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Az iskoláról 

 

Iskolánk a Vértes lábánál fekvő kisváros, Oroszlány általános iskolái közül a legidősebb: 1950. 

szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. A 60-as évek végéig "anyaiskolának" számított, a város 

életében meghatározó szerepe volt. A város terjeszkedésével, új iskolák megnyitásával, a 

lakókörzetünk összetételének romlásával, több szociálisan hátrányos helyzetű család 

ideköltözésével, a 80-as évek közepére fokozatosan háttérbe szorult. Az erőfeszítések ellenére 

úgy éreztük, hogy a szakmai és szakmán kívüli elismertségünk nem állt arányban a befektetett 

munkánkkal. 

1987-ben tantestületünk új koncepciót dolgozott ki az addigi jó és bevált hagyományokra építve, 

melynek következtében iskolánk 10 év alatt fokozatosan visszanyerte elismertségét. A felújítás 

következtében külsőleg megújult épületünk, vonzóbb lett. Belsőleg pedig beindítottuk a 

matematika - számítástechnika tagozatot, majd az emelt szintű idegen nyelv (német, angol) 

oktatását. Ennek következtében és a szabad iskolaválasztásnak köszönhetően 

intézményünkben a gyerekösszetétel arányosabbá vált. 

A pályázati lehetőségeket kihasználva az iskola tárgyi felszereltsége javult, amely lehetővé tette 

a még hatékonyabb oktató - nevelőmunkát, melynek egyik eredménye, hogy tanulóink 

sikeresen szerepelnek a különböző szintű (városi, megyei, régiós, országos) tantárgyi 

versenyeken. 

Az újonnan érkezett kollégák is hozzájárultak ahhoz, hogy megvalósuljanak elképzeléseink. 

Kreativitásukkal, tenni akarásukkal hozzájárultak az iskola fejlődéséhez. Ahhoz, hogy az 

eredményeinket megtartsuk, illetve fokozzuk hozzájárult, hogy mindig szoros együttműködésre 

törekedtünk a szülőkkel. 

2005. februárjában Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

intézményünket összevonja a város egy másik általános iskolájával. Az összevonás után 

iskolánk két intézménynek lett a jogutódja a 2000-ben bezárt Gárdonyi Géza Általános 

Iskolának és az Arany János Általános Iskolának. 

2009-ben jelentős változás következett be az iskola életében, intézményünk részt vett az 

országos iskola felújítási programban (KDOP 5.1.1 pályázat keretében a tárgyi, környezeti 

megújulás mellett szakmai megújulásként bevezettük iskolánkba a kompetencia alapú oktatást 

a TÁMOP-3.1.4. pályázat keretében. 
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Bevezető 

 
A pedagógiai program a nevelési-oktatási intézmény életének alaptörvénye. 
 
A jelen pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetése: 
 
Az átdolgozott pedagógiai programot a 2013/2014. tanévben az 1-2. és 5-6. évfolyamon, majd 

ezt követően tanévenkénti előreléptetéssel kell bevezetni, így lényegében a tantervi 

szabályozás kettőssége fog érvényesülni 2016. augusztus 31-ig: 

1. 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, 

és alkalmazásáról (régi Nat), 

2. 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról (új Nat), 

3. 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról (régi ktr.), 

4. 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről (új ktr.), 

 

A pedagógiai programunk legitimációs eljárásrendje:  

A pedagógiai programot – az egyeztető fórumok véleményének kikérésével - a nevelőtestület 

fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá (fenntartói jóváhagyásra nincs szükség). A 

pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a 

működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges  

 

Az iskolai pedagógiai program nyilvánossága: 

A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni, publikálni kell a KIR közzétételi listáján, 
valamint az intézményi honlapon.  

 

 Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  
- az iskola fenntartójánál,  
- az iskola könyvtárában, 
- az iskola igazgatójánál, 
- az iskola igazgatóhelyetteseinél. 
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1. Az iskola nevelési programja 

 

1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai  

 
1.1.1. Alapelvünk 
 
„Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes” – iskolánk 

névadójától származó idézet szellemében kívánjuk fejleszteni intézményünkben az oktató-

nevelő munkát. Iskolánk az együttműködés pedagógiájára épít. Tevékenységünk központjában 

a személyközpontú nevelés áll. Arra törekszünk, hogy színvonalas – az Európai Unióhoz való 

csatlakozás tényéből származó követelményeknek megfelelő oktatással - szilárd 

alapműveltséget, biztos alapkészséget nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a 

képességeik megfelelő továbbhaladását, az érdeklődésüknek megfelelő pályaválasztást. 

Szeretnénk olyan tanulókat nevelni, akik szeretik és védik a természetet, kreatívak, elfogadják 

a másságot. 

Fontosnak tartjuk tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakoztatását, ezért is 

csatlakoztunk az Országos Tehetségsegítő Tanács munkájához, regisztrált tehetségpont 

lettünk. 

Pedagógiai alapelveink: 
 
Az oktatás, nevelés eredményességét a következő pedagógiai alapelvekre alapozva kívánjuk 

biztosítani. 

- Komplexitás elve 

Figyelembe vesszük a biológiai, fiziológiai, pszichológiai, társadalmi 

törvényszerűségek együttes hatását. Feladatunk, hogy ezeket a tényezőket 

összehangoljuk. 

- Egyenrangúság elve 

A pedagógus és növendék egyenrangú félként vesz részt a nevelés, oktatás 

folyamatában, tiszteletben tartva egymás személyiségét, szeretetteljes emberi 

kapcsolatra törekednek. 

- A pedagógus vezető szerepének elve 

Szoros összhangban van az előző elvvel, mely szerint megtartjuk vezető 

szerepünket a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulói aktivitás 

kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük 

fejlesztésében. 

- Az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételének elve 

Biztosítjuk a tanulók életkori sajátosságaihoz és egyéni képességeihez mért 

fejlődését, segítjük őket az egyéni tanulás módszereinek elsajátításában. 
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- A közösségi élet élve 

Célunk, hogy tanulóink az iskolai közösség aktív tagjaként éljenek. A közösségek 

biztosítsanak teret a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó 

képességének kialakítására. Törekedjenek az egyéni és közösség iránti tiszteletre, 

humánumra. 

- Tapasztalatszerzés elve 

Biztosítjuk tanulóink számára a tapasztalati úton történő ismeretszerzést és a 

tapasztalatokból történő általánosítást. Korszerű, a mindennapi életben jól 

használható, továbbépíthető alapműveltséget közvetítünk, mely lehetővé teszi a 

környezetben való tájékozódást. 

- Külső hatások elve 

Támaszkodjunk mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre, amelyeket a 

tanulók az iskolán kívül, a mindennapi életben szereznek. 

- A bizalom elve 

Munkánk során a bizalom, a megértés, a tisztelet irányítson bennünket tanulóink 

személyisége iránt. 

- A következetesség elve 

Határozott követelményeket támasztunk a tanulókkal szemben, igényességre 

neveljük őket. Célunk az értelmes fegyelem, az erőfeszítésre sarkalló légkör 

kialakítása. Egyúttal lehetőséget nyújtunk az önállóság, kezdeményezőkészség, 

kreativitás kibontakoztatására is. 

- A nevelés ellentmondásosságának elve 

Feladatunk a nevelés folyamatában előforduló ellentmondások, - különböző 

hajlamok, igények, képességek és lehetőségek - közötti ellentétek feloldása. 

 

1.1.2. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljai 
 
Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi 

értékeknek a kialakítása tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni 

boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb 

közösségük javát is szolgálja. 

Melyek ezek az értékek:  

- becsületesség, egyenesség, őszinteség, megbízhatóság, kíváncsiság, és 

tudásvágy,  

- tolerancia és szolidaritás, a másik ember tisztelete és a szeretni tudás, a szűkebb és 

tágabb környezet szeretete és védelme, kötődés a családhoz és az iskolához, 

magyarság- és európaiság-tudat, önfegyelem és a másokra figyelés képessége, 
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- szorgalom és türelem a munkában, törekvés széles körű műveltségre, reális 

önismeret és erre alapozott döntésképesség, vitakészség és kifejezőkészség, 

innovatív készség, kreativitás;  

- törekvés az egészséges életmódra, 

- az érték és a talom közötti biztos választás képessége. 

 

1.1.3. Oktatási és nevelési céljaink 
 

- A tanuló olyan személyiséggé váljon, aki nyitott az új iránt, változásra, megújulásra 

képes. 

- Aki el tudja fogadni a másik ember személyiségét. Viselkedése udvarias, 

együttműködő. 

- Képes az önálló és felelős tanulásra, munkavégzésre, tudásának gyakorlati 

alkalmazására. 

- Saját és társai munkáját és eredményeit megbecsüli. 

