálhigiénés foglalkozások. 

Tanácsadási lehetőség kérése pedagógiai munkát segítő szakemberektől. 

Változatos tanítás módszertani tudás megszerzése és az adott osztályra szabott alkalmazása. 

Tanulmányi versenyeken való részvétel. 

Mérés, indikátor: 

Félévi és tanév végi statisztikai adatok 

Beiskolázási tervek 

d. Egészséges életmódra nevelés 

Cél: 

A gyerekek életkoruknak megfelelően tanulják meg és alkalmazzák az egészséges életvitelt.   

Célérték: 
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Az intézmény egészségnevelési és környezeti nevelési programja megvalósul. A program 

megvalósulását a félévi és év végi értekezleten értékeljük. 

A rászorulók gyógytestnevelésben részesülnek. 

A DSK irányításával a gyermekek igényei alapján tömegsport foglalkozásokat tartunk. 

Intézményünkben a rendőrség segítségével drog- és bűnmegelőző foglalkozásokat tartunk.  

Az egyes tantárgyi órák anyagába beépül az egészséges életmódra nevelés tantárgyhoz kötődő eleme. 

Mentálhigiénés szakember, szociálpedagógus, drogprevenciós képzésen képzett szakember, 

pszichológus, védőnő, iskolaorvos szakmai tanácsadását vehetik igénybe a nevelőtestület tagjai. 

Az egészségnevelési hét rendezvényein a gyermekek legalább 80 %-a részt vesz. 

Tanulóink tisztában vannak a káros szenvedélyek, drog, alkohol, dohányzás egészségromboló hatásával. 

Feladatok: 

Tömegsport órák megszervezése a gyermekek igényei alapján. 

Mentálhigiénés programok alkalmazása  

Az egészséges életmód igényének kialakítása, beépítése az osztályfőnöki, biológia, környezetismeret, 

testnevelés, technika tantárgyak helyi tantervébe. 

Az egészségnevelési és környezetvédelmi program beépítése a helyi tantervekbe, valamint az intézmény 

szabadidős tevékenységébe. 

Az egészségnevelési hét megrendezése. 

Drogprevenciós foglalkozás. 

Eszköz, eljárás:  

Pályázatokon, versenyeken való részvétel. 

Környezetrendezésben való aktív részvétel. 

Sportversenyek, tömegsport foglalkozások, házi bajnokságok rendezése. 

Tisztasági verseny megrendezése. 

Mérés, indikátor: 

Kérdőívek, tesztek. 

Egészségnevelési és környezetvédelmi program értékelése. 

Sporteredmények, sport teljesítménymérések. 

Vetélkedők eredményei. 

Tisztasági őrjárat tapasztalatai. 

e. Esélyegyenlőség elve 

Cél: 

A szociális, szociokulturális hátrányok lehetséges kompenzálása. 

Valamennyi tanítványunk adottságai által meghatározottan, de egyenlő esélyekkel vegyen részt az 

iskolai élet minden területén. (Tehetséges, sajátos nevelési igényű tanulók, beilleszkedési és magatartási 

nehézségekkel küzdők, tanulási kudarcnak kitett tanulók tudatos pedagógiai segítése.) 

Célérték:  

Az esélyegyenlőséget az intézmény szintjén biztosítjuk, ha nem éhezik gyermek az iskolában, 

mindenkinek van tankönyve, jól érzi magát az intézményben, gazdag tevékenységi kört tudunk számára 

biztosítani. 

Az intézmény pedagógiai programjának ide vonatkozó fejezete, valamint a szakmai közösségek tervei 

bizonyítják, hogy az intézményben a tehetséges tanulóknak egyéni foglalkozáson, választott órakereten 

belül van lehetősége az egyéni fejlődésre. Csoportbontásban tanulhatják diákjaink a idegen nyelvet, 

felső tagozaton továbbá a magyart és matematikát, van lehetőségük az érdeklődésüknek megfelelő 

pályázatokon, tanulmányi versenyeken részt venni, a sikeres részvételhez segítséget kapni, valamint 

sikeres középiskolai felvételi vizsgát tenni. 
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A pedagógiai program megfelelő fejezetei tartalmazzák a sajátos nevelési igényű tanulók, beilleszkedési 

és magatartási nehézségekkel küzdők, tanulási kudarcnak kitett tanulók tudatos pedagógiai segítésének, 

fejlesztésének módjait. 

Célértékünk továbbá: 

Versenyeredményeink.  

A fejlesztő pedagógusok és a szaktanárok elégedettek az egyéni fejlesztési tervek alapján történő 

fejlesztéssel, az elégedettséget az óralátogatások, és a tantárgyi mérések alapján állapítják meg.  

A félévkor és év végén kapott iskolai elégtelen osztályzatok száma 2% alatt marad iskola szinten. 

Feladatok: 

Tanszersegély, étkezési segély biztosítása, az arra rászorulók felvilágosítása a lehetséges segélyezési 

formákról. 

Az arra rászorulók tanulmányi versenyeken, kulturális rendezvényeken, kiránduláson való részvételének 

támogatási feltételeinek megteremtése. („Az arra rászorultságot” a rendelkezésre álló objektív adatok 

alapján, a család ismerete alapján a gyermekvédelmi felelős, az osztályfőnök az illetékes 

igazgatóhelyettessel együtt állapítja meg.)  

Egyéni tanulási utak figyelemmel kísérése, folyamatos konzultáció, segítségnyújtás biztosítása. 

Ruhanemű, tankönyv, taneszközök, élelmiszer, könyv, játék, gyűjtése, és adományozása. 

Eszközök, eljárások: 

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős alkalmazása. 

Alapítvány működtetése. 

A célcsoportot támogató pályázatokon való részvétel. 

Könyvtári tankönyvek biztosítása. 

Karitatív akciók szervezése. 

Folyamatos patronálás osztálykeretek között. 

Egyéni fejlesztési tervek alapján történő fejlesztés. 

Mérés, indikátor: 

A gyermekvédelmi felelős és a fejlesztő pedagógusok beszámolója a félévi és év végi értékelések 

alkalmával. A beszámoló adatai részét képezik az intézményi statisztikának. 

Tantárgyfelosztás tanulásszervezést mutató adatai, versenyeredmények, középiskolai felvételik. 
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5.  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

„Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, 

tulajdonképpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak 

vesszük, amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük 

őt, amivé lehetne." 

Goethe 

 

 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A személyiség sokoldalú fejlesztése a közösségi élet kereteiben, a közösség és az egyén kölcsönös 

hatásrendszerében megy végbe. 

A NAT-ban képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények és az ezekre épülő differenciálás 

egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli 

tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban minél 

teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 

Feladatok: 

 A Nemzeti alaptanterv (2012) „a köznevelés feladatát a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek 

kultúrájának átadásában, megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és 

a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg.” Feladatként határozza meg „ a 

tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, attitűdök együttes fejlesztését, az 

egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzését, a közjóra való törekvés megalapozását, a nemzeti, 

közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítését. 

 Cél, hogy a családdal együttműködve kialakuljon az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránti 

igény, a harmonikus személyiséghez szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességek 

kialakuljanak. 

 Intézményi nevelőmunkánk elősegíti, hogy a felnövekvő nemzedék 

 felelősen gondolkodó, 

 hazafias érzelmű, reális önismerettel, szilárd erkölcsi ítélőképességgel bíró, 

 a családot, az emberi közösséget, a munkát értéknek tekintő, 

 felelős döntések meghozatalára képessé váló,  

 önállóan tájékozódni, véleményt formálni és cselekedni tudó, 

 a természeti, társadalmi, kulturális folyamatokat értő, 

 a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését értéknek és feladatnak tekintő felelős 

polgárrá váljék.  

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

iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 

1. A tanulók erkölcsi nevelése 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 

2. A tanulók értelmi nevelése 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 

3. Nemzeti öntudat formálása, hazafias nevelés 

Feladata: Nemzeti kultúránk megismertetése, az otthon, a lakóhely, a haza megbecsülése, a 

közösséghez tartozás, a haza szeretetének kialakítása. 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
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Feladata: A cselekvő állampolgári magatartás, a törvénytisztelet, az emberi méltóság és az emberi 

jogok tisztelete, az erőszakmentesség, méltányosság kimunkálása, az állampolgári jogok és 

kötelességek megismertetése. 

5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Feladata: A tanulók énképének gazdagítása, a kulturált egyéni és közösségi élet, a mások 

megértése és tisztelete, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításának segítése. 

6. A családi életre nevelés 

Feladat: Harmonikus családi minták bemutatása, a családi közösségek megbecsülése, felkészítés 

a családi életre, felelős, tartós párkapcsolatra, konfliktus kezelésre.   

7. A testi és lelki egészségre nevelés 

Feladata: a helyes táplálkozás, mozgás, stresszkezelés megismertetése, a tanulók felkészítése az 

önállóságra, a betegség-megelőzésre, a szabályok betartására a közlekedésben, testi higiénében, 

veszélyek felismerésében, váratlan helyzetek kezelésében. 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Feladata: A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élők iránti szociális érzékenység kialakítása, az 

együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes munkavállalás képességének 

formálása, a segítő magatartás kialakítása. 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Feladat: Az erőforrások tudatos, takarékos, felelősségteljes felhasználására nevelés. A 

környezettel kapcsolatos állampolgári jogok és kötelességek megismertetése, alkalmaztatása.  

10. Pályaorientáció 

Feladata: Átfogó kép nyújtása a munka világáról, a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel, 

versengéssel kapcsolatos magatartásmódok és kezelésük fejlesztése. 

11. Gazdasági, pénzügyi nevelés 

Feladata: Az egyén felelősségének felismertetése az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű 

gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják a tanulók mérlegelni döntéseik 

közvetett és közvetlen következményeit és kockázatát. 

12. Médiatudatosságra nevelés 

Feladata: Az új és hagyományos médiumok nyelvének megismertetése, az értelmező, kritikai 

beállítódás kialakítása.   

13. A tanulás tanítása 

Alapvető iskolai feladat: a tanulók érdeklődésének felkeltése, tanulási módszerek, technikák 

közvetítése, információhordozók megismertetése, alkalmazásuk gyakoroltatása.  

 Intézményünkben színes, sokoldalú iskolai élet, játék és munka zajlik. 

 változatos pedagógiai módszerek, tanulásszervezési eljárások, széles tevékenységkínálaton 

keresztül kapnak a tanulók lehetőséget a személyiségjegyükkel összehangolt egyéni tanulási 

módszerek, eljárások kialakítására. 

 Fejlesztjük a gyerekek önismeretét, együttműködési képességüket, eddzük akaratukat. 

 Figyelmet  fordítunk: 

 a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítására,  

 az önismeret fejlesztésére (osztályfőnöki vagy önismereti órákon, iskolán kívüli lehetőségek 

formájában), a környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló, 

cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítására.  

 az egészséges, edzett személyiség kialakítására,  

 az egészségnek, mint alapértéknek elfogadására, az egészségmegőrzés igényének felkeltésére, 

az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzésére. 

 Hozzájárulunk az életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulások fokozatos 

kialakításához, meggyökereztetéséhez: 

 a környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló, cselekvésre és 

aktivitásra késztető érzelmek kialakítására, 

 a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetésére, emlékeink tiszteletére, ápolására, 

megbecsülésére, 
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 az alapvető állampolgári jogok megismertetésére. 

 A pedagógusnak, mint modellközvetítőnek, a személyiségformálás egyik legfontosabb eszközének 

kell lennie. 

 A pedagógiai munka középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, az egész személyiség 

fejlődésének, fejlesztésének kell állnia. 

 Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a 

pedagógus oktató-nevelő munkája lehetőséghez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a 

tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. 

 Egyéni segítségnyújtást biztosítanak iskolánk pedagógusai a szociálisan hátrányos helyzetű, 

beilleszkedési, magatartási, tanulmányi problémákkal küszködő és a sajátos nevelési igényű tanulók 

részére. 

 Fejlesztő foglalkozással, szakkorrepetálással segítjük az integráltan nevelt tanulókat. 

 A nevelőknek az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben kell részesíteniük az egyéni 

képességekhez igazodó munkaformákat, így – elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél – a tanulók 

önálló, páros és csoportos, kooperatív munkájára kell támaszkodniuk. 

 A tehetségek fejlesztése érdekében lehetőséghez mérten biztosítani kell a bontott csoportban vagy 

nívócsoportban történő oktatást nemzetiségi német nyelv és az idegen nyelven, valamint felső 

tagozaton matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. 

 

6. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

Az iskolai nevelés legfőbb célja a tanuló minél szélesebb körben történő fejlesztése, felkészítése az 

életre. A gyermek fejlődése azonban szorosan összefügg, és nem választható el a közösségtől, a 

közösségi neveléstől. 

 

A kortárs csoport:  

 lehetőséget ad az én-érvényesítésre,  

 biztosítja a valakihez tartozás érzését, 

 emocionális biztonságot nyújt. 

Alapvető feladat a közösségben, illetve a közösség által történő nevelés megszervezése és irányítása. 

Feladat: 

 Tanulóinkat meg kell ismertetnünk a szűkebb és tágabb hazájukkal, híres személyiségek 

tevékenységével. 

 A különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások és a másság iránti megértésre kell 

nevelnünk gyermekeinket. 

 Ápolnunk kell nemzetközi kapcsolatainkat, lehetőség szerint részt kell vennünk a diákcsere 

programokban. 

 Be kell kapcsolódnunk tanítványainkkal a közvetlen környezeti értékeink megőrzésébe, 

gyarapításába. (Föld napja, Madarak és fák napja, környezetismeret, biológia, földrajzóra .) 

 Lehetővé kell tennünk számukra, hogy személyes tapasztalatokat szerezzenek az 

együttműködés, a konfliktusok kezelése és megoldása terén. 

 

 Képessé kell tennünk őket véleményük kifejtésére, és álláspontjuk megvédésére. 

 Segítenünk kell őket eligazodni az új információ áradatban, az érték felismerésében. 

Színterek: 

1. Család 

 Alapvető szociális kötődéseket, formákat alakít ki, amelyeket az iskolába kerülve lehet és kell 

is fejleszteni, formálni, alakítani. Így nagyon fontos szerepet kap az iskola és az osztályközösség is. 

2. Az iskolai közösség, osztályközösség 

A tanulók együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai közösség jelenti. 

Megkülönböztetett jelentőségű feladatok hárulnak az iskola vezetőire, az osztályfőnökre, a 
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diákönkormányzatot segítő pedagógusra, az egyes iskolai eseményeket, rendezvényeket szervező 

tanárokra. 

Az osztályközösség szokásokkal, szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége, ahol az 

életszemléletet kell formálni és továbbfejleszteni. Ebben nagy a szerepe a közösségnek, mivel a 

kortársak hatnak egymásra. A tanulók idejük legnagyobb részét az osztályközösségben töltik, ezért 

nagyon meghatározó annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók egymás között kialakuló 

kapcsolatrendszerére, viselkedési formáira. A közösség irányításában, alakításában meghatározó a 

szerepe az osztályfőnöknek. Fontos, hogy felismerje a tanulók problémáit, érzékelje az esetleges 

deviáns eseteket, és találja meg a problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket, 

akik a probléma megoldásában segítségére lehetnek. 

Az osztályközösség feladata: 

 valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása, 

 az egyéni értékek felismerése, 

 egymás tiszteletben tartása,  

 egymás segítése a tanulásban és az egyéni beilleszkedési problémák megoldásában, 

 a másság elfogadása, a tolerancia, 

 társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában, 

 mások gondjainak, nehézségeinek felismerése. 