- Alakuljon ki benne az integratív-képi gondolkodásmód és az elvont-fogalmi és 

elemző gondolkodás. 

- Aki ismeri és alkalmazza az emberek közti érintkezés, a kommunikáció formáit. 

- Társas kapcsolataiban toleranciára, együttműködésre törekszik, magatartásával a 

konfliktusok kezelését, feloldását segíti. 

- Igénye van az ápolt, gondozott megjelenésre, környezetre. 

- Szolidáris a szociálisan, kulturálisan hátrányos helyzetű, eltérő fejlődési ütemű 

társaival. 

- Tiszteli, megbecsüli családját, hazáját, a nemzeti értékeket, hagyományokat és 

kultúránkat. 

- Tevékeny, alkotó emberként kívánja élni életét. 

- Igénye van az egészséges életmódra, ennek érdekében tudatosan él. 

- Ismeri, tiszteli és óvja a természeti és az épített környezet értékeit, más népek 

értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra eredményeit. 

 

1.1.4. Működési célok 
 

- Az iskola biztosítja a tanulók számára a tanuláshoz szükséges egészséges, 

esztétikus környezetet. 

- Az oktatáshoz szükséges szemléltető eszközöket. 

-  A nevelőtestületben a tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatás kap prioritást. 

A megvalósítást az alkalmazásra kerülő korszerű módszerek, szervezeti formák 

biztosítják: 



10 

 

- kompetencia alapú oktatás, 

- kooperatív technikák, differenciált tanulásszervezés, 

- projektmódszer. 

- A nevelőtestület célja, hogy az oktatást sokszínű, változatos tevékenységrendszer 

egészítse ki.  

- A szabadidős tevékenységrendszer segítse elő a mozgáskultúra, a 

mozgáskoordináció kialakítását, a test és a lélek harmonikus fejlesztését. 

- El szeretnénk érni, hogy az iskola végzős diákjai a minimális követelmények 

teljesítésén túl, az egyéni képességeik alapján elvárható legjobb szinten feleljenek 

meg a kerettantervekben megfogalmazott követelményeknek. Tanulóink 

rendelkezzenek olyan kompetenciákkal, bővíthető ismeretekkel, képességekkel, 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a következő iskolafok 

követelményeinek megfeleljenek.. Alakuljon ki bennük elképzelés a továbbtanulást, 

a társadalomba való beilleszkedést és a kötelességek gyakorlását illetően. 

 

1.1.5. Feladataink: 
 
A gyermeki fogékonyságra, érdeklődésre építve az alábbi készségeket, képességeket 

fejlesszük a tanulókban: 

- az ismeretszerzéshez, tanuláshoz és a problémamegoldó gondolkodáshoz 

szükséges alapvető készségeket és képességeket /gondolkodás, beszéd, írás, 

olvasás, szövegértés, matematikai képességek/, 

- az egyéni tanulás hatékony módszereit, 

- a kulturált viselkedés, magatartás, az emberek közti együttműködés helyes normáit,  

- a kommunikáció elfogadott formáit, különösen a tiszta, szép magyar beszéd 

használatára, 

- az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket és szokásokat, 

- a tanulók erkölcsi és akarati tulajdonságai, 

- nemzeti értékeink, hagyományaink, valamint az anyanyelv ismeretét, szeretetét. 

 
A NAT szerinti kiemelt fejlesztési területek és kulcskompetenciák: 
 
Fejlesztési területek: 
 

- erkölcsi nevelés,  

- nemzeti öntudat, hazafias nevelés,  

- állampolgárságra, demokráciára nevelés, 

- az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, 

- családi életre nevelés, 
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- testi és lelki egészségre nevelés, 

- felelősségvállalás másokért, önkéntesség,  

- fenntarthatóság, környezettudatosság,  

- pályaorientáció,  

- gazdasági és pénzügyi ismeretek,  

- médiatudatosságra nevelés, 

- a tanulás tanítása. 

 
Kulcskompetenciák: 
 

- anyanyelvi kommunikáció,  

- idegen nyelvi kommunikáció,  

- matematikai kompetencia,  

- természettudományos és technikai kompetencia, 

- digitális kompetencia, 

- szociális és állampolgári kompetencia,  

- kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia,  

- esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, 

- hatékony önálló tanulás. 

 

1.1.6. Eljárások, módszerek, eszközök 

 
1.1.6.1. Az ismeretek átadásában prioritást kap: 

- a tanulókkal való egyéni bánásmód, 

- a tanulási zavarokkal küzdő tanulók segítése, 

- az anyanyelv oktatásában a különböző módszerek alkalmazása, 

- változatos munkaformák a tanítási órákon. 

 

1.1.6.2. A nevelésben, oktatásban alkalmazott módszerek: 

1.1.4.2.1. Szokások kialakítását célzó módszerek 

- Közvetlen módszerek: követelés, gyakoroltatás, segítségadás, ellenőrzés, 

ösztönzés: jutalmazás, büntetés. 

- Közvetett módszerek: a tanulói közösség tevékenységének megszervezése, 

személyre szabott megbízatások adása, közös (közelebbi vagy távolabbi) célok 

kitűzése, elfogadtatása, hagyományok kialakítása, követelés (házirend, stb.), 

ellenőrzés, ösztönzés. 

1.1.6.2.2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése. 

1.1.6.2.3. Tudatosítás  
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1.1.6.3. A nevelésben, oktatásban alkalmazott eszközrendszer  

- Kulcskompetenciákat fejlesztő programok, programelemek. 

- Az integrációt segítő tanórán kívüli programok. 

- Kompetencia alapú oktatást, integrációt segítő módszertani elemek. 

- Műhelymunka a tanári együttműködés formái. 

- Értékelési rendszer eszközei. 

- Multikulturális tartalmak. 

- Továbbhaladás feltételeinek biztosítása. 

 

1.2 1. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
A tanulók erkölcsi nevelése: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása tanulóink körében. Nagy hangsúlyt helyezve a szociális 

kompetenciákra, a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. 

századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös 

tekintettel a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak oktatása terén. 

A tanulók értelmi nevelése: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez 

szükséges képességek kialakítása, fejlesztése.  

A tanulók érzelmi nevelése: Az énkép, önismeret fejlesztése. 

A tanulók közösségi nevelése: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. Az 

együttműködési készség kialakítása az önismeret fejlesztésével. (szociális kompetencia) a 

kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. (anyanyelvi kommunikáció) 

A tanulók esztétikai nevelése: Szűkebb és tágabb környezetünk esztétikájának tudatosítása, 

értékmegőrző magatartás kialakítása. Igényesség önmagunkkal és környezetünkkel szemben. 

(esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség) 

A tanulók akarati nevelése: Az önismeret kialakításával a kitartás, a szorgalom, a 

céltudatosság, az elkötelezettség formálása. (énkép, önismeret fejlesztése) 

A tanulók nemzeti nevelése: A haza, a szülőhely múltjának és jelenének megismerése. A 

nemzeti hagyományok ápolása, megbecsülése; a hazaszeretet érzésének felébresztése. 

A tanulók ismerjék, tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, 

feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek azon 

alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális 

szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár tevőleges cselekvések során – az embertelen 

eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. A 

nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus – így a nemzetiségek, a 

vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és államalkotó létük 

elismerésének az iskolai nevelés-oktatatás egészében evidenciának kell lennie. 

(szociális és állampolgári kompetencia) 
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A tanulók állampolgári nevelése: Az alapvető emberi, állampolgári és európai uniós jogok és 

kötelességek megismertetése. Problémaérzékenység kialakítása a társadalmi jelenségek és 

problémák iránt. 

A cselekvő állampolgári magatartásra, törvénytiszteletre, az együttélés szabályainak 

betartására, az emberi méltóságra és az emberi jogok tiszteletére, az erőszakmentességre, a 

méltányosságra nevelés. A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá 

nevelésnek szerves része a demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) 

ellen fellépő törekvések felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem 

minden korban elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet 

jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e 

rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is.  

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

mentén – Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és az 

Alapvetésben foglaltak megismertetése. 

(állampolgári kompetencia) 

 

A tanulók munkára nevelése: A munka fontosságának tudatosítása. A munkavégzés, mint az 

ember egész személyiségét fejlesztő folyamat iránti tudatos törekvés, igény kialakítása. 

(kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia) 

A tanulók egészséges életmódra nevelése: A testmozgás képességeinek fejlesztése, a 

testmozgás iránti vágy felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges 

életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása.  

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

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

sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. A 

testi és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók 

élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő szocializálásának 

célját szolgálja. Ehhez szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás és a motoros műveltség 

eszközeivel való személyiségfejlesztés, valamint a stressz- és feszültségoldás különféle 

ismereteinek elsajátíttatása, módszereinek alkalmazására nevelés. 