3. Személyiségfejlesztés a tanórákon: 

 Tanulás: 

Az élet végéig fennmaradó tanulási késztetést az segíti elő, ha a gyermekek megtanulnak tanulni. 

Meg kell ismertetnünk őket a tanulás hatékony módszereivel.  

Feladatunk annak elérése, hogy a tanulók alkotó módon öntevékenyen vegyenek részt a 

tanulásban. Nyitottak legyenek az újra. Kreatívok legyenek. El kell juttatnunk őket a felfedezés és 

a tudás öröméhez, valamint az emberi értelem vívmányainak megbecsüléséhez. Ki kell 

alakítanunk az elmélyült és folyamatos tanulás igényét. Előtérbe kell állítanunk a gondolkodást, a 

problémamegoldást.  

 Játék: 

A tanítási órákon maximálisan ki kell használnunk a játék motiváló, tanulási kedv ébresztő és 

megtartó hatását. A játék, mint a gyermek fő tevékenységi formája feledteti a fáradságos tanulást, 

általa észrevétlenül sajátíthatnak el tanulóink ismereteket, nem fáradnak el olyan hamar. 

 Munka: 

Feladatunk kialakítani tanulóinkban az önálló, öntevékeny alkotó részvétel igényét a 

munkavégzésen. El kell érnünk, hogy kialakuljon esztétikai igényük önmagukkal és 

környezetükkel szemben.  

4. Tanítási órán kívüli tevékenységek 

A színes sokoldalú iskolai élethez hozzátartoznak a tanórán kívüli tevékenységek is. Teret kell adnunk 

a tanórán kívüli játéknak, munkának, amivel fejlesztjük diákjaink önismeretét, együttműködési 

készségét, akaratát, hozzájárulunk életmódjuk, értékekkel való azonosulásuk kialakításához. 

 

A tanulók személyiségfejlesztésének tanórán kívüli színterei: 

 

 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozások 

Az intézmény biztosítja a napközibe beíratott tanulók teljes ellátását (tízórai, ebéd, uzsonna) 

és felügyeletét 17 óráig. A napközi által nyújtott programokban az étkezés igénybevétele 

nélkül is részt lehet venni. 

A délutáni időszakban biztosítjuk a napi 40 perc játékos egészségfejlesztő testmozgást. 

A tanulószobai foglalkozások keretében a pedagógus a felső tagozatos gyerekek számára 

biztosítja a tanórákra való felkészülést, segíti a tanulási nehézségek leküzdését. 

A napközi és a tanulószoba fontos színtere a felzárkóztatásnak, tehetséggondozásnak. 

 

 Diákönkormányzat 
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Feladata a tanulóközösségek és a tanulók érdekeinek képviselete, tanórán kívüli szabadidős 

tevékenységek megszervezése. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 4-8. osztályokban 

megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A tevékenységét a 

diákok által jelölt, és az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

 

 Tehetséggondozás (tehetséggondozó programok, szakkörök, pályázatok, versenyek, 

vetélkedők,) 

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

jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, szaktárgyiak, sport, de szerveződhetnek valamilyen közös 

érdeklődési kör alapján. A tehetséggondozást segítik a különféle szaktárgyi, művészeti, sport versenyek, 

vetélkedők.  

 

 Felzárkóztatás (korrepetálás, egyéni fejlesztés és fejlesztő foglalkozások) 

Az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére szolgál. A 

foglalkozások indításáról a felmerülő igényeknek és az iskola lehetőségeinek  

 figyelembe vételével minden tanévben az iskola nevelőtestületének kell döntenie. 

 

 Múzeumi, kiállítási, művészeti előadásokhoz kapcsolódó foglalkozások 

Egy- egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett 

csoportos látogatások. 

 

 Hagyományőrző tevékenységek 

Fontos feladat az iskola névadójának, emlékének ápolása.  

Március 27-én Rákóczi – diáknapot tartunk. A diáknapon együtt foglalkoztatjuk iskolaközösségünk 

egészét. A tagintézmények diákjai és pedagógusai is részt vesznek a programokon.  

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést szervezünk a következő alkalmakkor: 

- 1848. március 15-e, 

- 1956. október 23-a évfordulóján, 

- június 4-én a Nemzeti Összetartozás emléknapján, 

- 1849. október 6-a évfordulóján, 

- 8. osztályosok ballagásakor, 

- évnyitókor, évzárókor. 

Nagyrendezvényeink: 

- nyárbúcsúztató program: Ismerd meg lakóhelyed! tartalommal 

- mikulás, karácsonyváró, télűző felvonulás, farsang 

- magyar kultúra napja 

- Rákóczi-nap 

- kétévente Rákóczi-gála a szülők számára 

- iskolai természetvédelmi nap 

 Osztálykirándulások, kulturális intézmények és ipari létesítmények látogatásai, táborok 

(A szülők finanszírozásával szervezhetők) 

A kirándulások segítik az oktató-nevelő munkát. Magyarország olyan értékeivel ismerkednek meg 

tanulóink, amelyek kapcsolódnak a tantervi követelményekhez is.  

Ezek a programok iskolai keretek között csak tanári felügyelettel szervezhetők, a kirándulások, 

táborozások és az utazások esetén tanulócsoportonként 2 pedagógusnak kell kísérnie a csoportot. 

 Erdei iskola (A szülők finanszírozásával szervezhető) 

A nevelési és a tantervi követelmények megvalósulását segíti az iskola falain kívül is. 

 

 Korszerű pedagógiai módszerek, nem formális és informális tanulási alkalmak 

felhasználása,  alkalmazása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére, a 
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köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelésére, az egész életen át tartó 

tanulás elősegítésére, az alap- és kulcskompetenciák fejlesztésére. 

A tartalmi szabályozók a tanulók személyiségének és tudásának komplex fejlesztését helyezik a 

középpontba, amelynek eszközét az olyan nevelési-oktatási programok jelentik, amelyek az iskolai 

életet egészében kezelik, nem kizárólag a tanórákra koncentrálnak, hanem a nevelés-oktatás részének 

tekintik a tanórán kívül az iskolában eltöltött időt is.  

A köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek megvalósításán 

keresztül érhető el, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás 

közösségi élménnyé formálására. 

Ezen célkitűzések eléréséhez szükséges: 

- a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése, a szociális kompetenciák 

fejlesztését célzó tematikus programok megvalósítás, 

- az oktatás területi egyenlőtlenségeinek tompítása, 

- újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások bevezetése, 

- a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység megerősítése, 

- heterogén tanulói közösségek kialakítását segítő programok megvalósítása, az inkluzív nevelés 

szakmai támogatása, 

- tanulói közösségépítés, 

- az informális és non-formális tanulási lehetőségek alkalmazása, nyitott nevelési – tanulási 

környezetben megvalósuló programok szervezése. 

 

 Sportversenyek, sportrendezvények 

A tömegsport foglalkozásokon megismerkedhetnek diákjaink a tanterven kívüli sportágakkal, 

gyakorolhatják a tanórákon elsajátítottakat. Lehetőséget kapnak a különféle versenysportban való 

részvételre is.  

 Szabadidős foglalkozások 

A foglalkozások során a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat 

felkészíteni.  

 Iskolai könyvtár 

A tanulók és a pedagógusok egyéni tanulását, önképzését szolgálja. A foglalkozások, könyvtári órák 

szervezhetők tanórán és tanórán kívül is. A foglalkozásokat a könyvtáros-tanító szervezi és vezeti, ill 

külső előadókat hív meg. 

 Hit/erkölcstan, etika  

Kötelezően választandó tantárgy a hit/erkölcstan vagy az etika.  

Az etika órákat az iskola pedagógusai a helyi tantervben megfogalmazott tartalommal és 

követelménnyel minden évfolyamon heti egy órában tartják.  

 

Mindezeken a színtereken elősegítjük a kulturált magatartás és beszéd elsajátítását, a másság 

elfogadását, a tudás tiszteletét, pozitív életszemléletet, a kreativitás fejlődését, az együttműködési 

képesség megerősödését, a közjóért tenni akarás érzését. 

 Megalapozzuk diákjaink általános műveltségét. 

 

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

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

A kiemelt fejlesztési célok, a kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési 

célokkal adekvát tanítási folyamat, tevékenység. Nevelőtestületünk azt a felfogást képviseli, hogy a 

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

értékelése. Az a pedagógus, aki jól ismeri tanítványai motivációit, képességeit, érdeklődéseit és tanulási 

szokásait, eredményesen tudja megoldani a tanulásszervezéssel kapcsolatos feladatait. A 
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tanulásszervezés optimális megoldásához persze nem elég a képzett pedagógus, szükség van a 

pedagógiai infrastruktúra széles választékára: könyvekre, nyomtatott tananyagokra, kísérleti 

felszerelésekre, informatikai programokra, programcsomagokra és más eszközökre. A differenciált 

tanulásszervezés terén különösen a következő szempontok emelhetők ki: 

Olyan szervezési megoldások előnyben részesítése, amelyek előmozdítják a tanulás belső 

motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása. 

Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek 

feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és új tudásának átrendeződésére. 

Alkalmazza az együttműködő (kooperatív) oktatás szellemét, technikáit, formáit. 

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

tanulók páros, részben és teljesen egyéni, individualizált oktatásában) a tanulók tevékenységeinek, 

önállóságának, kezdeményezésének, problémamegoldásainak, alkotóképességének előtérbe állítása.  

A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás a 

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

értékelésben. 

A tanulásszervezési technikák, feladatok használata nélkülözhetetlen a hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkóztatása érdekében.  

A tanulásszervezés elmélete és gyakorlata gazdag tapasztalatokat halmozott fel a bármilyen területen 

kiemelkedő teljesítményt mutató tehetséges tanulók felismerése és fejlesztése terén. 

Tanulásszervezési megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a különleges bánásmódot 

igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal 

küzdő tanulók nevelésének, oktatásának feladatai. 

Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek egyenlőségét 

szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az iskolák közötti együttműködés, 

mind az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.  

Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag lehetőséget nyújt a 

tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés számára. 

 

A tehetség valami iránt megmutatkozó hajlam, képesség. A tehetséges ember valamilyen 

tevékenységben az átlagosnál magasabb teljesítményre képes. 

Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet a tehetséges tanítványokra, hogy megfelelően 

lehessen gondoskodni a fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli 

tevékenységekre egyaránt. Ez a legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal és tehetségek 

fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. 

 A tehetséggondozó tevékenység alapjai 

 Tanórai differenciált fejlesztés 

 Tanórán kívüli foglalkozások, tehetséggondozó programok, szakkörök, egyéni fejlesztés, 

konzultáció 

 Felkészítés versenyekre, versenyeztetés 

 Folyamatos motiváció az önálló ismeretszerzésre 

 Pályáztatás, az eredmények elismerése, elismertetése 

 Nívócsoportos oktatás, csoportbontás (felső tagozat: matematika, magyar nyelv és irodalom) 

 Csoportbontás (idegen nyelv, technika, informatika) 

 Megfelelő pedagógus-gyerek kapcsolat 

 Jó “diáklégkör” 

 Jó kapcsolat a szülőkkel 

 Felkészítés a középfokú továbbtanulásra 

Tehetséggondozás az egyes műveltségterületeken 
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Magyar nyelv és irodalom 

- Nívócsoportos oktatás felső tagozaton. A besorolás alapja a tanulók teljesítménye, jeles osztályzata 

és a negyedik évfolyam végi szintfelmérőn nyújtott eredménye. 

- Nyelvi, irodalmi szakkör 

- Tehetséggondozó csoport működtetése 

- Egyéni felkészítés országos, megyei és városi versenyekre 

- Szereplési, fellépési, bemutatkozási lehetőségek biztosítása 

- Iskolarádió, iskolaújság 

- Középiskolai előkészítő 

Matematika, fizika, kémia: 

 5. osztálytól matematika tantárgyból évfolyamonként nívócsoportok kialakítása. A besorolás 

alapja a tanulók teljesítménye, jeles osztályzata és a negyedik évfolyam végi szintfelmérőn 

nyújtott eredménye. Nívócsoportban és heti egy tehetséggondozó foglalkozáson felkészítés 

matematika versenyekre (Bátaszéki, Zrínyi Ilona, Varga Tamás, Kalmár László) 

 8. osztályos tanulók középiskolára előkészítő délutáni foglalkoztatása. 

 Heti egy órás szakköri foglalkozás keretében kiegészítő anyagrészek feldolgozása,  

 Háziversenyek lebonyolítása, a meghirdetett versenyekre való felkészítés.  

Idegen nyelvek: 

 Csoportbontás angol, illetve német nyelvből 

 7. és 8. osztályokban igény szerint nyelvvizsga előkészítő csoportok 

 7. osztálytól lehetőség a második idegen nyelv tanulására szakköri keretben, 

 Rendszeresen részt vesznek tanulóink az OÁTV-n, fordítási-, teszt- és levelező területi, megyei, 

illetve országos nyelvi versenyeken. 

 Külföldi iskolák tanulóival levelezés (kapcsolat), 

 Lehetőség szerint diákcsere program. 

Testnevelés: 

 Az utánpótlás nevelés biztosítására tehetséggondozó programot folytatunk, felkészítjük 

tehetséges tanulóinkat a diákolimpiai versenyekre.  

 Testnevelés órákon:  

- differenciált feladatadással optimális terhelést biztosítunk, 

- külön feladatok végzése, végeztetése. 

 Tömegsport: alkalom a speciális foglalkozásra 

 A szakosztályi, egyesületi munkát támogatjuk, szorgalmazzuk a kölcsönös  kapcsolattartást a 

szakosztályi vezetőkkel, edzőkkel.  

 Versenyeztetés  

Vizuális kultúra: 

 Tanórán egyéni fejlesztés 

 Szakköri munka kiemelkedő jelentősége 

 Szakköri formában a művészeti szakközépiskolába jelentkező tanulók egyéni felkészítése 

 Mindenki számára, széles körben elérhető pályáztatás 

Számítástechnika: 

 Legfontosabb a pedagógus folyamatos önképzése, lépést tartani e modern tudomány 

fejlődésével. 

 Alsó tagozaton heti egy óra szakköri foglalkozást biztosítunk az érdeklődő tanulóknak. 

 5. osztálytól tantervi keretben, csoportbontásban zajlik az informatika oktatása.  

 Igény szerint felkészítés alapfokú felhasználói vizsgára (Word, Excel). 

 Tájékozódás, böngészés az interneten. 

 Levelezés a számítógépen. 

 Felkészítés, részvétel versenyeken. 



 26 

 A könyvtárban minden tanulónk számára lehetőséget biztosítunk az interneten való 

ismeretszerzésre, valamint a könyvtári foglalkozásokon való részvételre. 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

A különféle beilleszkedési problémákkal küzdő tanulóknál az iskola megmutatja azokat a viselkedési és 

gondolkodási mintákat, amelyek az erkölcsös ember fogalmához tartoznak, közreműködik 

veszélyeztetettségük megelőzésében és megszüntetésében, ennek érdekében együttműködik az ifjúsági 

és gyermekvédelmi intézményekkel, a szakszolgálatokkal.  

Az ifjúság- és gyermekvédelmi felelős személyéről és elérhetőségéről tájékoztatjuk az 

iskolahasználókat, és arról is, milyen intézmények nyújtanak számukra segítséget. 

A tanév eleji feladat a tanulók szűrése, helyzetük diagnosztizálása. Fontos a hátrányos helyet, 

halmozottan hátrányos helyzet felismerése, a gyermek fejlődésének vizsgálata. 

A személyiség folyamatosan alakul, fejlődik. Sok a nehézség, a devianciának csak részben oka a külső, 

társadalmi hatás.  

A mentális zavarok, a tanulókat is érintő válások szintén feszültséget jelentenek. Növekszik a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma. 

 

Speciális fejlesztést igénylő gyermekek: 

 Tehetségesek, kreatívak 

 Magatartási zavarral küzdők 

 Tanulási zavarral küzdők 

 Lassan haladók 

 Diszlexiások, diszgráfiások 

 Diszkalkuliások, 

 Percepciós zavarral küzdők 

 Integráltan tanuló fogyatékosok 

 Különféle egészségügyi problémákkal küszködők 

 

A tanulási kudarcok és az érzelmi, társas zavarok megelőzésének iskolai eszközei:  

 Az iskola differenciált, sokszínű tevékenységrendszere, amelyben valamennyi gyermek 

megtalálja önmagát 

 A differenciált, egyénre szabott fejlesztés lehetősége azoknak, akiknek indulási esélyeik 

kedvezőtlenek. 

 Az iskolai stresszhatások csökkentése 

 Pozitív énkép kialakulásának segítése 

 Nyílt konfliktuskezelés 

 A belső motivációra építés a tanulásban és a társas tevékenységben 

 Kooperatív tanulási módszerek 

 A gyermek saját fejlődéséhez viszonyított értékelés 

 Mentorálás 

 Csendszoba program 

 

A magatartási és tanulási zavarok okai, lehetséges következményei, teendőink: 

Okok: 

 Öröklött tulajdonságok 

 Fejlődési zavar 

 Születési sérülés 

 Koraszülöttség 

 Kicsi súllyal születés 

 Korai gyermekbetegségek 
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 Mozgásdepriváció 

 Családi problémák 

 Szociokulturális háttér 

 Káros környezeti hatások, környezetszennyezés 

Lehetséges következmények: 

Magatartászavarok: 

 Önbizalomhiány 

 Akaraterő, kitartás hiánya 

 Hangulati labilitás 

 Szorongás, depriváltság 

 Negatív önértékelés 

 Alkalmazkodási készség, kudarctűrés gyengesége 

 Kritikátlanság, befolyásolhatóság, 

 Türelmetlenség 

 Indulatkitörések 

 

Elsődleges magatartási zavarok 

Célunk a szociálisan kompetens viselkedés kialakítása, az agresszió szocializálatlan formáinak 

levezetése, csökkentése. Interperszonális kapcsolatok rendezése. Énerősítés, reális énkép kialakítása. A 

gyermek képes legyen felismerni és megérteni saját érzelmeit és megtanulja azok levezetését.  

Részképesség-zavarok: 

 Mozgáskoordináció zavara 

 Téri tájékozódás zavara 

 Egyensúlyi labilitás 

 Finommotorika kialakulatlansága 

 Lateralitás kialakulatlansága 

 Ritmusérzék fejletlensége 

 Észlelési gyengeség (tapintás, látás, hallás,) 

 Beszédfejlődési zavarok 

 Emlékezet gyengesége 

 A fogalmi gondolkodás zavara 

 

Tanulási nehézségek, tanulásban akadályozottság: 

Olvasás, 

írás – gyengesége, 

számolás, 

helyesírás – kudarcok. 

Kialakulnak a másodlagos magatartási zavarok, a gyermek perifériára kerül.  

A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését az alábbi tevékenységek  

szolgálják: 

 Szoros kapcsolatot tartunk az óvodákkal, a pedagógiai szakszolgálattal, szakértői bizottsággal 

és a gyermekjóléti szolgálattal 

 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 Felzárkóztató órák, korrepetálások, egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások, 

 Napközi otthon, tanulószoba 
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 A nevelők és tanulók személyes kapcsolatai 

 Családlátogatások 

 Fogadóórák, szülői értekezletek 

 A szülők és a családok nevelési gondjainak segítése 

 Gyógypedagógiai tanterv és eszközök alkalmazása 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

Cél: a kulcskompetenciák fejlesztése, feladat a kiemelt fejlesztési területek egyénhez szabott gondozása, 

differenciált tanulásszervezés alkalmazása. 

Szükséges a tanulók belső motivációjának fejlesztése, aktivitásuk optimalizálása, előzetes ismereteinek 

feltárása, kooperativitásuk kialakítása, problémamegoldásainak, alkotóképességeinek előtérbe állítása. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása, az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos 

feladatunk, amely speciális felzárkóztató programokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel 

történik. Ezek a tevékenységek adják az alapját a továbbhaladásnak, a későbbi sikeres teljesítésnek. A 

programunkban megjelölt feladatok és tevékenységformák megvalósítását az is megkönnyíti, hogy a 

rendelkezésünkre álló időkeretben Helyi tantervünkben az egyéni fejlesztésre fordítunk hangsúlyt. Az 

ismereteket minimalizáljuk, a gyakoroltatást, az alkalmazást, a tanulási kompetenciák fejlesztését 

kiemelten kezeljük.  

Abban a kérdésben, hogy a gyerek, a tanuló tanulási nehézségekkel, akadályoztatással küzd, a nevelési 

tanácsadó, ill. a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt.  

 Diagnosztizálás 

A napi munka során a pedagógus már a tanév elején képet kap osztálya képességeiről, 

szorgalmáról, így lehetőség nyílik a tanórán a differenciálásra is. 

 

Célunk: a kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása. 

 

A tanulási nehézségekkel küszködő tanulók leggyakoribb viselkedési tünetei: 

 hiperaktivitás, 

 szorongásos magatartás, 

 térlátás nehézségei 

 mozgáskoordináció zavarai, 

 a nyelvi működés zavarai: diszlexia, diszgráfia, 

 számolási nehézségek: diszkalkulia, 

 antiszociális cselekedetek, 

 emlékezészavarok, 

 a logikus gondolkodás problémái, 

 a spontán kíváncsiság hiánya. 

 Feladataink: 

 Megtanítani a tanulókat tanulni, a tanulás-módszertani tudás átadása 

 A tanulási környezet megszervezése, kényelmessé tétele 

 Önmotiválás, érdekeltség a tanulásban, saját attitűd meghatározása az iskolai tevékenységben és a 

tanulási magatartásban 

 Megismertetés a figyelem, a koncentráció fejlesztésének technikáival 

 A tanulási szokások elemzése, időgazdálkodás 

 A pozitív mentális attitűd haszna, és az “aggódó” negatív hatása az eredményes tanulásra 

 Az alapvető tanulmányi képességek felismerése, megnevezése, (emlékezőképesség, 

olvasástechnika, forráshasználat, lényegkiemelés, pozitív gondolkodás) 

 Beszélgetés során kialakítani az “ideális” tanár-diák-osztály, iskola modelljét 

 A nevelési eljárások korszerűsítése, módszertani megújulás 

 Mindenfajta követelmény egyértelmű, világos közvetítése 
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 A tanulók kifejezőképességének hatékonyabbá tétele 

 Az önismeret, önbecsülés, önértékelés fejlesztése 

 A bizonytalan környezetben való eligazodás segítése 

 Szakirányú szolgáltatások igénybevétele 

 Az eszköztudás fejlesztése javíthatja a tanulási alaptevékenység hatékonyságát 

 Fokozatos és rendszeres könyvtárhasználati képzés 

 Folyamatos ellenőrzés és önellenőrzés 

 Szereplési lehetőségek biztosítása 

Tevékenységformák 

A hatékony gondolkodási képességek (érzékelés, gondolkodás, gondolkodási sémák, a logikai 

gondolkodás) fejlesztésének eszközei a szakórákon és az osztályfőnöki órákon: 

 Tanulási sémák és énképelemzés 

 Egyénre szabott tanulási módszerek kiépítése 

 A tanítás tárgyának tudatosítása 

 Emlékezetgyakorlatok, célszerű rögzítési módszerek 

 A jegyzetelés és vázlatkészítés technikájának gyakoroltatása (felsőbb évfolyamokon) 

 Kis- és nagycsoportos interakciók 

 Szimulációk, szerepjátékok 

 Az indukció, dedukció gyakorlata 

 Fogalmak alkalmazása speciális esetekre 

 Fogalmak és tények megkülönböztetése 

 Könyvtárhasználati alapismeretek 

 Felzárkóztató foglalkozások szervezése 

 A felzárkóztatás szervezett formái 

 A tanulók előképzettsége, tudása általában jelentős különbségeket mutat. Ezért a tanév elején 

minden tantárgyból felmérjük ismereteiket, s szükség esetén tantárgyi felzárkóztató programot 

szervezünk az azonos indulási alap megteremtése érdekében. 

 A felzárkóztatás, lemaradás pótlása a tanulótól többletteljesítményt igényel. Kisebb mértékű 

lemaradás esetén elegendő, ha a tanár külön feladatok segítségével, tanórai differenciált foglalkozás 

keretében, személyre szabott feladatok adásával segíti a tanulót. 

 Jelentősebb hátrány esetén biztosítjuk a tantárgyi korrepetálás lehetőségét. Ha a tanuló megfelelően 

motivált a tanulásra, önkéntesen vesz részt a különórákon. Ennek hiányában, illetve sorozatos 

sikertelenség esetén kötelező a korrepetáláson való megjelenés. 

  Szükség szerint fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus által vezetett egyéni vagy kiscsoportos 

felzárkóztató foglalkozást tartunk. 

A nevelési tanácsadó, szakértői bizottság javaslata szerint egyéni (1-3 fős), kiscsoportos (3-6 fő) 

fejlesztő foglalkozást biztosítunk, ha tanulási nehézséggel vagy akadályozottsággal küzd a tanuló. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Iskolánkban a gyermekvédelmi munkát a gyermekvédelmi felelősök koordinálják. Együttműködnek az 

iskolaorvossal, a védőnővel, a nevelőkkel, az iskola vezetőivel, az önkormányzat Szociális Osztályával, 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. Legfontosabb célunk a megelőzés. 

A gyermek – és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata: 

  a pedagógusok gyermek – és ifjúságvédelmi munkájának segítése,  

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

amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,  

  családlátogatáson való részvétel a veszélyeztető okok feltárásának érdekében, 

 a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének segítése, 
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 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapításának 

kezdeményezése, 

 tájékoztatás nyújtása a tanulók részére szervezett programokról,  

 együttműködés: 

 a szabadidőt szervező kollégákkal, 

 az osztályfőnökkel és az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével, 

 az iskolai diákönkormányzattal és a diákönkormányzatot segítő tanárral. 

A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai: 

 a gyermek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) figyelemmel kísérése, 

  a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, 

 a tanulók intézményi ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása igényeik szerint 

(ügyelet, fejlesztő foglalkozások, felzárkóztatás, étkezés stb.) 

 segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és anyagi 

helyzetétől függően, 

 a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába járásának folyamatos 

ellenőrzése, szükség esetén a szabálysértési eljárás kezdeményezése.  

A segítségnyújtás konkrét formái: 

 A szülők a tanév elején írásbeli tájékoztatást kapnak az ifjúságvédelmi felelősök személyéről, a 

fogadóórák helyéről, idejéről. 

 Minden tanév szeptember elején megtörténik a tanulók tájékoztatása arról, milyen problémával, 

hol és milyen időpontban fordulhatnak az ifjúságvédelmi felelősökhöz. 

 A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók felderítése, nyilvántartása, az okok feltárása. 

 Családlátogatások azoknál a tanulóknál, ahol az osztályfőnökök problémát jeleznek. 

 Tanév elején (szeptemberben) a Polgármesteri Hivatalok által kiadott levél eljuttatása minden 

családhoz. 

 Gyűjtési akció szervezése a rászoruló gyermekek számára . 

 A roma gyermekek iskolai felszerelésének és rendszeres étkezésének figyelemmel kísérése, a 

családok tájékoztatása, segítése.  

Szűrés, prevenció, eljárások 

 A tanév elején írásban tájékoztatjuk a tanulókat és szüleiket az ifjúságvédelmi felelős személyéről, 

elérhetőségéről. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak 

ifjúságvédelmi munkáját. Tájékoztatást nyújt a tanulóknak, hogy milyen problémával, hol és milyen 

időpontban fordulhatnak hozzá, az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt 

kereshetnek fel. 

 Tájékoztatjuk a fiatalok jogairól a tanulókat, szülőket, pedagógusokat. 

 Kortárs-segítők, szakemberek bevonásával az egészséges életmódot (drog, alkohol, dohányzás 

megelőzése) népszerűsítjük. 

 Folyamatos konzultációs, segélykérési lehetőséget biztosítunk a diákok számára. 

 Szakmai értekezleteket, továbbképzéseket tartunk a pedagógus kollégák számára a veszélyeztető 

tényezők és a “korai tünetek” felismerésére. 

 Segítjük a diákokat társaik veszélyeztetett helyzetének felismerésében.  

 Tudják, kinek jelezhetik problémáikat. 

Eljárások 

 Kapcsolat az érintett tanulók családjával (személyes beszélgetés, tanácsadás). 

 Anyagi támogatások igénylése (étkezési, adományok gyűjtése, alapítványi támogatások 

megszerzése). 

 Pedagógiai eljárások (A helyzet okainak feltárása, egyéni foglalkozás a tanulóval. Speciális 

közösségi, szabadidős, fejlesztő foglalkozások, felvilágosító munka). 

 Szervezeti lépések az iskolában (a kollégák, iskolavezetés bevonása a problémába, kollégiumi 
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elhelyezés). 

 Más szakemberek, a gyermekvédelmi hálózat igénybevétele. 

Az országos prevenciós programban való részvétel. 

Együttműködés külső segítőkkel 

 Gyermekjóléti Szolgálat 

 Háziorvos 

 Családsegítő Szolgálat 

 Mentálhigiénés Központ 

 Pedagógiai Szakszolgálat 

 Rendőrség 

 Ügyészség 

 Bírósági pártfogó 

 Társadalmi szervezetek 

 Egyházak 

 Alapítványok 

 Kisebbségi önkormányzatok 

 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

 ÁNTSZ 

 Iskola-egészségügyi szolgálat 

 Települési önkormányzat 

 

8. A pedagógusok helyi, intézményi feladatai 

1 A pedagógusok alapvető feladatai  

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

szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában 

előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

 Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető 

által meghatározott feladatok ellátásával tölti. 

 Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött 

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

 Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a 

nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói 

felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

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

 Aktívan részt vesz a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek 

munkájában. 

 Aktívan részt vesz, feladatot teljesít az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  

 A tudomására jutott hivatali titkot megőrzi. 

 A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerzi az előírt minősítéseket. 

 Az iskolai célok képviselete a tanulók és a szülők előtt.  

 A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 

szakszerűségének figyelemmel kísérése. 

 

2 A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

 Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 

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

éves programok). 

 Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra. 
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 A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási 

órákon. 

 A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, 

eszközök alkalmazása a tanítási órákon. 

 A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és a 

különféle iskolai foglalkozásokon. 

 Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási 

órákon. 

 A helyi tanterv követelményeinek elsajátíttatása tanítványai körében. 

 

3 A tehetséges tanulók gondozása 

 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére. 

 Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló 

szervezése, segítség a szervezésben. 

 Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, 

bemutatókon. 

 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli 

versenyekre, vetélkedőkre. 

 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli 

versenyekre, vetélkedőkre. 

 

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

és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, 

eredményes fejlesztése 

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

halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. 

 A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 

helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, 

illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében. 

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

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló 

tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása. 

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

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló 

tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára. 

 Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók körében. 

 

5 A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

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

kirándulás). 

 Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség). 

 Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

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

 

6 Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

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

 Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok 

szervezésében, részvétel a programokon. 



 33 

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

kirándulásokon, táborokon. 

 

7 Munkafegyelem, a munkához való viszony 

 A munkaköri kötelességek teljesítése. 

 Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 

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

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

 

8 Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében 

 Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 

 Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 

 Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 

 Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 

9 Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

 Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 

 Továbbképzéseken való részvétel. 

 A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

 Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, kiadványokban. 

 

10 Az iskolai munka feltételeinek javítása 

 Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

 Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

 Az iskolai alapítvány működésének segítése. 

 Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció). 

 Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 

 Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

 

11 Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában 

 Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 

 Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 

 Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 

12 Aktív részvétel a tantestület életében 

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

beilleszkedésének segítése. 

 Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek 

szervezésében, a szervezés segítése. 

 Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 

 

13 Az iskola képviselete 

 A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 

 Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 

 Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi 

médiában. 

 Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 

 Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. 

 A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 

 Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális életében, civil 

szervezeteiben. 
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14 A vezetői feladatok ellátása 

 Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 

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

értékelés) lelkiismeretes ellátása. 

 A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

 

15 Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal 

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

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

tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

 Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

 

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

kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 

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

írásban értesíti. 

 

9. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai  

 

1 Az osztályfőnök feladatai 

 

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

rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő 

irányításával. 

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

 Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend kialakítást 

és elfogadását. 

 Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős 

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

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

 Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

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

és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen –havonta – 

tájékoztatja a szülőket. 

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

tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

 Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

 A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

 Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

 A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadóórákat szervez. 

 Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. 

 Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a 

gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 

 Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai munkáját. 
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 Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

 Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

 Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és 

erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek, 

fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

 Értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 

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

és szorgalom osztályzatára. 

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

tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

 A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli figyelmeztetésben, 

majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. Súlyosabb esetben 

javaslatot tesz igazgatói intézkedésre, a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót. Igazolatlan mulasztás 

esetén a jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el. 

 A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat, 

azokra előre felkészül. 

 Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a 

pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel. 

 A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai 

jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

 Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, osztályfőnöki 

tanmenet). 

 Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

 Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

 Kitölti és vezeti az osztálynaplót (E-naplót) 

 Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

 Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét. 

 

2 Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított osztályfőnöki 

munkaterv alapján végzi. 

 

Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

a) A tanév elején összeállított munkaterv 

- Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

- Helyzetértékelés, célok, feladatok meghatározása. 

- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 

- Tervezett fogadóórák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői értekezletek 

tervezett témái. 

- Az osztály diákközösségének vezetői. 

- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán 

- Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 

- Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 
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10.  A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

Élő munkakapcsolat van a tanári közösség és a szülők között a tanulók fejlődése érdekében, az iskola 

hagyományai, valamint a Köznevelési törvény és a Szervezeti és működési szabályzat alapján. 

A Szervezeti és működési szabályzat többszintű együttműködést feltételez a szülők, a tanulók és a 

pedagógusok közös részvételével a gyermek személyiségének és tudásának fejlesztése érdekében. Az 

együttműködéshez megfelelő kommunikációs formák működtetése szükséges. 

 

1. A szülők – pedagógusok együttműködése 

Cél, hogy a szülők lássanak bele az iskolai munkába, a közösségi életbe és lehetőségeik, elfoglaltságuk 

függvényében vállaljanak részt benne azért, hogy folyamatosan nyomon követhessék gyermekük 

nevelésének, oktatásának alakulását. 

A pedagógus és a szülők közötti együttműködés formái: 

 Szülői értekezlet  

feladata:  

 a szülők és pedagógusok között folyamatos együttműködés kialakítása, 

 a szülők tájékoztatása:  

o az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

o az országos és helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

o a helyi tanterv követelményeiről, 

o az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

o a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,  

o az iskola és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskolavezetés felé; 

 Fogadóórák (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói) feladata: 

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

tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. Évente legalább három 

alkalommal meghatározott időpontban tartandó, de szülő és pedagógus előzetes 

egyeztetés után egyaránt kérheti a megtartását; 

 Egyéni kapcsolatfelvétel (családlátogatás, konzultáció) 

 Szülők közösségének részvétele az osztály életében 

 Szülői közösség választmányi ülései (iskolai szülői munkaközösség) 

 Intézményi Tanács (évente 2 alkalommal és szükség esetén) 

 Az iskolát támogató alapítvány kuratóriumi ülése 

 Nyílt nap feladata: 

 a leendő első osztályos szülők betekintést nyerjenek az iskola életébe 

 Írásbeli tájékoztató (E-napló, osztályfőnöki füzet, üzenő füzet) 

feladata: 

 a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival, magatartásával és szorgalmával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztályszintű 

programokról; 

 Rendezvények 

 Diákcsere (lehetőség szerint) 

 Hirdetőtábla, szülők faliújságja, iskolaújság, iskolai honlap 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott 

képviselők, tisztségviselő útján közölhetik az iskolavezetéssel, nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

2. A tanulók – pedagógusok együttműködése 
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Cél a folyamatos, kiegyensúlyozott, feszültségmentes kapcsolatban az egyéni képességeknek megfelelő 

eredmények elérése, a személyiség kibontakoztatása az oktató – nevelő munkában. 

A pedagógusok és a tanulók közötti együttműködés formái: 

 Tanórai munka 

 Osztályfőnöki órák 

 Évfolyamgyűlések 

 Igazgatói fogadóórák 

 Közösségi programok 

 Egyéni beszélgetések  

 Diákönkormányzat, diákparlament, iskolagyűlés  

 Az iskolai diákönkormányzat felépítését, működésének alapelveit a DÖK 

Alapszabálya tartalmazza. 

 Diáksportkör 

 Az iskola valamennyi tanulója automatikusan tagja az iskolai diáksportkörnek. E 

tagság alapján részt vehet bármely szakosztály munkájában, a tömegsport keretében 

használhatja az iskola sportlétesítményeit, felszereléseit. 

 Önképzőkörök és művészeti tevékenységek 

 Kérdőívek, vizsgálatok 

 

3. Az iskola és partnerei kapcsolattartásának formái 

A szülőkkel való kapcsolattartás  

Értékközvetítő, normaalakító feladatait az iskola a szülői háttérrel együttműködve próbálja 

megvalósítani.  

A köznevelési törvény értelmében a szülő kötelessége hogy 

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és 

arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, 

együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, 

b) biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését, 

c) tiszteletben tartsa az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, 

tiszteletet tanúsítson irántuk. 

A szülő joga, hogy 

 gyermeke előmeneteléről, fejlődéséről érdemi tájékoztatást kapjon, 

 a szülői munkaközösség munkájában részt vegyen, 

 az iskola működésével kapcsolatban véleményt nyilvánítson,  

 gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. 

 A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa 

gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, 

ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz.  

 Az iskola, mint oktató-nevelő intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói 

érdeklődésre épít, és figyelembe veszi a szülői érdekeket. Az iskolai nevelés a gyermeki 

személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele, és mindkét fél kötelessége a 

szülői ház és a pedagógusközösség koordinált, aktív együttműködése. 

 

Az együttműködés  

 alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség, 

 megvalósulási formái: a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység, 

 feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség, 

 eredménye a családi és iskolai nevelés egysége, és a jó irányba fejlődő gyermeki személyiség. 

A szülői házzal való kapcsolatot mind közelibbé és nyitottabbá kívánjuk tenni. A hagyományos formák 

mellett (szülői értekezletek, fogadóórák, írásbeli tájékoztatások) tartalmában, formájában, új, 
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korszerűbb elemekkel kívánjuk hangsúlyozni, hogy a szülők mint iskolahasználók meghatározóak 

intézményünk stratégiájának alakításában. Fontos szerepük van olyan döntések előkészítésében, 

amelyek az oktatásunk-nevelésünk tartalmát, folyamatát határozzák meg. Véleményüket minden 

esetben kikérjük az iskolai házirend kérdésében, a tanórán kívüli foglalkozások tervezésekor. 

 

A szülőkkel kialakított kapcsolat formái, tájékoztatási mechanizmusok 

A szülők jogos igénye, hogy gyermekük tanulmányi előmeneteléről és az iskolában tanúsított 

viselkedéséről rendszeres tájékoztatást kapjanak. Ezért iskolánk minden tanévben előre meghatározott 

időpontokban szülői értekezletet és fogadóórákat tart. (Az időpontokat az éves ütemterv rögzíti.) 

A tanév rendjéről, feladatairól az őszi, az első félévi munka értékeléséről a tavaszi szülői értekezleten 

tájékoztatjuk a szülőket. Jó tapasztalatokat mutatnak a tanulók részvételével tartott fogadóórák, szülői 

értekezletek. 

Előre meghatározott időben fogadóórákat tartunk. 

A nevelőtestület tagjai – megbeszélt időben – a fenti alkalmakon kívül is adnak felvilágosítást. 

A hagyományoknak megfelelően támogatjuk a szülők által vezetett foglalkozásokat, szülőkkel együtt 

szervezett rendezvényeket, kirándulásokat.  

Lényegesnek tartjuk, hogy a szülők érezzék az iskolával való eleven kapcsolat fontosságát. A 

nevelőtestület igényli, hogy a szülők tájékoztassanak bennünket gyermekük otthoni életéről,  

bizalommal és nyíltan forduljanak hozzánk. Az egyéni beszélgetéseken elhangzott családi 

vonatkozásokat titokban tartjuk, részletesen még a kollégáinknak sem mondjuk el. 

 

Szülői részvétel és képviseleti fórumok 

A tanév elején minden osztály osztályszintű szülői munkaközösséget választ. E testület segíti az iskola 

és a szülői ház közti mindennapos kapcsolatot. 

Az osztály szülői munkaközösségének elnökei alkotják az iskolai szülői munkaközösséget. 

A munkaközösség tagjai elnököt választanak. A munkaközösséget évente legalább két alkalommal az 

iskola hívja össze. Az iskola igazgatója tájékoztatást nyújt az iskola tevékenységéről. Ezen kívül össze 

kell hívni a munkaközösséget, ha azt legalább három tag vagy az elnöke kezdeményezi. 

Véleményezési joga van az intézmény stratégiai fontosságú kérdéseiben, a Szervezeti és működési 

szabályzat szülőket érintő rendelkezéseiben, a Házirend megállapításaiban. Ezen kívül minden tanév 

első ülésén véleményezik az iskola adott tanévi programját is. 

A szülők panaszaikkal – ha az iskolában nem nyertek orvoslást – Szekszárdi Tankerületi Központ 

igazgatójához fordulhatnak. 

 

A közvetlen információcsere fórumai 

 Szülői értekezlet 

 Fogadóóra 

 Egyéni kapcsolattartás (családlátogatás, személyes beszélgetés) 

 A szülők E-naplón, osztályfőnöki/üzenő füzeten keresztül. 

 

Az iskola működésében közvetlenül megjelenő szülői szerepek 

Minden év májusában szülői értekezletet tartunk a leendő első osztályos tanulók szüleinek az 

iskolakezdés megkönnyítésére. Minden év szeptemberében szülői értekezletet tartunk az 5. évfolyam 

szülői közösségének, ahol lehetőséget biztosítunk számukra, hogy megismerjék az évfolyamon tanító 

pedagógusokat. A pályaorientáció, iskolaválasztás segítésére évente pályaválasztási szülői értekezletet 

tartunk a 7. és 8. évfolyam tanulói, szülei számára. 

Lehetőséget biztosítunk a szülőknek: 

 aktív részvételre az iskolai rendezvényeken, 

 véleménynyilvánításra, 

 a nevelési problémák megbeszélésére, 

 szükség esetén segítséget kérünk a szülőktől az iskola szépítéséhez (közösségi munka), a nagyobb 

rendezvények (farsang, szülők bálja, iskolai ünnepélyek, osztályprogramok, versenyek) 
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szervezéséhez, lebonyolításához. 

 Lehetőséget biztosítunk számukra az osztálykirándulásokon, színházlátogatásokon való részvételre. 

 Kapcsolat a gazdálkodó szervezetekkel 

Sokat segíthetnek a környezetünkben lévő vállalatok, gazdasági egységek, vállalkozók, 

ezért fontos a velük való folyamatos együttműködés. 

Kapcsolat az óvodákkal 

- közös szakmai programok szervezése, 

- kölcsönös hospitálás, 

- egymás rendezvényeinek látogatása, 

- iskolakóstoló programok szervezése 

- nyílt nap szervezése a leendő első osztályosoknak és szüleiknek. 

 Középfokú tanintézetekkel való kapcsolat 

A megye, a régió többi középfokú tanintézetével iskolánk jó munkakapcsolatot alakított ki. 

A pályaválasztási felelősök rendszeresen megjelennek az iskolánkban. Arra törekszünk, hogy 

tehetséggondozó munkánkba több középiskolai kollégát is bevonjunk. 

 Általános iskolákkal való kapcsolat 

Korrekt munkakapcsolatot ápolunk a város és a tankerület általános iskoláival. 

 

Kapcsolat a Pro Artis művészeti iskolával  

- Népszerűsítjük diákjaink körében művészeti tanszakjait, 

- Kihelyezett tagozatként helyet biztosítunk a drámajáték tanszaknak. 

-  

Kapcsolat a város közművelődési intézményeivel 

- Az éves munkatervben határozzuk meg azokat a programokat, amelyeken részt vesznek 

tanulócsoportjaink (múzeumi, képtári, könyvtári foglalkozások, programok, színház-, 

kiállításlátogatás) 

- Együttműködünk városunk és tágabb környezetünk közművelődési intézményeivel, hogy 

tanulóink a szabadidős és kulturális programjaikban részt tudjanak venni    

-  

Kapcsolat a nemzetiségi német önkormányzattal 

- Az idegen nyelvi munkaközösség rendszeres kapcsolatot tart az önkormányzattal, 

- Nemzetiségi német nyelvet tanuló diákjaink részt vesznek programjaikon, 

rendezvényeiken. 

 

Kapcsolat a cigány kisebbségi önkormányzattal 

- a CKÖ munkatársaival évente legalább két alkalommal kölcsönösen tájékoztatjuk egymást 

az aktuális feladatokról, 

Kapcsolat a fenntartóval, működtetővel  

Rendszeres, jó kapcsolatot építünk ki a fenntartóval, a Szekszárdi Tankerületi Központ 

igazgatójával és munkatársaival, továbbá Paks Város Önkormányzatával, a polgármesteri hivatal 

munkatársaival, Németkér önkormányzatával, a hivatal munkatársaival. 

Az intézményvezető részt vesz a tankerület és a város igazgatói munkaközösségének 

tevékenységében. 

11.  A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának a 

rendje 

Diákjainknak a köznevelési törvényben biztosított joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával 

szabadon véleményt nyilváníthassanak minden kérdésről, az őket nevelő és oktató pedagógusok 

munkájáról, az iskola működéséről. 
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Tájékoztatást kapnak, és javaslatokat tehetnek a személyüket és tanulmányaikat érintő kérdésekről. 

Joguk továbbá, hogy kérdést tegyenek fel az iskola vezetőinek, pedagógusainak, s arra legkésőbb a 

megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kapjanak.  

Ezt a jogukat a tanórákon, az osztályfőnöki órákon, tanórán kívül, évfolyamgyűlések alkalmával, az 

igazgatói fogadóórákon, iskolagyűlésen, diákparlamenten személyesen vagy a diákképviselők útján 

érvényesíthetik. 

A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a diákközgyűlés. 

Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. A diákközgyűlés napirendjét, a tanulók javaslatait 

is figyelembe véve az igazgató és a diákönkormányzatot segítő pedagógus közösen állapítja meg. A 

napirend nyilvánosságra hozatala iskolarádión keresztül és a faliújságon kifüggesztéssel történik. 

 

A diákközgyűlésen jelen vannak a nevelőtestület tagjai. A diákközgyűlés levezető elnöke a 

diákönkormányzatot segítő tanár.  

A tanulóknak a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt 

időszak munkájáról, különös tekintettel a gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről és 

érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. 

Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a segítő tanár közreműködésével a 

közgyűlést megelőzően írásban is eljuttathatja az iskola igazgatójához. Az írásban, illetőleg a szóban 

feltett kérdésre az illetékes vezető ad érdemi választ. 

A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat a javasolt napirend megjelölésével a 

segítő tanár útján kezdeményezi az igazgatónál. 

 

Az igazgató a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a rendkívüli diákközgyűlés 

összehívásáról a napirend közzétételével. Ha az igazgató a rendkívüli közgyűlés összehívását nem tartja 

szükségesnek, gondoskodik a kezdeményezést kiváltó kérdés más úton való megnyugtató rendezéséről. 

 

 

12.  A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

A 6 – 14 éves fiatalok életének legfontosabb színtere az iskola, hiszen idejük jelentős részét itt töltik, és 

ezért meghatározó szerepet tölt be személyiségük alakulásában. Mivel e korosztály nyitott minden új 

befogadására, ezért fontos az iskolai egészségnevelés során kialakítanunk a tanulókban azt a szemléletet 

illetve képességet, amellyel alkalmassá válnak egészségük felügyeletére és fejlesztésére. Tehát az iskola 

a tanulás mellett az egészségnevelés kitüntetett színtere is kell, hogy legyen. Az elsődleges cél tehát nem 

csupán ismeretek átadása, hanem folyamatos és komplex tevékenység megvalósítása, amely beépül az 

iskola egészének életébe, felhasználva a belső erőforrásokat valamint a külső segítő kapcsolatokat. 

 

Az iskolai egészségnevelés színterei 

Tanórai foglalkozások 

Osztályfőnöki órák: 

Helyi tantervünk tartalmazza az egészségnevelés évfolyamokra lebontott tartalmát. A megvalósításhoz 

védőnői tevékenység is hozzájárul. Általában osztályonként 10 alkalomból álló programot jelent, 

alkalmazkodva a korosztályi sajátosságokból fakadó különböző igényekhez. 

Szaktárgyi órák: 

Minden szaktárgyi óra hozzájárul a testi-lelki egészség kialakításához. Különösen az erkölcstan, hittan, 

a környezetismeret, természetismeret, biológia, kémia, fizika, testnevelés, technika és életvitel. A 

nyelvórákon rendszeresen adódik lehetősége a diákoknak egészséggel kapcsolatos cikkek fordítására, 

valamint megbeszélésére. 

Tanórán kívüli foglalkozások 

A délutáni szabadidős foglalkozások jól kiegészítik a délelőtti tanórai programokat.  

 Elsősegélynyújtó tanfolyam 

 Korszerű táplálkozást és a helyes szabadidő eltöltést népszerűsítő programok 
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 Sporttevékenységek, kirándulások 

 Iskolai sportkör működése (DSK) 

 Felkészülés a diákolimpiai versenyekre 

 Részvétel a diákolimpiai programokban 

 Az 1-4. évfolyamon játékos, egészségfejlesztő mindennapos testmozgás beépítése floorball, 

labdarúgás, tollaslabda, asztalitenisz, séta, délutáni napközis szabadidős tevékenység során 

szervezett sportjátékok) a tanulók napirendjébe 

 Városi és megyei versenyekre felkészítő programok 

Ezen felül alkalmanként szülői értekezletet szervezünk, ahol tájékoztatjuk a szülőket a programokról és 

feladatokról. Célunk ezzel, hogy megnyerjük támogatásukat, sőt esetenként aktív közreműködésüket az 

iskolai egészségnevelési munkához. 

 

Iskolán kívüli programok 

Évenként előre tervezett és rögzített időpontban megszervezett programok. Ezek közül kiemelkedő 

helyen szerepel a minden tanév november hónapjában megrendezésre kerülő és az egész iskolát átfogó 

EGÉSZSÉG HÓNAP programsor. Ennek során lehetőség nyílik külső előadók, szakértők, kortárs 

oktatók, valamint civil szervezetek bevonására is. Az előadásokat vetélkedőkkel, filmvetítéssel, 

sportversenyekkel és előre meghirdetett rajz vagy egyéb pályázatokkal színesítjük. Mindez kiváló 

lehetőséget és keretet biztosít az iskola egészét átfogó program megvalósításához. 

Részt veszünk városunk egészségnevelési programjain és egyéb, megyei, országos sport vagy kulturális 

rendezvényeken. 

 

Az egészségnevelésben résztvevő, segítő kapcsolatok 

Szülők : 

Legfontosabb partnereink a gyermekek érdekében végzett egészségnevelési munkában. 

Szülői munkaközösség: 

Biztosítja a kapcsolattartási lehetőséget az iskola és a szülők között. 

Védőnő: 

6 – 14 éves tanulók egészségügyi ellátását, szűrővizsgálatainak elvégzését, prevencióját végzi.

 Közegészségügyi és járványügyi feladatokat lát el. A védőnő hagyományos feladata az 

egészségnevelés, védőnői fogadóóra biztosítása, szükség esetén kapcsolattartás a gyermekjóléti 

szolgálattal, családsegítő központokkal, nevelési tanácsadóval.  

Rendvédelmi szervek: 

Bűnmegelőzési programokkal és továbbképzésekkel segítik felkészültségünket a napi feladatok 

elvégzéséhez. 

Karitatív szervezetek: 

Segítséget nyújtanak rászoruló diákjaink számára. 

 

Egészségnevelési programok és témakörök 

Az elmúlt évek során minden tanévben lehetősége nyílt a tanulóknak valamilyen országos vagy helyi 

egészségnevelési programban részt venni. A komplex programok a következők: 

 DADA program 

 Napi testedzés 

 Egészséges életmód 

 Fiatalok az élet küszöbén 

A meghirdetett egészségfejlesztési programok között gyakran jelennek meg kereskedelmi cégek által 

indított promóciós rendezvények, amelyekben lehetőségünk van részt venni.  Az országosan 

meghirdetett programok mellett, mindenki számára, aki az iskolai egészségnevelésben részt vesz, 

rendelkezésére áll egy egységes tematika, amely a következő témaköröket tartalmazza: 

 Serdülőkori változások 

 Személyiség fejlődése a serdülőkor idején 

 Barátságtól a szerelemig 
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 Fiatalkori káros szenvedélyek 

 Dohányzás 

 Alkohol 

 Drog 

 Gyógyszerek általi visszaélések 

 Szexuális életre nevelés 

 A szexuális úton terjedő betegségek 

 Korunk réme az AIDS 

 Felkészülés a családi életre 

 Családtervezés 

 Daganatos betegségek megelőzése 

 Egészséges táplálkozás 

 Személyi higiéne 

Az egészségnevelés és az egészséges életmód kialakítása azonban többet jelent egyszerű programoknál 

– életformát. 

 

A mindennapos testnevelés 

Minden évfolyamon heti öt tanítási órában testnevelés órát biztosítunk. 

Tömegsport foglalkozások, sportköri foglalkozások szolgálják a mozgást, tehetséggondozást. 

Diákolimpiai szereplésre készítjük fel tanulóinkat. 

Napközis, tanulószobás tanítványaink számára naponta lehetőséget adunk a szabadban való mozgásra. 

A városi sportegyesületekkel korrekt munkakapcsolatot ápolunk, szorgalmazzuk tehetséges diákjaink 

egyesületben sportolását. 

  

13.  Az elsősegély- nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. 

- ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel. 

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében 

- az iskola kapcsolatot épít ki a mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel, 

-  tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli programokba, 
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- támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésen. 

 

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

- a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 

 

Tantárgy Elsősegélynyújtási alapismeretek 

biológia 

- rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újra élesztés 

kémia 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

fizika 
- égési sérülések 

- forrázás 

testnevelés - magasból esés 

 

Ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozandó elsősegély-nyújtási 

ismeretek: 

o teendők közlekedési baleset esetén,  

o segítségnyújtás baleseteknél, 

o  a mentőszolgálat felépítése és működése, 

o  a mentők hívásának helyes módja, 

o  az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) igénybe vétele az elsősegély-

nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások:  

o évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 

számára. 

14.  Környezeti nevelési program 

Alapelvek 

 Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének) mint létező értéknek tisztelete és 

megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, 

kultúrájával együtt 

 A Föld egészséges folyamatainak visszaállítása, harmóniára törekvés 

 A bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése 

 A testi –lelki egészség megőrzése 

 

Hitvallásunk 

A környezet-és egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet-környezet óvása, 

védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Az 
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általa okozott természeti, környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete 

működésére. 

Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyerekeket, és programjainkkal a szülők és a környék 

lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk. 

Hosszú távú pedagógiai célok 

 Az általános célokra vonatkozó érték –és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi 

megalapozása 

 Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése  

 Rendszerszemléletre nevelés 

 Holisztikus szemléletmód kialakítása 

 Fenntarthatóságra nevelés 

 A környezetetika hatékony fejlesztése  

 Érzelmi és értelmi környezeti nevelés 

 Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés 

 Tolerancia kialakítása 

 A környezettudatos magatartás és életvitel segítése  

 Az állampolgári –egyéb közösségi- felelősség felébresztése 

 Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése  

 Az egészség és a környezet összefüggéseink feltárása 

 Ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni az 

egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát 

 Helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések 

 Problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség 

 Globális összefüggések megértése 

 Létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása 

 Az orvostudomány eredményeiből levonható helyes magatartásra tevékenységre történő 

aktivizálás 

 A családi életre nevelés fejlesztése 

 Az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése 

 

Konkrét célok és feladatok 

o Természeti- épített- szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése 

o Helyi értékek és problémák feltérképezése 

o Szelektív hulladékgyűjtés 

o Lakóhelyünk megismerése-értékeink, gondjaink- a megoldás módjai 

o Hagyományok védelme: család-iskola- település- nemzet szinteken 

o Azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken 

o A szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése 

 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

Tanórai keretek 

 Tantárgyba beépítve 

 Erdei iskola pályázat útján 

 Kirándulás 

 Osztályfőnöki órákon környezet- és egészségvédelmi témák 

A tanórán kívüli lehetőségek 
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 A környezet – és egészségvédelem jeles napjai /április 22. Föld napja, május 10. Madarak és Fák 

napja, június 5. Környezetvédelmi Világnap, szeptember 22. Autómentes Nap, október 31. 

Takarékossági Világnap, december 1. AIDS elleni Világnap / 

 Akciók 

 Osztálykirándulás 

 Vetélkedő 

 Városismereti program 

 Kapcsolattartás külső segítő partnerekkel 

 Diákönkormányzati-nap 

 Napközis szabadidős foglalkozások 

 Látogatás állatkertbe, arborétumba, nemzeti parkba, szeméttelepen 

 Előadások; szülők, szakemberek meghívása 

Módszerek 

Játékok 

 Szituációs 

 Memóriafejlesztő 

 Kombinációs 

 Érzékelést fejlesztő 

 Ráhangolást segítő 

 Bizalomerősítő 

 Kapcsolatteremtést segítő 

 Drámapedagógia 

 

15.  A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

- osztályozó vizsga, 

- pótló vizsga, 

- javítóvizsga. 

 

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

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 

előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven 

tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott 

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet. 

 

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

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

 

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

osztályzatot kapott. 

 

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

szerint kell megszervezni. 
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A vizsgák időpontját, helyét az érintett tanulók szüleivel  

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább egy hónappal, 

- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell 

A javító- és osztályozóvizsga követelményeit a helyi tanterv és a házirend tartalmazza. 

 

16.  Az iskolai felvételre, átvételre vonatkozó rendelkezések 

 

1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

 

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

életévét augusztus 31. napjáig betöltse, iskolaérettségét az óvoda igazolja. 

 

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- a gyermek lakcímkártyáját; 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 

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

- a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző 

tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott 

évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

 

6. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

 

7. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet 

helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell 

dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza. 

 

8. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott 

követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, 

amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló 

bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az 

adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem 

megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra 

beiratkozni. 

 

 

17.  A társadalmi környezet tájékoztatása  

Célunk, hogy az iskola szűkebb és tágabb környezete között megértést és bizalmat építsünk ki, majd a 

megszerzett bizalmat megtartva és továbbépítve támogatást szerezzünk iskolai céljaink eléréséhez. 

Rendszeresen, tervezetten tartjuk, illetve bővítjük kapcsolatainkat partnereinkkel. 
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Belső kommunikáció 

 

Az iskolavezetés és a pedagógusok, alkalmazottak, diákok, szülők kapcsolata, viszonya 

határozza meg az iskola belső világát. 

Célunk: 

 Iskolaközösségünk minden tagja legyen tudatában annak, hogy személye, tevékenysége fontos a 

közösség számára. 

 Alakuljon ki az az érzés, hogy képességeiknek megfelelően hozzájárulnak az iskola célkitűzéseihez. 

Eljárás: 

 A döntések gondos előkészítése, 

 A szükséges információk biztosítása, 

 A csapatszellem erősítése. 

  



 48 

II. Helyi tanterv 

 

1.  Hangsúlyok intézményünk oktatási folyamatában 

 

- Intézményünk helyi tanterve tartalmazza a természettudományok súlyának növelését. Az említett 

műveltségi területnek különös figyelmet adunk az oktatási folyamatban, a vonatkozó kompetenciákat a 

többi tantárgyhoz kapcsolódó tevékenységek során is fejlesztjük.  

- Fontos pedagógiai célnak tekintjük a játékosság fokozását az alsó tagozaton. Elősegítjük az óvoda-

iskola közötti átmenetet, erősítjük az iskolai motivációt.  

- Elengedhetetlen pedagógiai követelménynek tekintjük a tanulói terhelésnek a képességekhez való 

igazítását. Az egyéni képességek figyelembe vételét és a differenciálás révén megvalósítható egyéni 

terhelést mint  követelményt és mint gyakorlatot határozzuk meg. 

- A diagnosztikai méréseket elengedhetetlennek tartjuk az egyéni fejlesztés útján. A mérések napján 

tanulóinknak felmentést adunk – a testnevelés és a szabadon választott órák kivételével – a többi tanórán 

való kötelező részvétel alól. 

- Fokozzuk a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók és a tehetségesek állandó és rendszerszerű 

fejlesztését. Ennek érdekében a kompetenciafejlesztést a szakrendszerű és nem szakrendszerű képzés 

során differenciált oktatásszervezéssel végezzük.  

- Biztosítjuk, hogy tanulóink – életkorukhoz, valamint az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva- 

elsajátíthassák az egészségfejlesztéssel, a fogyasztóvédelemmel, a közlekedésre neveléssel, a társadalmi 

bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes konfliktuskezelő technikákkal összefüggő 

ismereteket, felkészüljenek azok gyakorlati alkalmazására az info kommunikációs technikák igénybe 

vételével. 

 

2. A pedagógiai folyamat szakaszai 1-8. évfolyamon  

Alsó tagozat 

 

 Az 1-2. évfolyam ideje alatt két éven át az óvodából az iskolába való sikeres átmenetet biztosítjuk. 

Ebben az időszakban az óvodára jellemző időigényesebb tevékenység- és tanulásszervezési formák 

jelennek meg. A teljesítménymotiváció és a képességek fejlesztése területén nagy tere van az egyéni 

érdeklődésnek és az ebben az életkorban különösen jelentős egyéni különbségek kezelésének.  