A tanulók saját testképének megismerésében és a testtudat kialakításában nagy szerepet kap 

a mozgástanulás, melynek alapja a komplex intézményi mozgásprogramunk. 

 

A tanulók környezeti nevelése: A természetes és mesterséges emberi környezet értékeinek 

megismerése. Értékmegőrző és fejlesztő, környezettudatos magatartás kialakítása. Az 

egészséges természet kialakításáért és megtartásáért tevékenykedő tudatos és felelős 
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személyiség kialakítása, melyhez szorosan kapcsolódik a természettudományi oktatás és 

nevelés, melynek feladata a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és életkori 

sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás, amely záloga a 

természettudományos és műszaki életpályák iránti tanulói érdeklődés. 

Az előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség kialakítása: Az embertársak 

iránti elfogadó és befogadó segítőkész magatartás fejlesztése, az együttműködés 

készségeinek és szokásainak kialakítása, erősítése. A társas együttélés alapvető szabályainak 

megismertetése. 

A bűnmegelőzés, a drog prevenció: Elsődleges prevenció megvalósítása szakemberek 

bevonásával, szakmai kiadványok népszerűsítésével. Egészségnevelési program. 

Konfliktuskezelési technikák. 

A fogyasztóvédelmi, gazdasági és pénzügyi nevelés: Készségek, hozzáállás, értékrend 

formálása a fenntartható fogyasztás érdekében. A tudatos, kritikus fogyasztói magatartás, a 

környezettudatos fogyasztás, az ökológiai fogyasztóvédelem, a fenntartható fogyasztás 

kialakítása.  

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Ennek érdekében intézményünk biztosítja a pénzügyi 

rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos 

minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

 A gazdasági-üzleti világban értelmezhető fenntarthatóság olyan fejlődési folyamatot feltételez 

az önfenntartó mechanizmusok, és a megújuló erőforrások révén, mely szorosan kapcsolódik a 

természettudományi műveltségterülethez, valamint a testi-lelki egészség céljaihoz is. 

 

Médiatudatosságra nevelés: az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-

központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára, és a médiumoktól is 

befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására.  

 

A képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés 

segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás 

csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, 

továbbtanulási esélyének növeléséhez. A képesség-kibontakoztató felkészítést, integrált 

felkészítésként szervezzük meg, így a közösségfejlesztés és a személyiségfejlesztés a 

halmozottan hátrányos helyzetű, és az e körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése 

keretében valósul meg. Kiegészülve a társadalmi kirekesztés minden formáját elutasító, a 

bármely oknál fogva hátrányos helyzetben lévők vagy kisebbségi közösségbe tartozók 

társadalmi beilleszkedését elfogadó és segítő készségek, képességek kialakításával. 
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A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, 

szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban.  

Meg kell tanítania,  

 hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere, 

 hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások, 

 hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok, 

 melyek az egyénre szabott tanulási módszerek, 

 miként működhetnek együtt a tanulók csoportban,  

 hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, 

meghatározások, képletek.  

Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a 

változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen 

része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség 

szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

1.2.2. Kulcskompetenciák 

 
Anyanyelvi kommunikáció 

 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

 megfelelő szókincs, 

 verbális és nonverbális kommunikációs képesség, 

 funkcionális nyelvtan, 

 életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek, 

 hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása, 

 különböző típusú szövegekben való tájékozódás, 

 információk feldolgozása, 

 segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média, 

stb.), 

 érvelés képessége, 

 empatikus képesség, 

 esztétikai érzék, 

 kíváncsiság, 

 tantárgyra jellemző szaknyelv használata. 
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 Idegen nyelvi kommunikáció 

 
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, 

gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és 

írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális 

tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős 

tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően.  

A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER) szerinti B1 szintű nyelvtudás elsajátítása a 12. 

évfolyam végén az első idegen nyelv terén olyan elvárásként jelenik meg, melyre az idegen 

nyelv belépésének első évfolyamától kezdve tudatosan és szisztematikusan kondicionálni kell a 

tanulókat. 

 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

 megfelelő szókincs, 

 funkcionális nyelvtan, 

 nyelvi stílusok ismerete, 

 szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete, 

 az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete, 

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása. 

 

 
Matematikai kompetencia 

 
A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó 

képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, 

grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést alkalmazására. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

 megfelelő segédeszközök használata, 

 az igazság tisztelete, 

 a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése, 

 mindennapokban használható tudás, 

 problémamegoldó készség, 

 lényeglátás, 

 kíváncsiság, 

 egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás, 

 kreativitásanalízis – szintézis, 

 matematikai fogalmak ismerete, 

 alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek igazolása 
a mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján, 

 összefüggések felismerése, 

 tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát, 

 meg tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket, 

 bizonyítások megértése, 
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 matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára való 
szocializálás terén, 

 matematikai kommunikációs készség. 

 
Természettudományos és technikai kompetencia 

 
E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az 

ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók 

életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a motiváció 

hatásosabb felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki életpályára történő 

szocializációhoz.  

Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és a fejlesztés területén kiemelt fontosságú a 

komplex eszközök használata, a módszertan és az oktatásszervezési formák változatossága, 

így a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő fejlesztése. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

 összefüggések felismerése és kifejezése, 

 lényeglátás, 

 fogalomalkotás, 

 esztétikai érzék, 

 kreativitás, 

 rendszerszemléletű gondolkodás az alkalmazhatóság praktikumának 

vonatkozásában, 

 logikai képességek, 

 rajzolási készség, 

 tervezés és kivitelezés, 

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, a nemzetiségek és a nyelvi-vallási 

etnikumok szerepének értékelése, a másság elfogadása, 

 kíváncsiság, 

 környezettudatosság, 

 környezet- és természetvédelem, 

 egészséges életvitel, 

 nemzeti tudat megalapozása, 

 európai azonosságtudat, 

 egyetemes kultúra, 

 az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét, 

a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során, 
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 bepillantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe, 

 gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, berendezések 

megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása 

során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében , 

 legyen kritikus az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal 

szemben. 

 
Digitális kompetencia 

 
Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

kritikus használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a 

virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

 eszközök megismerése, használata, 

 szövegszerkesztési ismeretek, 

 információkeresés és kezelés, 

 kritikai gondolkodás az innováció területén, 

 kreativitás, 

 munka világában való eligazodás, 

 élethosszig tartó tanulás. 

 
Hatékony, önálló tanulás 

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

élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a 

munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.  

 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

 motiváció, 

 saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása, 

 önismeret, 

 önértékelés, illetve mások objektív értékelése, 

 figyelem, 

 segédeszközök használata. 
 

Szociális és állampolgári kompetencia 

 
Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 

struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a 

közügyekben. 
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Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

 egészséges életvitel, 

 mentális egészség, 

 magatartási szabályok alkalmazása, 

 kommunikációs képesség, 

 empátia, 

 problémamegoldó képesség, 

 európai tudat, 

 a nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a vallási-

nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen alapuló 

magatartást magába foglalja, 

 stressz és frusztráció kezelése, 

 változások iránti fogékonyság, 

 együttműködés, 

 magabiztosság, 

 érdeklődés, 

 személyes előítéletek leküzdése, 

 az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az 

etikailag vállalhatatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn nemzetünk és 

emberségünk ellen, 

 kompromisszumra való törekvés. 

 
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – 

így a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a 

kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és 

a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít 

és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a 

gazdasági tevékenységek során van szükség. 

 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

 az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető 

lehetőségek, 

 kihívások felismerése, értelmezése, 

 a gazdaság működésének átfogóbb megértése, 

 a pénz világában való tájékozódás, 
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 a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete, 

 tervezés, szervezés, irányítás, 

 vezetés, 

 delegálás, 

 az elemzés, 

 a kommunikálás, 

 a tapasztalatok értékelése, 

 kockázatfelmérés és vállalás, 

 egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés. 

 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 
Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások 

elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő 

gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. 

A művészi-alkotói szabadság korlátjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és az 

emberiesség elleni, azzal megalkuvó vagy tevőlegesen közösséget vállaló magatartás elítélése 

és etikai alapú megítélése, különösképpen a XX. századi totális diktatúrákkal kapcsolatban. 

A magyar nyelv és irodalom műveltségterületén különösen az irodalom, a dráma, a bábjáték; a 

művészetek műveltségterületen a zene, a vizuális művészetek, a tárgyak, épületek, terek 

kultúrája, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó s a mozgókép fontosságának 

elismerése. 

 

További releváns kompetenciaterületek 

 
A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll 

pedagógiai munkánk középpontjában: 

1. Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb 

foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a 

komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban, a 

fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való 

személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magába 

foglalja az egészségmegőrzést is. 

2. Környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság szempontjaira 

koncentrál. 

3. Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása. 

4. Tanulásirányítás – önálló tanulásra való nevelés. 

5. Szabadidő szervezése a környezeti nevelés követelmények figyelembe vételével. 
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6. Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek 

szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás. 

7. Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, 

megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az 

etikai alapú megközelítésmód paradigmája. 

8. Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem 

irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más 

nyelvi-vallási etnikumok (pl. zsidóság) diszkriminációjára. 

 

1.3 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei, a komplex intézményi 

mozgásprogram 

 

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
Az egészségre nevelés magában foglalja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődésének, a betegségek megelőzésének elősegítését, az egészséges állapot, a harmonikus 

életvitel értékként való tiszteletének közvetítését, a veszélyeztető tényezők és veszélyhelyzetek 

helyes kezelésének, a szenvedélybetegségek és a mentális kórképek elkerülésének 

megismertetését, a családi életre, az emberi társadalom fennmaradásához szükséges ésszerű 

cselekvésre való felkészítést.  

1.3.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

Az iskolai egészségnevelés célja, hogy példával, ráutaló magatartással, közös ténykedéssel 

megtanítsa a fiatalokat, hogyan kell az egészség értékét megszerezniük, megőrizniük, védeniük 

és fejleszteniük. A feladatok megvalósításához az intézmény egészségnevelési programot készít 

(az egészségnevelési program a pedagógiai program szerves része, a mellékletben 

található) 

Egészségnevelésünk várható eredményei 

1. A család szerepének megértése. 

2. A helyes viselkedés szabályainak elsajátítása, a felnőttek és a társak tisztelete. 

3. A jó és a rossz tulajdonságok felismerése, önismeret és az önuralom kialakítása. 

4. A közösségben az „én-szerep” felismerése, a tolerancia, empátia és pozitív 

gondolkodás kialakítása. 

5. A jó emberi és baráti kapcsolatok kialakítására és a problémák konfliktusmentes 

megoldására való, igény megteremtése. 

6. Az egészségmegőrzés alapvető feltételeinek ismerete, a helyes napirend kialakítása. 

7. Az egészséges táplálkozás aktuális elveinek ismerete. 
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8. A biztonságos közlekedés és elsősegélynyújtás alapelveinek elsajátítása. 

9. A káros szenvedélyek negatív hatásainak felismerése. 

10. A testi higiénia iránti igény kialakítása. 

11. A rendszeres testmozgásra való igény kialakítása. 

12. Az egészséges életkörnyezetre való igény: tudni azt, mit tehet az ember szűkebb és 

tágabb környezetéért. 

13. A környezet egészségre káros hatásainak ismerete. 

14. Az egészségért és az egészséges környezetért folyó törekvésekben (egészség- és 

környezetvédelem) való aktív részvétel igényének kialakítása. 

15. Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros 

tevékenységekben rejlő személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket 

kiaknázó életvezetés igényének kialakulása és megvalósítása. 

16. A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása. 

 

1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, 

biológia és testnevelés óra) és délutáni, védőnő által tartott, csoportfoglalkozásokon valósul 

meg. 

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja, 

hogy a tanulók el tudják végezni a hatáskörükbe tartozó teendőket baleset esetén: 

- biztosítani a helyszínt, 

- értesíteni a mentőket, tűzoltókat, rendőröket baleset esetén, 

- felismerni a figyelemfelhívó panaszokat, tüneteket, 

- elsősegélyt nyújtani, 

- biztonságosan üzemeltetni az életmentő készüléket, 

- vérzéscsillapítási eljárást alkalmazni, 

- elsődleges sebellátást végezni. 

Fontos, hogy magatartásuk tükrözze az elsősegélynyújtótól elvárható személyes és társas 

kompetenciákat. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

- elméleti, 

- gyakorlati. 
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1.3.3. Komplex intézményi mozgásprogram  

 
Célja: Az egészséghez szükséges mértékű testmozgás biztosítása az intézmény 
lehetőségein belül. 
 
Faladata: 

 Ismereteket közvetítése a tanulók felé a rendszeres, tudatos és élethosszig tartó 
fizikai aktivitás lehetőségeiről, szerepéről,  

 pozitív érzelmek és attitűdök formálása a mozgással, a fizikailag aktív életmóddal 
kapcsolatosan. 

 
 

Intézményi komplex mozgásprogramunk az alábbi területre fókuszál: 
 

 testnevelési program (kötelező),  

 délutáni mozgás- és sportprogramok (kötelező vagy választható),  

 közlekedési szokások,  

 szünetek és a szabad játékidő,  

 közösségi mozgásprogramelemek (alkalomszerű vagy éppen rendszeresebb késő 
délutáni, hétvégi, szünidei szabadidős aktivitások, a közös tanár-diák-szülő játékok, 
mérkőzések, kirándulások, a hétvégi családi sportprogramok stb.), 

 egyéb alkalomszerű mozgásos tevékenységek (sportnap, sportdélután, egészséghét, 
kirándulás, séta, hétvégi közösségi programok stb.),  

 más tantárgyak, tevékenységformák mozgáson keresztüli feldolgozása a tantárgyi 
koncentráció, illetve a komplexitás jegyében (pl. zenei nevelés, külső világ tevékeny 
megismerése, matematika, idegen nyelv, környezetismeret stb.), 

 tehetséggondozás: versenysportok (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás). 

 
A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves munkaterv 

mellékleteként kerül kidolgozásra. 

 

1.3.4. Az intézmény környezeti nevelési programja (a pedagógiai program szerves része, 

a mellékletben található) 

 

A környezeti nevelés olyan pedagógiai folyamat, amely a társadalom fejlődése és a természet 

fenntarthatósága céljából elősegíti és erősíti az emberek környezettudatos magatartását, 

életvitelét. 

Kiemelt stratégiai céljaink: 

 Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos 

ismeretek átadása.  

 A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a 

természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban. 

 Globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása. A 

fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése. 
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 Helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek 

felismeréséhez szükséges kompetenciák fejlesztése. 

 Saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés. 

 A tanulók lakóhelye közelében található természeti értékek megismertetése. 

 A természet szeretetére nevelés, közvetlen élmény kialakítása a természettel. 

 A globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges 

magatartásra nevelés. 

 Szelektív hulladékkezelésre szoktatás. 

 A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése. 

 A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra 

nevelés. 

 A kertészkedés, kertészeti munkák megismertetése, örömének megmutatása. 

 A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése. 

 Városunk helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése 

 

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
- Az iskolai élet egyes területeihez /tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez/ 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, 

tervszerű nevelői fejlesztése. 

- A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében. 

- Az önkormányzás képességének kialakítása. 

- A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

- A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

 

1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

 

A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a 

módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, teamben való 

munkáltatását, állandó aktivitását biztosítják, fejlesztik a kulcskompetenciák kialakítását, az 

integrációt, mint például az egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezést, 

valamint a projektmódszert, a kooperatív tanulásszervezést, a gyakran alkalmazott 

csoportmunkát, az érdekes és sokszínű drámapedagógiát. 
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1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 

nevelők a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. Ezért a tanulók közösségben, 

illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató 

munkájának alapvető feladata nemcsak a tanórán, hanem azon kívül is. A közösségfejlesztés 

megvalósítása érdekében az alábbiakra törekszünk: 

- A tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

vallások, a másság iránt, becsüljék meg ezeket. 

- A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. 

- A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti 

konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

 

1.4.3 A diák önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

Közösségfejlesztési feladatai: 

- A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviselete, 

- a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítése. 

 

1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére, az iskolai és osztály közösségek fejlesztésére 

kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a tanulók és szüleik részéről 

felmerülő igényekhez (az iskola és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva) különféle iskolai, 

illetve iskolán kívüli szabadidős programokat szervez /pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- 

és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos, műsoros rendezvények, stb./. 

A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük. Ezen rendezvényeken tananyagátadás nem történik, de segíthetik a motiváltság 

növelését, a kompetenciák megszilárdulását. 

 

1.4.4.1. A tanítási órán kívüli tevékenységek: 

 

Hagyományőrző tevékenységek 

Az iskola névadójához 

kapcsolódó és egyéb 

hagyományok 

- József Attila projekt áprilisban (emlékműsor, 

koszorúzás, virágültetés, diáknap, versenyek, 

vetélkedők, kiállítások, előadások, rajzpályázat, városi 
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 szavaló verseny, kistérségi ének verseny) Ehhez 

kötődően kapcsolattartás különböző intézményekkel 

/rendőrség, védőnői szolgálat, uszoda, 

sportegyesületek, stb./. 