 A 3-4. évfolyam során erőteljesebbé válnak – a negyedik évfolyam végére már meghatározóak – az 

iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A motiválás és a 

tanulásszervezés a fejlesztési feladataiban is kifejeződő teljesítményekre összpontosít. 

A Nat az első négy évfolyamot tekinti az első önálló képzési szakasznak. 

Felső tagozat  

 Az 5-6. évfolyam funkciója elsősorban az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, 

képességegyüttesek megalapozása. Ebben az időszakban történik az iskolai tudás (és a tanítás 

folyamatának) erőteljes tagolódása, amely megköveteli az ilyen típusú tanuláshoz szükséges és 

ehhez rendeződő képességnyalábok, kompetenciák célzott megalapozását. 

 A 7-8. évfolyam alapvető feladata – az előző évfolyamokhoz kapcsolódva – a változó és egyre 

összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, 

azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságának, variabilitásának növelése. 

A NAT a második négy évfolyamot tekinti a második önálló képzési szakasznak. 
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3. Cél: a hatékony, önálló tanulás megalapozása  

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony 

gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új 

ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. 

A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve 

tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, az oktatásban és 

képzésben. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 

Ahol a tanulás a munka- vagy karriercélok teljesítését szolgálja, az egyénnek megfelelő ismeretekkel 

kell rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességekről és szakképesítésekről. 

A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, 

készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a számára 

elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatást/támogatást. 

A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, 

számolás, valamint az IST-eszközök használata. E készségekre épül az új ismeretek, elsajátítása, 

feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia 

kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás 

szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell lennie a közös munkára és 

tudásának másokkal való megosztására heterogén csoportban, saját munkája értékelésére és szükség 

esetén tanács, információ és támogatás kérésére. 

A pozitív attitűd mögött motiváció és magabiztosság húzódik, amely a sikeres tanulás egyik záloga 

lehet egész életen át. A problémamegoldó attitűd segíti a tanulási folyamatot, az akadályok leküzdését 

és a változások kezelését. A pozitív hozzáállás elengedhetetlen eleme, hogy korábbi tanulási és 

élettapasztalatainkat felhasználjuk, új tanulási lehetőségeket kutassunk fel, és a tanultakat az élet minden 

területén széles körben alkalmazzuk. 

 

4. A fejlesztendő kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési feladatok megjelenése tantárgyi 

rendszerünkben 

 

1. A tanulás kompetenciái  

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

3. A digitális kompetenciák 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák”
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5. A választott kerettanterv megnevezése 

 

 A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a NAT 2020-ban szabályozott kerettanterv alapján 

folytatja nevelő-oktató munkáját. 

 

A kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások 

 

A Kerettantervben megfogalmazott ismeretek, tartalmak felett további ismereteket, tartalmakat nem 

kíván iskolánk közvetíteni. A szabadon felhasználható időkeretet Nemzeti alaptantervben és a 

Kerettantervben megfogalmazott ismeretanyag mélyítésére, a kompetenciák, képességek fejlesztésére, 

a törzsanyag gyakoroltatására fordítjuk. 

 

Kötelezően választandó tanórák, óraszámuk 

 

 1-3. évfolyamon idegen nyelvet nem választó tanulók részére 

 magyar nyelv és irodalom heti 1 óra 

 matematika heti 1 óra 

 

 4. évfolyamon az alaptanterv (nem emelt óraszámú idegen nyelvet és nem nemzetiségi német 

nyelvet) tanulóknak: 

magyar nyelv és irodalom heti 2 óra   

 

4. évfolyamon emelt óraszámú idegen nyelvet tanulóknak: 

magyar nyelv és irodalom heti 1 óra 

választott idegen nyelv heti 1 óra 

 

 5-6. évfolyamon az alaptanterv (nem emelt óraszámú idegen nyelvet és nem nemzetiségi német 

nyelvet) tanulóknak: 

 hon- és népismeret 6. évfolyamon 1 óra 

5-6. évfolyamon magyar nyelv és irodalom, valamint matematika 0,5 óra 

 

 5-6. évfolyamon emelt idegen nyelvet tanulóknak: 

választott idegen nyelv heti 1 óra 

 

 7. évfolyamon alaptanterv (nem emelt óraszámú idegen nyelvet és nem nemzetiségi német 

nyelvet) tanulóknak: 

hon- és népismeret heti 1 óra 

matematika heti 1 óra 

 

 8. évfolyamon alaptanterv (nem emelt óraszámú idegen nyelvet és nem nemzetiségi német 

nyelvet) tanulóknak: 

matematika heti 1 óra 

magyar nyelv és irodalom heti 1 óra 
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Szabadon választható tanórai foglalkozások belépéskor 

 

Intézményünk a nyelvoktatás területén nyújt speciális tartalmakat és időkeretet. 

 Angol, orosz vagy német idegen nyelv tantárgyakból emelt óraszámú oktatást biztosítunk. 

Óraszáma: 1-3. osztályig heti 2 óra 

4. osztályban heti 3 óra 

5-6. osztályig heti 4 óra 

 Szülői írásos nyilatkozat alapján a német nemzetiséghez tartozó tanulók számára biztosítjuk a 

nemzetiségi német nyelvoktatást a kerettanterv szerint heti 5 nemzetiségi német nyelv és 

irodalom óra, továbbá heti 1 honismeret óra formájában. 

Egyéb specialitás: 

- úszásoktatás 3. és 5. évfolyamon 

- néptánc oktatás 1-3. évfolyamon a testnevelés órák keretében. 

- gyógytestnevelés orvosi javaslat alapján 

 

6. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantárgyi rendszere és óraszámai 
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Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben 

 

„ÚJ” KERETTANTERVI ÓRATERV 1-4. ÉVFOLYAM  

ÉVFOLYAM 1. évfolyam  2. évfolyam  3. évfolyam  4. évfolyam  

                  

  Nn A/N/O A Nn A/N/O A Nn A/N/O A Nn A/N/O A 

TANTÁRGYAK   

Magyar nyelv és irodalom 7 7 7+1 7 7 7+1 5 5 5+1 5 5+1 5+2 

Német nyelv és irodalom 5 
  

5 
  

5 
  

5 
  

Német népismeret 1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Angol nyelv 
 2   2   2   2+1 2 Német nyelv 

Orosz nyelv 

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

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Ének-zene 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

Vizuális kultúra 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 

Digitális kultúra 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Összesen: 

  

26 24 24 26 24 24 26 24 24 26 25 25 

Ebből szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

  



 53 

ÉVFOLYAM 

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

                    

Nn A/N/O A Nn A/N/O A Nn A/N/O A Nn A/N/O A 

TANTÁRGYAK   

Magyar irodalom 2 2 2+0,5 2 2 2+0,5 1 1 1 2 2 2 

Magyar nyelv  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1+1 1+1 

Német nyelv és irodalom 5     5     5     5     

Német népismeret 1     1     1     1     

Angol nyelv 
 3+1 3  3+1 3  3 3  3 3 Német nyelv 

Orosz nyelv 

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

Történelem  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek          1 1 1 

Dráma és színház          1 1 1       

Hon- és népismeret    1 1 1       

Természettudomány  2 2 2 2 2 2             

Biológia             2 2 2 1 1 1 

Fizika             1 1 1 2 2 2 

Kémia             1 1 1 2 2 2 

Földrajz             2 2 2 1 1 1 

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

Ének-zene 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 1     
 

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen: 29 28 28 30 28 28 32 30 30 31 30 30 

Ebből szabadon 

tervezhető tanóra  
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7. évfolyamon a Dráma és színház tantárgy projekthét keretében valósul meg. 

7. évfolyamon a Technika és tervezés tantárgyban a „B” modul alapján dolgozunk. 
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7. A Nemzeti alaptantervben meghatározott feladatok szabályai 

 

A z  e t i k a  o k t a t á s a  

 

Az etika oktatása heti 1 órában kötelező tanórai keretben történik a Kerettantervnek megfelelő 

tartalommal és követelménnyel. Az iskola alkalmazásában álló pedagógus oktatja. 

Az iskolai keretek között folyó hit/erkölcstan oktatás szervezését, tartalmának meghatározását és 

felügyeletének ellátását az adott egyház és a nevében eljáró jogi személy végzi. 

Hit/erkölcstan oktatást az államilag jegyzett egyházak végezhetnek. 

A tanuló, illetve szülője dönt arról, hogy a gyermek hit/erkölcstan oktatáson vagy etika órán vesz részt. 

Döntéséről írásos nyilatkozatot tesz az első osztály indítását segítő májusi szülői értekezleten. 

 

Egész napos iskola 

 

A köznevelési törvény értelmében az általános iskola választható foglalkozásokat szervez 16, szülői 

igény estén 17 óráig. 

 

Intézményünkben a választható foglalkozások: 

 

Napközi otthon 

Tanulószoba 

Tehetséggondozó program 

Énekkar 

Szakkör 

Diákkör 

Tömegsport 

Diáksport 

Korrepetálás 

Egyéni vagy kiscsoportos fejlesztés 

Könyvtári foglalkozás 

Művészeti foglalkozás (dráma) 

Iskolarádió 

Iskolaújság 

 

Tagintézményünk egész napos iskolaként működhet. Feltétele a szülői kör egyetértése. 

 

„Az egész napos iskola olyan iskolaszervezési forma, amelyben a tanórai és egyéb foglalkozásokat az 

iskola délelőtt és délután, egyenletesen szétosztva 16 óráig szervezi meg az intézmény elfogadott 

pedagógiai programja szerint. Ez a tanulásszervezési forma lehetővé teszi mind a felzárkóztatás, mind 

a tehetséggondozás sajátos tevékenységeit, így támogatva a képességfejlesztés hatékony pedagógiai 

eljárásait. A kötelező tanórákon túli foglalkozások teret adhatnak a művészeti nevelésnek, a 

testmozgásnak, vagy más szakköri és egyéb foglalkozásoknak, illetve az önálló tanulásnak.”(Részlet a 

Nemzeti alaptantervből)  

 

Természettudományos nevelés 
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Hangsúlyos területe iskolai nevelésünknek, oktatásunknak. Sikere érdekében megemeltük a fizikaórák 

számát, együttműködünk településünk szakközépiskolájával, a Paksi Atomerőmű látogatóközpontjával 

és múzeummal. 

 

Mindennapos testnevelés 

 

A köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelően iskolánk heti öt testnevelés óra megtartásával 

biztosítja a mindennapos testnevelést. 

 

Mindennapos művészeti nevelés 

 

A mindennapos művészeti nevelés követelményének a délelőtti tanórák és délutáni szabadidős 

foglalkozások szervezésével, lehetőségének biztosításával felel meg iskolánk. 

Együttműködünk településünk közművelődési intézményeivel.  

 

Idegennyelv-oktatás 

 

Intézményünk első évfolyamtól lehetőséget biztosít az angol vagy a német nyelv, mint első idegen nyelv 

tanulására. Emelt óraszámú nyelvoktatás szerepel képzési kínálatunkban. 

A második idegen nyelv oktatását 7. évfolyamon szakköri keretben kínálja az iskola. 

 

8. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

Tankönyvek, taneszközök 

Az iskolai tanítást és tanulást segítő könyvektől meg kell követelni: 

 a nyelvi helyességet,  

 a gyermekek korának megfelelő stílust, 

 a gyermeklélektani és pedagógiai szempontok érvényesülését. 

A tankönyvek, taneszközök: 

 ne legyenek ellentétesek az alkotmány és a törvények szellemével, 

 ne tartalmazzanak tudományos tévedéseket. 

Az általános értelemben vett tankönyv fogalmán belül több kategóriát különböztetünk meg: 

 tankönyv: a megtanulandó anyagot tartalmazza, 

 olvasókönyv: tananyaghoz szorosan kapcsolódó kiadvány, 

 feladattár: a gyakorlást közvetlenül segítő könyv, 

 segédkönyv: szótárak, enciklopédiák, stb. 

 tanulói, tanári segédletek: szakköri füzetek, kézikönyvek, stb. 

 nem nyomtatott ismerethordozók: multimédiás eszközök, dia, stb. 

 feladatlap, munkafüzet. 

Iskolánkban és tagintézményben a munkaközösségek döntik el, hogy egyes évfolyamokon milyen 

tankönyveket és taneszközöket használnak. 

A kiválasztásnál figyelembe kell venni a következő szempontokat: 

 a jelenleg kapható tankönyvek, segédletek a lehető legjobban fedjék le a tantárgy tartalmát, 

 az új tankönyvek, segédletek bevezetése mindig felmenő rendszerben történik, 

  a több éven keresztül felhasználható könyveket, segédleteket kell előnyben részesíteni.  
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Az alsó tagozaton a tanítók a számukra legjobban tanítható, az előzőekben felsorolt kritériumoknak 

megfelelő tankönyveket és taneszközöket használják.  

A felső tagozatos munkaközösségek tagjai lehetőség szerint a közösen kiválasztott tankönyvekkel, 

taneszközökkel dolgoznak. 

 

9. Az iskolában alkalmazott pedagógiai módszerek 

 

A Nemzeti alaptantervre, a kerettanterv A változatára épülő helyi tanterv megvalósításához 

intézményünk pedagógusai a következő módszereket, tanulásszervezési eljárásokat alkalmazzák a 

tanítás-tanulás folyamatában:  

frontális osztálymunka 

egyéni munka 

tanulói tevékenykedtetés 

differenciált tanulásszervezés 

páros munka 

csoportmunka 

kooperatív tanulásszervezés 

témanapok tartása 

projektoktatás 

Fontos szempont a tanulók érdeklődésének, tapasztalatainak figyelembe vétele. 

Előnyben részesülnek a tanulás belső motivációinak kialakítását, a tanulók aktivitását, előzetes 

ismereteinek feltárását, kooperativitását, az egyéni képességeket, haladási ütemeket, a felzárkóztatást és 

a tehetségek kibontakoztatását célzó módszerek és tanulásszervezési eljárások.  

 

10.  A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

A csoportok szervezésekor cél a hatékony, egyéni képességekhez igazodó tanulás segítése. 

A tehetségfejlesztés érdekében alakítunk felső tagozaton magyar nyelv és irodalom, valamint 

matematika tantárgyakból nívó csoportokat. 

Szintén a tehetségfejlesztés érdekében hirdetünk meg tehetségfejlesztő programokat, szakköröket. 

Az érdeklődő, tehetséges tanulók egyéni és kiscsoportos versenyfelkészítésen vesznek részt. 

A tanulmányi munkában lemaradó tanulók részére szaktárgyi korrepetálást biztosít az intézmény. 

A tanulási nehézséggel küzdő diákok a nevelési tanácsadó javaslatát figyelembe vevő fejlesztő 

pedagógus általi kiscsoportos fejlesztésben részesülnek. 

A sajátos nevelési igényű diákok egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést kapnak. 

A tanulói képességeket figyelembe vevő csoportbontást alkalmazunk az idegen nyelvek, felső tagozaton 

az informatika, a technika, életvitel és gyakorlat tantárgyak tanításakor.  

 

A feladatellátási hely azonos évfolyamon működő párhuzamos osztályai, tagozatai között a 

lemorzsolódással veszélyeztetett, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a 

hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók 

aránykülönbsége nem haladhatja meg a 25% pontot”. 
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11. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

 

A házi feladat célja: 

A bevezető és kezdő szakaszban az alapkészségek minél biztosabb kialakítása. 