- Olvasás hete rendezvénysorozat. 

- Ballagás és tanévzáró alkalmával tanulók jutalmazása 

iskolajelvénnyel, pólóval. 

Tanulmányi munkához 

kapcsolódó hagyományok 

 

- Tanulmányi kirándulások /költségtérítéses/. 

- A Föld napjával kapcsolatos programok. 

- Elsősegélynyújtó, csecsemőápolási verseny.  

- Tantárgyi versenyek /matematika, természetismeret, 

magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, kémia, 

történelem, ének, informatika/. 

- Tudással iskolánkért 

- Más civil szervezetek által szervezett versenyek, 

vetélkedők: 

- Rákóczi vetélkedő /Rákóczi Szövetség nemzetközi 

történelmi vetélkedője/ 

- Mézeskalács sütés /Oroszlány Barátainak Köre/ 

- Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett 

versenyek, vetélkedők 

Iskolai és 

 társadalmi ünnepek 

 

- Tanévnyitó, tanévzáró ünnepély. 

- Az iskola történetével összefüggő évfordulók. 

- Ballagás. 

- Gyermeknap. 

- Anyák napja. 

- Magyar Kultúra Napja. 

- Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharcról. 

- Megemlékezés az Aradi Vértanúkról. 

- Megemlékezés a Nemzeti összetartozás napjáról  

- Megemlékezés az 1956-os forradalom és a 

köztársaság kikiáltásáról. 

- Megemlékezés a Zene Világnapján 

- Advent - Karácsony projekt (iskoladíszítés, Mikulás-

nap, Mikulás-karaoke, népszokások, hagyományok 
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felelevenítése, fenyőfaállítás, mézeskalácssütés, 

ünnepélyes karácsonyi műsor) 

Együtt a szülőkkel a 

gyermekekért 

 

- Nyílt napok, hetek. 

- Szülői értekezletek. 

- Fogadóórák. 

- Óvodások látogatása szüleikkel az iskolában. 

- Kirándulások, túrák, erdei iskolák 

- Farsang, anyák napja 

- Témazárások (pl. Lépésről - Lépésre Iskolai 

Programban) 

Kulturális élettel kapcsolatos 

hagyományok 

 

- Gálák 

- Farsang 

- Különböző ünnepekhez, eseményekhez kapcsolódó 

népszokások felelevenítése 

- Városi rendezvények műsorának biztosítása, ha arra 

felkérés érkezik az iskola felé 

- A városban élő nemzetiségek hagyományőrző 

ünnepségein való részvétel, tanulóink 

szerepeltetésével  

- Színházlátogatások, kiállítások megtekintése 

Egyéb hagyományok: 

 

- Táborozások 

- Jutalomtábor kitűnő, jeles tanulók számára 

- Nyári táborok 

- Erdei iskola 

- Túrák  

- Papírgyűjtés 

 

Egyéb foglalkozások: napközi otthon, tanulószoba, iskolaotthon 

Az iskolában tanítási napokon 1-4. évfolyamon napközi otthon, felső tagozaton tanulószoba 

működik. A napközi otthonban a tanórai foglalkozások és a napközis foglalkozások egymásra 

épülése segíti: 

- a tanult tananyag megszilárdulását, alkalmazását, 

- a gyakorlást, 

- a lemaradó tanulók felzárkóztatását, 

- a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatását, 

- a kiegészítő anyagok beépítését a tanításba. 
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A tanórai és a napközis foglalkozások ötvöződésének tartalmi és módszertani feltételei: 

- a délutáni foglalkozásokat tartó nevelő a tananyag hatékonyabb elsajátítását teszi 

lehetővé, valamint ellenőrzi a tanulók másnapra való felkészülésének folyamatát,  

- figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, szociális, vagy bármely okból lemaradt tanulók 

felzárkóztatására. 

 

A napközi otthonban szervezett foglalkozások: 

- szabadidős foglalkozások, 

- napközis tanórai foglalkozások, 

- játékos sportfoglalkozások, 

- felzárkóztató foglalkozás, 

- kézműves foglalkozás. 

 

A napközi otthon rendjét, időbeosztását, csoportbeosztását mindig az aktuális iskolai 

munkaterv tartalmazza. 

 

Diákétkeztetés. 

A napközi otthonba és tanulószobába felvett tanulók az igényléseknek megfelelő étkezésben 

/tízórai, ebéd, uzsonna/ részesülhetnek. A többi tanuló számára – igény esetén – az ebéd 

/menza/ biztosított. Az igényt az önkormányzati összekötőnél kell bejelenteni és befizetni. Az 

étkezést Oroszlány Város Önkormányzata biztosítja. 

 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 

valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni fejlesztő foglalkozások segítik. A felső tagozaton a 

továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt elérő tanulók részére 

felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére képességfejlesztő órákat tartunk. A 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola 

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

 

Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési 

órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a 

kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, atlétika sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre. 
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Szakkörök 

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

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

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

a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt. 

 

Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle /szaktárgyi, sport, művészeti, stb./ 

versenyek, vetélkedők, amelyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 

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

a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 

Tanulmányi kirándulások, erdei iskola 

 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények megszilárdítása, az osztályközösség fejlesztése, 

valamint a nevelő munka elősegítése céljából az osztályok számára évente legalább egy 

alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében indokolt 

esetben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részvételét az iskola támogatja, ha az 

intézmény költségvetése, illetve egyéb források (pl. pályázat) ezt lehetővé teszi. 

Az osztálykirándulások programjának elfogadásáról szülői értekezleten döntenek a szülők. 

 

A nevelési és tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain 

kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken minimum 

tananyag átadása nem történik. Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

Az iskola arra törekszik, hogy tanulói részére harmadik, vagy negyedik évfolyamon 

megteremtse egy, legalább három napos erdei iskolai programon való részvétel lehetőségét. 

A tanulmányi kirándulások és az erdei iskola megszervezésénél, megvalósításánál nagy 

hangsúlyt kap a környezeti- és egészséges életmódra nevelés, a természeti és kulturális 

emlékeink megfigyelése, a természettudományos gondolkodás empirikus tapasztalatokon 

alapuló fejlesztése, a velünk élő környezet minél alaposabb megismerése. A programok 

összeállításában fontos szerep jut a tanulók életkora, már meglevő ismeretei mellett annak is, 

hogy pedagógusaink hogyan és mit szeretnének a megfigyeltekből beilleszteni a további iskolai 

munkába. 
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Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti, színházi előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

Egy-egy tantárgy feldolgozásának kiegészítését szolgálják a különféle közművelődési 

intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e 

foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. 

 

Szabadidős foglalkozások 

 

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

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

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

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb./. A szabadidős rendezvényeken 

való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

Iskolai könyvtár 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését, könyvtárhasználati ismereteiknek a megszerzését és 

bővítését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. 

Az általános iskolai könyvtár komplex egység, amelyet a tanításhoz, tanuláshoz 

nélkülözhetetlen ismerethordozók, és a használatukhoz szükséges eszközök, és szolgáltatások 

rendszere alkot. 

A pedagógiai folyamattal szemben támasztott fejlődő követelményeknek megfelelően képes 

újraszervezni tevékenységét, szolgáltatásait.  

Az önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében tantervi program szerint szervezi és a 

nevelőtestülettel együtt működve, valósítja meg a tanulók könyvtárhasználati felkészítését, 

segíti informatikai szemléletük, információkezelő szokásaik kialakulását.  

Széleskörű lehetőséget kínál az önművelésre, az olvasásfejlesztésre, a csoportos és egyéni 

tanulás technikájának, módszereinek elsajátítására, a személyiség komplex és differenciált 

fejlesztésére.  

Segíti a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, közreműködik a tehetséggondozásban.  

A hagyományos és modern információs eszközök és technikák elsajátítását, begyakorlását 

fejleszti a modern információs társadalom szükségleteinek megfelelően. 

 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

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

létesítményeit, illetve eszközeit /pl. sporteszközök, számítógép, stb./ a tanulók – tanári 

felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.  
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Vallásoktatás 

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató 

tevékenységétől függetlenül - a tanítási órák végeztével vallásoktatást szervezhetnek. Ezeken 

a foglalkozásokon való részvétel a tanulók számára önkéntes. 

 

1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

 

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

- a tanítási órákra való felkészülés, 

- a tanulók dolgozatainak javítása, 

- a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

vezetése, 

- osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

- kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és 

értékelése, 

- a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

- tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

- felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

- iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

- osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok 

ellátása, 

- az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

- szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

- részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

- részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

- a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, reggeliztetésnél és ebédeléskor, 

- tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

- iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

- részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

- tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

- iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

- szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

- osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza.  

 

1.5.2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

(Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.) 
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- Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

- Segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

osztály szülői munkaközösségével.  

- Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

- Szülői értekezletet tart. 

- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

- Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

- Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra. 

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

- Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

- Órát látogat az osztályában. 

 

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

1.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

 

A kiemelkedő képességű tanulók lehetőséget kapnak tehetségük kibontakoztatására a 

különböző szakkörökben, emelt szintű képzések keretében, a napközis foglalkozásokon és 

egyéb tanórán kívüli foglalkozásokon. 

A tanítási órákon az idegen nyelv, a technika és az informatika tantárgy tanítása többnyire 

csoportbontásban történik (20 főt meghaladó osztálylétszám esetén). Az idegen nyelv oktatását 

első osztályban kezdjük el legalább egy osztályban, heti egy, harmadiktól két órában. A többi 

osztály negyedikben kezd idegen nyelvet tanulni heti három órában. 

Első osztálytól negyedik osztályig egy-egy osztályban bevezetjük a tánc és mozgást heti egy 

órában, illetve a logikus gondolkodás fejlesztését segítő foglalkozásokat heti egy órában. 

5. osztálytól 8. osztályig a tanulók nívócsoportos képzésben részesülnek idegen nyelvből, 

emelt szintű képzésben matematikából. A csoportok kialakításának feltétele minimum 12 fő 

jelentkezése, illetve az, hogy a tanulók, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból legalább 

közepes, illetve matematika tantárgyból jó osztályzatot érjenek el a negyedik évfolyam végén. 

A sikeresebb tovább tanulás érdekében 5-8. osztályban magyar nyelv és irodalom, matematika 

tantárgyakból megemeljük a heti tanórák számát. 

Bíztató értékeléssel, differenciált feladatok adásával, csoportfoglalkozások szervezésével, 

amelyek az adott témakörben való jártasság szerint átjárhatók; a házi feladatok 
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differenciálásával, órai gyakorláskor más-más feladatkörök adásával (pl. önálló 

szövegfeldolgozás közös olvasás, lényegkiemelés) is segítjük tanulóinkat. 

Napközis foglalkozásokat szervezünk az alsó tagozatos tanulóinknak, tanulószobai foglalkozást 

pedig az 5-8. évfolyamos diákoknak. Célunk, hogy a napköziben, a tanulószobán az e formát 

igénybevevő gyermekek a tanuláshoz szükséges segítséget maximálisan megkapják. 

Kiemelten foglalkozunk a korszerű tanulásmódszertan elemeivel, amelyek segítik a gyerekeket 

az ismeretek elsajátításában.  

A tanórákon és a napközis foglalkozásokon hatékony kiscsoportos munkamódszereket 

alkalmazunk. 

Szakköröket, tehetséggondozást működtetünk az igények és a lehetőségek függvényében 

idegen nyelvből, anyanyelvből, matematikából, táblajátékokból, történelemből, 

természettudományokból, manuális foglalkoztatásokból. A művészetek terén kiemelkedő 

tehetségű tanulók részére megszervezzük az énekkart, rajz szakkört, néptánc és dráma 

szakkört. 

Tanulóink fizikai állóképességének fejlesztését, tehetségük kibontakoztatását biztosítja a 

mindennapos testedzés, illetve a mindennapos testnevelés bevezetése. Tehetséges 

tanulóinkat a városban működő sport szakosztályok felé irányítjuk. 

Lehetőséget adunk és felkészítjük tanulóinkat, a gálán, a tanulmányi versenyeken (iskolai, 

városi, területi, országos) való jó színvonalú szereplésekre.  

Középiskolai előkészítő foglalkozásokat szervezünk igény szerint matematikából, magyar nyelv 

és irodalomból a 8. osztályos tanulóinknak. 

1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

A felzárkózást elősegítő programjaink: 

- Felfedező program 1. évfolyam (lásd: melléklet) 

Felzárkóztatást elősegítő tevékenységeink: 

- tanórán belül differenciált foglalkozás, fokozott segítségnyújtás, 

- szükség esetén további vizsgálatokra küldjük tanulóinkat,  

- a diagnózisnak megfelelő terápiás foglalkozásban részesítjük, 

- tanácsaikkal segítik a szülőket, pedagógusokat, 

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

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

technikák megismerésében, alkalmazásában,  

- tanulópárok kialakítása, 

- tanulási technikák elsajátíttatása tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon, 

- rendszeres ismétlés, gyakoroltatás, változatos tanulásszervezés, 
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- egyéni tanulási motiváció erősítése, bíztató dicsérettel, javító szándékú 

elmarasztalással, 

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

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

a tanulók személyiségfejlődését elősegítő tevékenységekre (szaktárgyi, tánc, 

dráma, kézműves, sport szakkörök). 

1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

 
Amennyiben diákjainknál tanulási, beilleszkedési, magatartási zavart tapasztalunk a 

következőket tesszük: 

- A tanórák megfelelő szervezésével, fejlesztő foglalkozásokkal, korrepetálással 

igyekszünk mindent megtenni, annak érdekében, hogy sikerüljön a tananyagot 

elsajátítaniuk. 

- Megértő, elfogadó magatartással, motiválással pozitív viszonyulás kialakítására 

törekszünk.  

- Önismereti-, személyiségfejlesztő, szituációs játékokat alkalmazunk nevelésünk 

során.  

- Megtanítjuk és gyakoroltatjuk gyermekeinkkel a konfliktuskezelés és tűrés 

technikáit, ezzel is elősegítve a tolerancia, a másság elfogadásának kialakulását. 

- Az osztályfőnöki munkatervekben rögzítjük nevelési céljainkat és feladatainkat. 

- Bevonjuk a szülőket a fejlesztési, felzárkóztatási munkába.  

- Igénybe vesszük az iskolai fejlesztő pedagógus segítségét.  

- Ha külső segítséget kell igénybe vennünk a probléma megoldásához, vizsgálatot 

kérünk a Pedagógiai Szakszolgálattól, súlyosabb esetben a Tanulási Képességeket 

Vizsgáló Szakértő és Rehabilitációs Bizottságtól, s velük együttműködve dolgozzuk 

ki a szükséges terápiát, melyet a Pedagógia Szakszolgálattal, illetve az iskola 

fejlesztőpedagógusával együttműködve valósítunk meg.  

1.6.4. Sajátos nevelési igényű tanulók (Nkt.47.§) 

 
Iskolánkban a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság véleménye alapján a sajátos 

nevelési igényű tanulók integrált oktatása folyik.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 

hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkeznek pedagógusaink, 

akik  
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- a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszik a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos 

nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait, 

- szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készítenek, ennek alapján egyéni haladási 

ütemet biztosítanak, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális 

módszereket, technikákat alkalmaznak, 

- a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépítik, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói 

teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén - eljárásaikat megváltoztatják, az 

adott szükséglethez igazodó módszereket megválasztják, 

- egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keresnek, 

- alkalmazkodnak az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 

- együttműködnek különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépítik a pedagógiai folyamatokba. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, 

fejlesztésében részt vevő – a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó 

szakképesítéssel rendelkező – gyógypedagógiai tanár az együttműködés során 

segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, 

- javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges 

környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges 

megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása 

stb.) 

- segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről, 

- javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására, 

- figyelemmel kíséri, a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények 

értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó 

módszerváltásokra, 

- együttműködik a többségi pedagógusokkal, iránymutatásai során figyelembe veszi a 

tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, 

- terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – 

egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben –, 

ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 
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1.6.4 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

 
Az iskolai gyermekvédelem a legfontosabb jelzőrendszer hiszen a gyerekek minden problémája 

itt érzékelhető először. Célja a gyerekek problémáinak minél korábban történő felismerése, 

hatékony kezelése, a súlyosbodás megelőzése, a gyerekek érdekeinek képviselete, a gyermeki 

jogok érvényesülésének figyelemmel kísérése. 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: prevenció, a gyermek 

fejlődését veszélyeztető okok feltárása, a gyermek fejlődését veszélyeztető okok 

megszüntetése. A gyermekvédelmi feladatokat az osztályfőnökökön keresztül látjuk el. 

 

Az iskolai gyermekvédelmi munka fejlesztési feladatai: 

- A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók felmérése az osztályfőnökök 

közreműködésével nyilvántartásba vétel. 

- A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek szabadidős tevékenységének és 

tantárgyi előmenetelének figyelemmel kísérése. 

- Drog és bűnmegelőzési programok propagálása, szervezése. 

- Tanácsadás a tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak. 

- Fegyelmi eljárásokon való részvétel. 

- Szociális ellátások számbavétele, javaslat a támogatások megállapítására, ingyenes 

étkezés-, tankönyvvásárlási támogatás biztosítása, reggeliztetéshez ügyelet 

szervezése. 

- Szükség esetén a veszélyeztetettség feltáráshoz családlátogatás. 

- Együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal és az egyéb gyermekvédelmi 

feladatokat ellátó intézményekkel. 

- Tájékoztatás a tanulóknak és a szülőknek a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

intézményekről. 

- Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérése, az e témában 

meghirdetett pályázatok megírása, sikeressége esetén lebonyolítása. 

 

Az iskola pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

- a felzárkóztató foglalkozások, 

- a tehetséggondozó foglalkozások, 

- a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

- a pályaválasztás segítése, 

- a személyes, egyéni tanácsadás /tanulóknak, szülőknek/, 

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

- a napközi otthonos és a tanulószobai foglalkozások, 

- az iskolai étkezési lehetőségek, 

- az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

- a tanulók szabadidejének szervezése /tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok/, 

- a tanulók szociális helyzetének javítása /segély, természetbeni támogatás/, 

- a szülőkkel való együttműködés, 

- tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

 

1.6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 
Tapasztalható, hogy fokozatosan csökken a beiskolázási tanulólétszám, ugyanakkor növekszik 

az egyre nehezebb körülmények között élő tanulóink száma. Ezért kiemelt feladatunk, hogy 

segítsük hátrányos helyzetű tanulóink beilleszkedését, folyamatos fejlődését. Ez a feladat 

igényli a legtöbb tapintatot. Ezért fontos feladat, hogy a családokat partnerként vonjuk be az 

iskolai folyamatokba, döntésekbe. El kell érnünk, hogy bizalommal fordulhassanak bármelyik 

kollégához, ha segítséget igényelnek. Az osztályfőnökök együttműködése itt még fontosabb, a 

bizalom megteremtése a diszkrét segítségnyújtáson múlik.  

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek: 

- A közös osztály programok és a napközis foglalkozások lehetővé teszik, a nehéz 

körülmények között élő tanulóink részére is a szabadidő hasznos eltöltését. Többek 

között színház, - mozi-látogatásokat, könyvtárlátogatásokat, kiállítások 

megtekintését, manuális foglalkozásokat, kulturális foglalkozásokat, 

játékfoglalkozásokat szervezünk nekik. 

- Kialakítjuk tanulóinkban, és gyakoroltatjuk velük a helyes mentálhigiénés 

szokásokat, a helyes viselkedési szabályokat. 

- E hagyományos formák mellett a szociális hátrányok enyhítését szolgálják a 

felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programjaink, a drog- és bűnmegelőzést 

szolgáló programunk, a pályaorientációs tevékenységünk.  

- Szülői értekezleteken, fogadóórákon, családlátogatásokon felvilágosítjuk a szülőket 

az igénybe vehető állami szociális támogatásokról. Felhívjuk a figyelmüket a 

gyermekük kollégiumi vagy napközis elhelyezésének lehetőségére, előnyeire.  
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1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 
A diákönkormányzat a tanulók önirányító, önszervező közössége. Tagjai az iskola tanulói, akik 

jogaikat osztályképviselőiken keresztül gyakorolják.  

A diákönkormányzatnak saját Szervezeti és Működési Szabályzata van, melyben döntési, 

egyetértési, véleményezési jogkörei részletes meghatározásra kerültek.  

A diák-önkormányzati képviselők megválasztása minden tanév szeptemberében történik, és 

megbízásuk egy évre szól. Az 2-8. osztályokban megválasztott küldöttek alkotják a 

diákönkormányzat vezetőségét, a diáktanácsot.  

A diáktanács tagjai képviselik a tanulók érdekeit, biztosítják tájékozódásukat, és részt vesznek 

az iskola által szervezett kulturális, sport programok szervezésében és lebonyolításában. 

Rendszeresen közreműködnek az iskolai élet mindennapjait szabályozó házirend 

felülvizsgálatában és formálásában. A diákönkormányzat munkáját erre felkért felnőtt segíti.  

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola termeit, 

eszközeit, ha ezzel az intézmény működését nem korlátozza.  

Tájékoztató fóruma a diákközgyűlés, amelyet iskolaévenként egyszer hívnak össze. A 

diákönkormányzat tevékenységét, programjait éves munkatervében határozza meg. 

 

1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka egyrészt a nevelők és a 

tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a 

tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül, melyhez elengedhetetlen a szülői közösség 

aktív részvétele.  

Mindez az iskola szereplőinek – a tanulóknak, a pedagógusoknak, a szülőknek – hatékony 

együttműködéséhez kötött, s egyes intézményi pedagógiai feladatok megvalósítása révén 

érhető el.  

Annak érdekében, hogy a tanulók megismerhessék és gyakorolhassák a demokrácia elemeit, 

érvényesíthessék jogaikat, és kötelességeik teljesítéséhez segítséget kaphassanak, 

gyakorolják a demokratikus munkakultúrát, a hatalommal való élést, a közösség szolgálatát, az 

alkalmazkodást az eltérő nézetekhez, vagy hogy a tanuló egyéni problémáival megkeresse 

tanárát az intézmény feladata:  

- az osztályközösségek, a diákképviselői fórumok és az iskolagyűlés működésének 

pedagógiai tartalmú tevékenységét elősegíteni és koordinálni; 

- az osztályfőnöki órák tartalmi kereteit adó tematikus célok meghatározása; 

- az éves munkatervben ütemezettek szerint a közösségfejlesztés tanórai, és tanórán 

kívüli programjainak meghatározása. 
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Annak érdekében, hogy a pedagógusok képesek legyenek kollégáikkal, a szülőkkel, de főleg 

a tanulókkal a mindennapos kapcsolattartásra, vegyék észre gondjaikat, hallgassák meg 

véleményüket, javaslataikat, rendelkezzenek alkalmazható és ténylegesen is alkalmazott 

kommunikációs-, döntési-, szervezési- és elemzőkészséggel az intézmény feladata:  

- kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit, és azok hatékony 

működtetésének feltételeiről gondoskodni; 

- a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai 

együttműködés lehetőségeit megteremteni az iskolavezetés bevonásával és aktív 

részvételével, 

- a diákképviselet és az osztályközösségek pedagógusokkal való konzultációjának 

tereit megteremteni, 

- a pedagógusok, a tanuló, valamint a szülők között a nevelési tartalmak alakítása 

vonatkozásában a folyamatos érintkezés lehetőségeit megteremteni (szülői 

fórumok, egyeztető fórumok, szülők akadémiája-programsorozat);    

- a hatékony kapcsolattartás, továbbá a közösségformálás és fejlesztés céljait 

szolgáló pedagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően kezeli 

a továbbképzési és beiskolázási tervek kialakításánál. 

 

Annak érdekében, hogy a szülők (gondviselők) mindenkor bizalommal fordulhassanak 

véleményeikkel, javaslataikkal vagy problémáikkal a pedagógusokhoz, hogy támogatást 

kapjanak az iskolától problémáik megoldásához, együttműködhessenek a pedagógusokkal 

gyermekük nevelésében az intézmény feladata: 

- a partnerközpontú hálózat kiépítése a szülőkkel, az érintettek neveléssel 

kapcsolatos kérdések megvitatásának folyamatába való minél szélesebb körű 

bevonásával, 

- igazgatói tájékoztatás a szülői összejövetelek alkalmával, 

- a szülőkkel való találkozás alkalmával a családi nevelés és a gyermek pozitívumait 

erősíteni, őszinte légkört kialakítani, hogy a szülő elmondhassa a véleményét, 

- a szülők bevonása az intézmény különféle programjaiba. 

 

1.8. 1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

Az iskolaorvost és a védőnőt intézményünk részére az előírások szerint a városi iskola-

egészségügyi szolgálata biztosítja. Ők – tanévre vonatkozó, az intézménnyel egyeztetett – 

munkaterv alapján folyamatosan végzik az előírt szűrővizsgálatokat, küldik szakorvoshoz a 

rászoruló tanulókat. A legfontosabb alapelv a betegségek megelőzése. A vizsgálatok során 
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különös hangsúlyt kap, hogy az egészség érték, és hogy az egyénnek komoly szerepe van 

egészsége megőrzésében. A tanulók egyéni tanácsadásban részesülnek. 

Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját segítik az ifjúságvédelmi munka résztvevői: 

szülő, osztályfőnökök, védőnő, iskolaorvos, gyermekjóléti szolgálat és az egyéb 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmény. 

A környezeti neveléssel kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében felvesszük a kapcsolatot a 

környezeti neveléssel foglalkozó intézményekkel, és megismertetjük tanulóinkat a környezet 

védelmét zászlajukra tűző hazai és nemzetközi civil szervezetek tevékenységével.  