Az alapozó és fejlesztő szakaszban készségfejlesztés, a tananyag elsajátításának ellenőrzése, gyakorlása. 

A házi feladat évfolyamonként a tantervi követelményekhez igazodik.  

Mindenkor a tananyag elsajátítását, elmélyítését, begyakorlását szolgálja. 

Eredményessége visszajelzést ad a tanuló és a pedagógus számára a továbbhaladás lehetőségéről, illetve 

korlátairól. 

 

A házi feladat lehet: 

írásbeli / szóbeli 

esetenként szorgalmi vagy gyűjtőmunka 

 A házi feladatnál a pedagógus vegye figyelembe a tanuló képességeit, ezért gyakorta éljen a 

differenciált házi feladat lehetőségével. 

 A házi feladat feladásakor figyelembe kell venni a tanuló képességeit, mindig elegendő időt kell 

biztosítani az adott feladat elkészítésére, és meg kell határozni az ellenőrzés rendjét, 

a házi feladatot adó tanítónak-tanárnak elő kell készíteni a feladatot, 

csak annyi írásbeli feladat adható fel, amennyit a következő tanórán  

ellenőrizni tudnak. 

 Hétvégére (péntekről hétfőre) írásbeli házi feladat is adható.  

 A tanítási szünetek idejére mindenki számára kötelező házi feladat adható, mennyisége ne 

legyen több, mint hétköznapokon. 

 A kötelező olvasmányokat a pedagógus az év elején, lehetőleg az 1. tanórán, de legkésőbb 

szeptember 20-ig köteles bejelenteni és leíratni, a sorrend és a várható időpont körülbelüli 

megjelölésével. 

 A házi feladat az órán feladott anyag gyakorlása, azt iránymutatóan minden esetben javítani kell 

 Alsó tagozat: írásbeli és szóbeli házi feladatok aránya általában 2/3 – 1/3. 

A következő napra a házi feladathoz szükséges időtartam 45 – 60 perc.  

 Felső tagozat: szóbeli és az írásbeli feladatok elvégzésére tantárgyanként általában szükséges 

időtartam 30 perc. 

 Szóbeli házi feladatok mennyisége a hét végén és különböző szünetek (őszi-, téli-, tavaszi 

szünet) esetén se legyen több,  mint a hétköznapokon 

 A tanulás időtartama a napköziben: 

 

1. évfolyam  30 perc 

2. évfolyam  40 – 45 perc 

3-4. évfolyam  50 – 60 perc 

5-8. évfolyam  60 – 100 perc 

 Azok a tanulók, akik valamilyen ok miatt nem tudnak a délutáni foglalkozásokon részt venni, 

otthon készítik el az aznapi írásbeli leckét és a következő napi szóbeli feladatokat. 

 

A házi feladatok elkészítése eredményezze egy háromcsatornás partnerség kialakulását, vagyis adjon 

lehetőséget a tanárok, tanulók és szülők folyamatos együttműködésére. 
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13 Az iskolai írásbeli, szóbeli beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének a rendje 

 

Az iskolai beszámoltatás, értékelés 

 

Célunk tágabb értelemben, hogy minden tanuló saját lehetőségeinek optimumáig jusson el értelmi, 

erkölcsi és testi fejlődésben egyaránt. 

Célunk szűkebb értelemben, a kialakított mérési értékelési rendszerben felmérni, hogy az iskola tanulói 

az adott évfolyamon, illetve a meghatározott mérési szakaszban hogyan tettek eleget iskolánk helyi 

tantervében előírt követelményeknek. 

 

Kiemelten hangsúlyozzuk a diagnosztikus és a fejlesztő értékelés szerepét és jelentőségét. 

Meggyőződésünk, hogy a tanulók akkor motiváltabban tanulnak, ha teljesítményük értékelésekor 

nagyon jól ismerjük a kiinduló állapotot, és ennek függvényében tervezzük meg a folyamatos fejlesztést. 

Eredményes nevelő- oktató munkánk egyik alapvető feltétele, hogy az értékelési rendszer iskolai szinten 

is egységes legyen, és azt valamennyien céltudatosan egységesen alkalmazzuk. 

Az értékelés csak akkor érheti el a fentiekben vázolt célkitűzéseinket, ha az: 

-sokoldalú 

-objektív 

-nem csak ismeretekre és azok alkalmazására, hanem a tanulói tevékenységekre, kompetenciákra  

irányul, 

-igazodik a fejlesztési követelményekhez, belépő tevékenységformákhoz, továbbhaladási feltételekhez 

évfolyamonként, fejlesztési szakaszként, 

-változatos (szóbeli, írásbeli, szöveges, osztályzattal történő) 

-rendszeres. 

Az értékelésnél általában törekszünk: 

-a pozitív hatásra, a  teljesítménymotiváció elérésére, 

-az optimális értékelési rendszer kialakítására, 

- az elmélet és gyakorlat összhangjára. 

Mérési, értékelési rendszerünk alapelvei 

 A pedagógusoknak folyamatosan és rendszeresen össze kell vetniük a tanulók fejlődéséről 

kapott adatokat a tanulók fejlődése iránt támasztott követelményekkel. 

 Az ellenőrzés, értékelés nem szorítkozhat csupán az ismeretek, készségek értékelésére, 

folyamatosan kell értékelnünk a tanulók képességeinek, egész személyiségének fejlődését. 

 A folyamatos nevelői megfigyeléseknél alkalmazzuk a fejlesztő, egyénre szóló szöveges 

értékelést szóban és írásban. 

 Az ellenőrzés, értékelés nem lehet fegyelmezés, retorzió eszköze. 

 Az ellenőrzéshez megfelelő légkört kell teremteni. 

 

 Az értékelés fajtái 

Diagnosztikus értékelés, prognosztikai, korrekciós funkció: 

 

Célja: 

Előzetes helyzetfeltárás a tanuló tudásáról a tanulás hatékonyságának javítása érdekében. 

Rögzíti egy-egy tanítási-tanulási szakasz kezdetén a tanulók induló tudásállapotát. 
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Alkalmazása: 

 Kiinduló, kezdő szint megállapítása egy-egy tanítási ciklus megkezdésekor. 

 Egy-egy új tantervi téma kezdetén. 

 Egy-egy téma lezárása előtt. 

(Az értékelés nem fejeződik ki érdemjegyekben.) 

 

Formatív értékelés, fejlesztő, szabályozó funkció: 

Célja: 

Folyamatos információgyűjtés, a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. Segítő, formáló 

szándékú. Felhívja a figyelmet az egyén haladási ütemére, eredményekre, hiányosságokra. A 

kapott mérési eredmények alapján fejlesztő hatású, egyénre vonatkozó, megerősítő vagy 

korrekciós nevelő- oktató munkát tervezünk. 

Alkalmazása: 

A tanítási- tanulási folyamat egészében megerősítésre, korrigálásra, a tanulók önellenőrző, 

önértékelő képességének fejlesztésére alkalmazzuk. 

 

Szummatív, -lezáró, -minősítő megerősítés, visszacsatolás, szelekció, értékelés 

Célja: 

A tanulók fejlődésének átfogó minősítése. Adott tanítási-tanulási szakasz lezárásakor az elért 

tudásállapot rögzítése, viszonyítás a követelmények tükrében az induló tudásállapothoz. Cél a 

minősítés. 

Alkalmazása: 

Nagyobb tanulási témák, időegységek végén. 

 

 Értékelés pedagógiai szakaszokhoz rendelten 

Az alapfokú nevelés szakaszaiban a Köznevelési törvény előírásait, szabályait (54-57. §), valamint a 

20/2012. EMMI rendelet vonatkozó szakaszait alkalmazzuk. 

 

 Értékelés tanév közben 

Az e-naplóba a következő bejegyzések kerülnek: 

Magatartás és szorgalom értékelésekor havonta a következő rövidítéseket alkalmazzuk: 

példás →p 

jó → j 

változó → v, 

rossz → r  illetve   hanyag →h. 

 

Az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam első félévében legalább 2-szer: 

a szóbeli feleleteknél a következő rövidítéseket alkalmazzuk: 

kiváló → k, 

jól megfelelt → jmf 

megfelelt → m 

felzárkóztatásra szorul → fsz 

írásbeli esetén a százalékos teljesítmény írjuk. 

A készségtárgyak esetén a tanulók munkáját az alábbi bejegyzésekkel minősítjük: 

kiváló → k, 

jól megfelelt → jmf 



 60 

megfelelt → m 

felzárkóztatásra szorul → fsz 

 

A 2. évfolyam második félévétől minden tantárgyból érdemjeggyel értékeljük a tanuló 

teljesítményét. 

 

 Értékelés félévkor és tanév végén 

A szöveges értékelést a "Szöveges értékelést, minősítést támogató szoftver" segítségével készítjük el 

az 1. évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor. 

 

1. évfolyam és a második évfolyam első félévének szöveges értékelése 

A tanulók magatartását, szorgalmát a mondatbankból a megfelelő mondatokkal értékeljük. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy első évfolyamon egy értékelési területként szerepel, második 

évfolyamtól a magyar nyelv és irodalom tantárgyat külön tantárgyként értékeljük (magyar nyelv, 

magyar irodalom). 

A tantárgyakat a mondatbankban található mondatokkal, minősítés nélkül értékeljük. 

 

2. évfolyam második félév - 3. és 4. évfolyam értékelése 

A fenti évfolyamokon a tanulók munkáját érdemjeggyel értékeljük. A félévi és év végi teljesítmények 

minősítése osztályzattal történik. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyat külön tantárgyként értékeljük (magyar nyelv, magyar irodalom). 

 

Az alapfokú nevelés harmadik, negyedik szakaszában (alapozó szakasz: 5-6. évfolyam, fejlesztő 

szakasz: 7-8. évfolyam), érdemjeggyel értékelünk.  

A félévi és év végi teljesítmények minősítése osztályzattal történik.  

 

Értékelési skálák kialakítása 

A tanulók tudásának írásbeli (témazárók, felmérések) értékeléséhez a teljesítmények minimuma és 

optimuma közötti (0-100%) skálát a munkaközösségek tagjai megvitatják, majd a gyakorlatban a 

többség által elfogadott skálát egységesen használják. 

Pedagógiai programunkban javaslatot teszünk az értékelési skálák minél optimálisabb kialakításához, 

segítve ezzel a szakmai munkaközösségek értékelési skáláinak kialakítását. A javaslatban szereplő 

teljesítményszázalékok általában elfogadottak, de a ponthatárok a követelmények súlyának 

függvényében változtathatók.  

Javaslat a témazáró dolgozatok teljesítményszázalékok kialakításához: 

100%-91% =5 

90%-78 % =4 

77%-60 % =3 

59%-42 % =2 

41%-  0 % =1 

Javaslat az alapműveletek vagy a törzsanyag minimumára vonatkozó felmérések értékeléséhez: 

100%-93% =5 

92%-81 % =4 

80%-66 % =3 

65%-50 % =2 

49%-  0 % =1 
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Az értékelés tantárgyi elvei 

A tanuló továbbhaladásához minden tantárgyból a minimális követelményt teljesíteni kell. 

A tantárgyi értékelés tükrözze a helyi tantervben megfogalmazott követelmények és a teljesítés 

viszonyát, a fejlődésben elért eredményt. 

Tárja fel az elmaradás, a hibák okait. 

Hangsúlyozza a pozitívumokat. 

Legyen folyamatos, segítse elő a rendszeres megerősítést. 

Az értékelés során a tanuló sajátos helyzetét figyelembe vesszük.  

 

Érdemjeggyel történő értékelés: 

Témazárók, dolgozatok 

Írásbeli, szóbeli feleletek 

Kiemelkedő órai munka 

Memoriterek 

Színvonalas kutatási munkák 

Egyéb tanulói teljesítmények (pl. készségtárgyak) 

Írásbeli felmérések, beszámoltatások formái, rendje 

 Tanév elején diagnosztikus mérésekkel tárjuk fel a tanulók induló tudását, képességeit. 

 Tanév elején és végén 2-4. évfolyamon szövegértésből mérést végzünk. Tanév elején és végén 

2-4. évfolyamon matematikai alapműveleteket mérünk. 

 Tanév közben évfolyamonként, tantárgyanként témazáró dolgozatokat íratunk (tematikus 

tudáspróbák). 

 Tanév közben formatív mérésekkel szerzünk információkat folyamatosan a további fejlesztő 

munkához. 

 Témazáró dolgozat naponta legfeljebb kettő íratható az osztályban tanító tanárok előzetes 

egyeztetésével. Időpontját egy héttel korábban be kell jelenteni. A dolgozatok eredményét tíz 

munkanapon belül közölni kell a tanulókkal; magyar irodalom és történelem dolgozat esetén a 

határidő tizenöt munkanap lehet. A tanév végi értékelést ezek a jegyek dominánsan 

befolyásolják. 

 Felelet értékű dolgozat előzetes bejelentés nélkül is íratható. 

 A tanév során 2 – 7. évfolyamig tantárgyi mérés kettő alkalommal. A tantárgyak: matematika, 

magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, természetismeret, történelem, idegen nyelv, 

földrajz, fizika, kémia, biológia. 

 A 8. évfolyamon projektmunkát kell bemutatni. A választható projekteket a munkaközösségek 

állítják össze és 3-4 főből álló tanulói csoportok ebből választanak egyet.  

 

 

A tantárgyi érdemjegyek pótlásának, javításának módjai és lehetőségei 

Megadjuk a lehetőséget a tanulónak a témazáró, felmérő dolgozatok. pótlására, esetleg javítására akkor, 

ha a tanuló 

egészségügyi okok miatt, 

pszichés problémái miatt, 
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esetleges egyéb nehézségei miatt 

nem adott számot tudásáról vagy eredménytelen, minimumszint alatti volt a teljesítménye. A dolgozat 

pótlására, javítására vonatkozó lehetőségről minden tanulót tájékoztatunk. 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanulók magasabb évfolyamba akkor léphetnek, ha az előírt tanulmányi követelményeket az 

adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítik. 

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

érdemjegyei, szöveges értékelése alapján bírálja el. A 2-8. évfolyamon minden tantárgyból 

legalább az elégséges év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

 Ha a tanuló a tanév végén 1 vagy 2 tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, a következő 

tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.  

 A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is, ha 

egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. Az engedély megadásáról a szülő írásos kérésére az 

iskola igazgatója dönt. A szülő kérésére engedélyezni kell az évfolyam megismétlését. 

 Ha a tanuló tanév végén 3 tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, egyéni elbírálás alapján a 

nevelőtestület döntése szerint javítóvizsgát tehet. 

 Ha az adott tanév során a tanuló 250 óránál többet mulasztott, és nem értékelhető a tanulmányi 

munkája a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 A magántanulói státuszt kérelmezni az Oktatási Hivatalnál kell. A magántanuló félévkor és 

tanév végén osztályozóvizsgát köteles tenni. Az értékelés, minősítés és továbbhaladás rendje 

ebben az esetben is azonos az általános eljárás rendjével. 

 Ha a tanuló szakértői vélemény, orvosi javaslat alapján magántanuló, az iskola az osztályozó 

vizsgára való felkészülését heti 10 órában segíti. 

 

14 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

A Magyar Diáksport Szövetség 2013. május 24-én útnak indította a testnevelés új stratégiájának és a 

fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítását a Nemzeti Egységes  Tanulói Fittségi Tesztet vagyis 

a NETFIT- et. 

A TESI – Fizikai állapot és fittség mérés országosan egységes módszertan létrehozásának célja egy 

olyan új mérési-értékelési tesztrendszer kifejlesztése, amely megfelel a törvényi elvárásoknak és 

idősorosan képes követni a gyermekek fizikai állapotát, egészségközpontú, fittségi sztenderdekhez 

viszonyítottan. A tesztrendszer sztenderdjei a következő mért paraméterek alapján kerülnek 

meghatározásra: 

 kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás) 

 vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság) 

 testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index) 

 

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

különböző fittségi tesztek tartoznak. 
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Testösszetétel és tápláltsági profil: 

Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

Testmagasság mérése 

Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

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

Vázizomzat fittségi profil: 

Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

Hajlékonysági profil: 

Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

 

15 A tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

 

Magatartás, szorgalom minősítésének követelményei és értékelése 

A magatartás osztályzata a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodóan minősíti az iskolai és az iskolán 

kívüli fegyelmezettséget, viselkedést. Értékeli a társakhoz, a felnőttekhez való viszonyulást, a házirend 

betartását- (késések, igazolatlan órák)- saját és mások iránt érzett felelősségérzetet, az iskola 

vagyontárgyainak megóvását. 

Hangsúlyozzuk, hogy az értékelésnél, a minősítésnél az iskola által támasztott erkölcsi, etikai 

követelmények jelentik a viszonyítási alapot. 

Magatartás jegyek 

5 példás A házirend szabályait maradéktalanul betartja. 

4 jó A házirend szabályait többnyire betartja. 

3 változó 
A házirend szabályait gyakran megszegi és fegyelmi büntetésben 

részesült (nevelői, szaktanári) 

2 rossz 
A házirend szabályait sorozatosan megszegi és súlyos fegyelmi 

büntetésben részesült (osztályfőnöki, igazgatói).  

 

Szorgalmi jegyek 

5 példás 
Legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek 

vagy legalább három tárgyból javít eredményén. 

4 jó 
Legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, 

vagy javít eredményén. 

3 változó 
Tanulmányi munkája elmarad képességeitől, teljesítménye romló 

tendenciát mutat. 



 64 

 

2 hanyag 

A tanuláshoz való hozzáállása nem megfelelő, általában 

készületlenül jön iskolába, felszerelése hiányos (1 vagy több 

tárgyból bukásra áll, vagy tanulmányi eredménye messze elmarad 

a képességei alapján tőle elvárhatótól!) 

 

 

A tanulók jutalmazásának elvei, formái 

 

Az iskola dicséretben részesíti azt a tanulót, aki  

képességeihez mérten kiemelkedő munkát végez, 

példamutató magatartást tanúsít, közösségi munkát végez. 

Tanulói közösséget csoportos dicséretben vagy jutalomban lehet részesíteni. 

A jutalmazás formáit intézményünk házirendje tartalmazza. 

 

Egyéni jutalmazások 

A jutalmazások formái: 

 osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján, vagy 

egyszeri közösségi munkáért; 

 szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban elért 

versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő 

tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért; 

 igazgatói dicséret: kiemelkedő tanulmányi, kulturális eredményért, városi, megyei I-III., 

országos versenyen elért I-X. helyezetteknek, valamint sportteljesítményért és minden más 

esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítményt nyújt. 

 tantestületi dicséret a tantestület döntése alapján kiemelkedő tanulmányi munkáért és 

példamutató magatartásért a tanév végén adható. 

 tantárgyi dicséret: félévkor és évvégén a szaktanár döntése alapján kiváló teljesítményt nyújtó 

diáknak adható. A dicséretet a naplóban és a tájékoztatóban az érdemjegy mellé bejegyzett „d” 

betűvel jelezzük, a bizonyítványban, törzskönyvben szöveges bejegyzést alkalmazunk.  

A jutalmak formái: 

 könyvjutalom, 

 tárgyjutalom, 

 oklevél. 

Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi 

érdemekért: 

 kiemelkedő tanulmányi eredmény,  

 példamutató szorgalom  

 versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel,  

 az iskola érdekében végzett tevékenység,  

 kiemelkedő sporttevékenység. 

 

Az egész tanévben példamutató magatartást és kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó 

tanulók az alábbi elismerésben részesülnek: 

 szaktárgyi dicséret, mely tantárgyanként a szöveges értékelés során is bejegyzésre kerül, 

 nevelőtestületi dicséret - a bizonyítványba, törzskönyvbe bejegyzésre kerül 
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1. sz záradék: Kiemelkedő tanulmányi munkájáért és példamutató magatartásáért nevelőtestületi 

dicséretben részesült. (Jeles tanulmányi eredmény, minimum 3 tantárgyi 

dicséret) 

2. sz. záradék: Példamutató szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesült. (1 db jó 

érdemjegy és minimum 2 tantárgyi dicséret, vagy jeles bizonyítvány tantárgyi dicséret nélkül) 

 

Csoportos jutalmazás a jutalomkirándulás, kulturális rendezvények csoportos megtekintése lehet. 

A jutalmak odaítéléséről - a pedagógusok és az osztályközösség javaslatának meghallgatása után – a 

nevelőtestület dönt. 

Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (Rákóczi oklevél, Rákóczi-díj, 

Kincskereső-díj, Jó tanuló – jó sportoló, A legjobb sportolója) jutalmát a ballagáson vagy a tanévzáró 

ünnepélyen az iskola közössége előtt veszi át. 

Rákóczi-oklevéllel ismerjük el a 4 évig kitűnő teljesítményű diákok munkáját alsó tagozaton. 

8. osztály végén díszoklevéllel és könyvjutalommal ismerjük el a 8 éven át kitűnő tanulmányi 

teljesítményt nyújtó tanulókat.  

Rákóczi-díjjal jutalmazzuk azon végzős diákjainkat /1-3 fő/ akik szorgalomban, magatartásban, tanórai 

és tanórán kívüli teljesítményben az évfolyamon kiemelkednek. A felterjesztett diákok közül a 

magasabb megyei vagy országos versenyeredményekkel rendelkező tanulóknak, figyelembe véve a 

verseny nehézségi fokát. 

Kincskereső-díjat kapnak azok a 8. osztályos diákok, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak 1-1 

területen. (Nem elvárás, hogy 8 évig kitűnő legyen) 

Jó tanuló, jó sportoló díjat kap az a 8. osztályos diák, aki 4,5-es tanulmányi átlagot elérte, valamint a 

megyei vagy országos versenyeken elért rangos helyezésével az iskolánkat képviselte. 

A legjobb sportoló díjat kap az a 8. osztályos diák, akit a testnevelő tanárok iskolai versenyeredményei 

alapján felterjesztenek és a nevelőtestület azon tagjai, akik tanítják, megszavazzák. 

 

 

Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

Fegyelmi büntetést kap az a tanuló, aki  

 vállalt megbízatását nem teljesíti, fegyelmezetlenségével a tanítási órát zavarja, felszerelését 

többször otthon hagyja, gyakran készületlenül érkezik. 

 durva, verekedő, első ízben követett el kisebb értékű lopást, az iskola és társai tulajdonát 

szándékosan megrongálja, felnőttel szemben minősíthetetlenül viselkedik, három késésből 

igazolatlan órája van, durva, közönséges hangnemet használ, tanítási óráról indokolatlanul távol 

marad. 

 lop, társai testi épségét tudatosan veszélyezteti, szándékosan rongál, másodízben mulaszt 

igazolatlanul. 

A különösen súlyos vétségek Fegyelmi Bizottság elé kerülnek. 

A Fegyelmi Bizottság tagjai: igazgató, ifjúságvédelmi felelős, a diákönkormányzat képviselője. 

Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. 

A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: 
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Fegyelmező intézkedések: 

 

 Szaktanári fegyelmező intézkedések 

 

 

Nevelői figyelmeztetés 

A szaktanító, szaktanár, napközis nevelő, ügyeletes nevelő állapítja meg a tanóra, foglalkozás rendjének 

zavarásáért, a feladatok ismételt mulasztásáért, tanórán kívüli rendbontásért. 

 

 

 Osztályfőnöki fegyelmező intézkedések  

 

Osztályfőnöki figyelmeztetés 

 

Tanévenként három alkalommal az osztályfőnök ítéli meg. Megbízatás, kötelesség egyszeri vagy 

ismételt mulasztásáért, háromszori késésért, az első igazolatlan mulasztásért, nem engedélyezett eszköz 

iskolába hozataláért, használatáért ebben a fegyelmi intézkedésben részesül a tanuló. Szaktanári 

kezdeményezésre három nevelői figyelmeztetést követően a negyedik szabálysértés osztályfőnöki 

figyelmeztetést von maga után. 

 

Osztályfőnöki intő  

 

Osztályfőnöki intő fegyelmező intézkedéssel tanévenként egy alkalommal sújtható az a tanuló, aki 

kötelességszegése miatt már háromszor osztályfőnöki figyelmeztetésben részesült. Egyszeri súlyos 

kötelességszegésért is megítélheti az osztályfőnök. 

 

Osztályfőnöki megrovás 

 

Az osztályfőnök állapítja meg a megelőző fegyelmi intézkedések eredménytelensége esetén. 

 

 Igazgatói fegyelmező intézkedések                        

 

Igazgatói figyelmeztetés 

 

Az osztályfőnök kezdeményezésére az igazgató állapítja meg, tanévenként egyszer adható. 

10 óránál több igazolatlan mulasztásért, iskolánkhoz méltatlan magatartásért, nyelvi durvaságért, 

helyhez, alkalomhoz nem illő viselkedésért, tanuló vagy felnőtt emberi méltóságának megsértéséért, az 

iskola berendezéseinek, más személyi tulajdonának rongálásáért megítélendő fegyelmező intézkedés.  

 

Igazgatói intő 

A fentieknél súlyosabb vagy ismétlődő szabályszegések esetén tanévenként egy alkalommal az igazgató 

állapítja meg. 

 

Igazgatói megrovás  

Tanévente egy alkalommal az igazgató ítéli meg, amennyiben a korábbi fegyelmező intézkedések nem 

jártak eredménnyel. További szabálysértés fegyelmi eljárást von maga után. 
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Fegyelmi büntetés: 

 

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 áthelyezés az évfolyam másik osztályába, 

 áthelyezés másik, azonos típusú iskolába jogszabályban meghatározott feltételekkel 

 

A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, a fegyelmi büntetést az igazgató 

és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során.  

A fegyelmi eljárás során az az EMMI rendelet53-58-61. § és az iskola szervezeti és működési 

szabályzata szerint kell eljárni. 

A súlyos kötelezettségszegések fegyelmi eljárást vonnak maguk után. Súlyos kötelezettségszegésnek 

minősül például: 

 

 Agresszió: 

Agresszió: mások szándékos fizikai és/vagy lelki bántalmazása. 

 Becsületsértés: 

Becsületsértés: munkavállalót munkakörének ellátásával, közmegbízatásának 

teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben, nagy nyilvánosság 

előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen 

cselekményt követ el. 

 Rágalmazás: 

Rágalmazás: aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít 

vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ. 

 Kényszerítés: 

Kényszerítés: aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit 

tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz. 

 Egészségre ártalmas szerek (dohányáru, szeszesital, drog, egyéb tiltott 

szerek/dolgok) iskolába hozatala, fogyasztása. 

 Szándékos károkozás, lopás, rendzavarás 

 A netikett, az e-mailezés szabályainak megsértése, internetes jelszó feltörése. 

 Levéltitok megsértése  

Levéltitok megsértése: aki másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét, a 

tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen 

személynek átadja, úgyszintén aki távközlési berendezés útján továbbított 

közleményt kifürkész. 

 

A tanuló anyagi felelőssége 

Károkozás esetén a tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. 

Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes kárt köteles 

megtéríteni. A kártérítés mértékéről a tantestület dönt vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a 

döntésről a tanulót, szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása 

esetén az iskola pert indít! 
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16 A választható tantárgyak, foglalkozások, ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai 

 

Intézményünk nem teszi lehetővé a pedagógus megválasztását, a tantárgyfelosztást, a pedagógusok 

beosztását a szakmai munkaközösségek javaslatait figyelembe véve az iskola igazgatója készíti el. 

A szabadon választott foglalkozásokat, szabadidős tevékenységeket pedagógussal együtt hirdeti az 

iskola. A választás szabad, a választást követően kötelező a részvétel az adott tanévben, lemondani 

minden év május 15-ig lehet a következő tanévre.  

17 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának 

megismerését szolgáló tananyag 

 

Intézményünkben nemzetiségi német nyelvoktatás zajlik a német nemzetiséghez tartozó tanulók 

számára. A német honismeret részeként a diákok nemzetiségi német táncot tanulnak. 

Minden tanévben bemutatót tartanak az iskolaközösség előtt a nemzetiségi tánckultúra 

megismertetésére. 

Intézményünk egyéb képzési specialitása a néptáncoktatás 1-3. évfolyamon. A magyar nép- és 

honismeret részeként szerzett tánctudásukkal megismertetik iskolaközösségünk egészét a diákok. A 

Rákóczi-napon a második és harmadik évfolyamosok, a tanévzáró ünnepélyen az első évfolyamosok 

mutatják be a magyar népi kultúra elsajátításában szerzett tudásukat. 
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A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 

  

A pedagógiai program érvényességi ideje 

 

  Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógia 

program alapján. 

 

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

 

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. 

 A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a pedagógia 

programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

 

A pedagógiai program módosítása 

 

A pedagógiai program módosítására: 

 az iskola igazgatója; 

 a nevelőtestület bármely tagja; 

 a nevelők szakmai munkaközösségei; 

 intézményi tanács, 

 SZMK, 

 az iskola fenntartója tehet javaslatot. 

A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül az SZMK szülői, illetve diák-

önkormányzati képviselői útján az Intézményi Tanácsnak javasolhatják. 

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

érvényessé. 

A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától kell bevezetni. 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető az iskola 

honlapján. 

A pedagógiai program nyomtatott vagy elektronikus formában a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél tekinthető meg: 

 az iskola fenntartójánál; 

 az iskola irattárában; 

 az iskola könyvtárában; 

 az iskola nevelői szobáiban; 

 az iskola igazgatójánál; 

 az igazgatóhelyetteseknél. 
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Érvényességi rendelkezések 

 

A  P a k s i  I I .  R á k ó c z i  F e r e n c  Á l t a l á n o s  I s k o l a  I s k o l a s z é k e  a  P e d a g ó g i a i  

P r o g r a m o t  v é l e m é n y e z t e ,  a  n e v e l ő t e s t ü l e t  s z á m á r a  e l f o g a d á s r a  

j a v a s o l t a .  

A  P a k s i  I I .  R á k ó c z i  F e r e n c  Á l t a l á n o s  I s k o l a  P e d a g ó g i a i  p r o g r a m j á t  a  

p a k s i  N é m e t  N e m z e t i s é g i  K i s e b b s é g i  Ö n k o r m á n y z a t  m e g i s m e r t e ,  

t a r t a l m á v a l  e g y e t é r t e t t .  

A  P a k s i  I I .  R á k ó c z i  F e r e n c  Á l t a l á n o s  I s k o l a  P e d a g ó g i a i  p r o g r a m j á t  a  

n e v e l ő t e s t ü l e t  e l f o g a d t a .  

A  P a k s i  I I .  R á k ó c z i  F e r e n c  Á l t a l á n o s  I s k o l a  P e d a g ó g i a i  p r o g r a m j á t  a z  

i s k o l a  i g a z g a t ó j a  j ó v á h a g y t a .  

A  P e d a g ó g i a i  p r o g r a m  2 0 2 0 .  s z e p t e m b e r  1 - t ő l  h a t á l y o s .   

 

                 Antóni Józsefné 

        intézményvezető 

Paks, 2020. szeptember 01. 

 

         

 