Tanulási, magatartási, beilleszkedési problémával küzdő tanulóink esetében, ha külső 

segítséget kell igénybe vennünk a probléma megoldásához, vizsgálatot kérünk a Pedagógiai 

Szakszolgálattól, súlyosabb esetben a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértő és 

Rehabilitációs Bizottságtól, s velük együttműködve dolgozzuk ki a szükséges terápiát, melyet a 

Pedagógia Szakszolgálattal, illetve az iskola fejlesztőpedagógusával együttműködve valósítunk 

meg.  

A SNI tanulók sikeres integrációjának elősegítésében, illetve fejlesztésében szorosan 

együttműködünk a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel. 

 

A bűnmegelőzés, drogprevenció, közlekedési ismeretek, balesetek, tűz és bombariadó 

megelőzése területén szorosan együttműködünk a rendőrséggel és a tűzoltósággal. 

A szabadidő hasznos eltöltése és a tanulók ismereteinek bővítése érdekében együttműködünk 

Kölcsey Ferenc Művelődési Központtal, a Gárdonyi Géza Könyvtárral. 

 

1.8.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

 

Alkalmat biztosítunk a szülőknek arra, hogy az iskolai közélet tevékeny résztvevői, 

közreműködői és segítői lehessenek, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg, vagy választott képviselőik, útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 

nevelőtestülettel. Szoros kapcsolatot tartunk az osztályok szülői képviselőiből alakult Szülői 

Szervezettel. 

1.8.2.1. Szülői értekezletek 

Célja : A közös feladatok, célok megtervezése, a problémák megoldása. Kapcsolatteremtés 

iskola-szülő, szülő-szülő között. 
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Ideje: Tanévenként 3 alkalommal (tanév elején, félévi bizonyítvány után, a tanév vége előtt) a 

szülők munkaidejéhez igazodva, az esti órákban. Szükség esetén rendkívüli szülői értekezletet, 

illetve összevont szülői értekezletet tartunk. 

1.8.2.2. Fogadóórák 

Célja: A szaktanárok és a szülők egyéni találkozása, véleménycseréje a gyermekek tanulmányi 

munkájáról, iskolai viselkedéséről.  

Ideje: Egy évben kétszer. 

1.8.2.3. Nyílt nap: 

Meghatározott napokon minden érdeklődő részt vehet a délelőtti tanítási órákon, délutáni 

foglalkozásokon. 

Célja: Betekintés az iskola belső világába. A szülők megfigyelhetik gyermekük iskolai 

tevékenységét tanítási órán és a szabadidős tevékenységek ideje alatt. 

1.8.2.4. Családlátogatás 

Főleg az osztályfőnök felelős feladata a környezettanulmányozás, a közvetlenebb kapcsolat 

kialakítása a családdal, a tanulóval kapcsolatban felmerülő problémák közös megoldásának 

keresése. Első és 5. évfolyamon az osztályfőnök feladata, hogy minden tanulót, aki az 

osztályába jár meglátogasson. 

1.8.2.5. Írásbeli tájékoztatás 

Iskolánk nagy gondot fordít arra, hogy a szülők időben, alaposan informálódjanak 

intézményünk életéről, működéséről. Ezt segítik az írásbeli tájékoztatás formái (üzenő-

tájékoztató füzet, iskolai hirdetőtablók, tájékoztató szórólapok, kérdőívek, egyéb iskolai 

kiadványok). 

1.8.2.6. Integrációs felkészítésben, tehetséggondozó programban részt vevő tanulók 

szüleinek tájékoztatása 

Az integrációs felkészítésben, valamint a tehetséggondozó programban részt vevő tanulók 

haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az érdekelt 

pedagógusok legalább háromhavonta értékelik.  

Az értékelésre meg kell hívni a tanuló szülőjét, a tanulót, indokolt esetben a gyermekjóléti 

szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képviselőjét. 

 

1.8.2.8. Segítségnyújtás a szülőknek az iskolaválasztásban 
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- A városban működő óvodákba eljuttatjuk iskolánkat bemutató kiadványunkat. 

- A leendő elsősöknek foglalkozásokat, szüleiknek az iskoláskorú gyermek 

fejlesztésével foglalkozó előadássorozatot szervezünk. 

- A leendő 1. osztályos tanítók ellátogatnak az óvodákba, közös programokat 

szerveznek az óvodásokkal, ahol az óvoda partner ebben.  

- Szülői értekezletre hívjuk a szülőket az iskolába, ahol oktató nevelő munkánk 

sokszínűségéről tájékoztatják őket. 

- Nyílt tanítási napra invitáljuk az érdeklődőket. 

- Nyílt tanítási napon a szülők megismerhetik személyesen azt a pedagógust, akire 

gyermeküket bízhatják. 

1.8.2.9. Szülők együttműködése szabadidős tevékenységek szervezésében, 

lebonyolításában 

- A szülők segítségét, aktív támogatását kérjük a tanulmányi kirándulások 

megszervezésében, lebonyolításában, az iskolai farsang rendezvényeinek 

bonyolításakor, az olvasás népszerűsítésekor. 

- Segítségük sokat jelent az erdei iskolás programok megvalósításakor, az úszni járó 

gyermekek kíséretekor. 

- Aktív közreműködői a hulladékgyűjtésnek, az autómentes nap és a DÖK nap 

programjainak. 

 

1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 
1.9.1. A vizsgaszabályzat célja 

 

Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja:  

- azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi 

osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az 

intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni, illetve 

- a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév 

összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni.  

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 
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1.9.1. A vizsgaszabályzat hatálya 

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

- osztályozó vizsgákra, 

- különbözeti vizsgákra, 

- javítóvizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

- aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

- akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

- akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

- Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az 

intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga 

letételét írja elő.  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

 

1.9.2. Tanulmányok alatti vizsgák 

1.9.2.1. A vizsga fajtái, vizsgára kötelezettek: 

- osztályozó vizsga: osztályozó vizsgát tesz az a tanuló,  

- akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja és 

nem osztályozható, ha a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.(a 

tanuló csak eredményes osztályozó vizsga letételével folytathatja tanulmányait 

magasabb évfolyamon), 

- akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át meghaladta és 

érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tárgyból  

- aki rendszeres iskolába járás alól felmentett. A rendszeres iskolába járás alóli 

felmentés legfeljebb egy tanévre szól. A tanuló a tantervi követelmények 

teljesítéséről osztályozó vizsgán tesz tanúbizonyságot. 

 

- különbözeti vizsga: különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki 

- eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb 

évfolyamra jelentkezik, 

- aki tanulmányait valamely tantárgyból a már működő emelt szintű csoportban 

kívánja folytatni. 

 

- javítóvizsga: javítóvizsgát tesz az a tanuló, 

- aki tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, 
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- aki osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, ill. az 

előírt időpontig nem tette le, 

- aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg. 

- pótlóvizsga: a tanulmányok alatti pótlóvizsgán vehet részt az a tanuló, aki neki fel 

nem róható ok miatt nem tudott osztályozó vagy javítóvizsgát tenni. 

 

1.9.3. Vizsgatárgyak, vizsgarészek, vizsgaforma 

 

 

tantárgy 

évfolyamok 

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

í sz gy í sz gy í sz gy í sz gy í sz gy í sz gy í sz gy í sz gy 

Magyar 

ny. és i. 

x 

 

x  x x  x x  x x  x x  x x  x x  x x  

Mat. x   x   x   x   x   x   x   x   

Tört.              x   x   x   x  

Id nyelv           x   x   x  x x  x x  

Inform.               x   x      x 

biológia                   x x  x x  

fizika                   x x  x x  

Term. i.             x x  x x        

Földünk 

és kör. 

                  x x  x x  

Körny i.  x  x x  x x  x x              

Kémia                   x x  x x  

Ének-z  x   x   x   x  x x  x x  x x  x x  

Testn.   x   x   x   x   x   x   x   x 

rajz   x   x   x   x   x   x   x   x 

technika   x   x   x   x   x   x   x   x 

jelölések jelentése:" í" - írásban, "sz" - szóban, "gy" – gyakorlati részt is tartalmaz 

 
Vizsgaidőszakok: 

- javítóvizsga: augusztus 15. – augusztus 31. között, 

- osztályozó vizsga: a tanév helyi rendjében meghatározott két időszakban, 

- Az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban tegyen 

vizsgát. 

 

Jelentkezés a vizsgákra: 

A diák tájékoztatást kap a vizsga időpontjáról, helyéről, a vizsgarészekről, továbbá a vizsgával 

kapcsolatos jogorvoslati lehetőségről (felülbírálati kérelem, törvényességi kérelem, független 

vizsgabizottság előtti vizsga). 
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Jelentkezés független vizsgabizottság előtti vizsgára 

- Osztályzat megállapítás céljából a tanuló – kiskorú tanuló szülője aláírásával – a 

félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző harmincadik napig ill., ha 

engedélyt kapott osztályozó vizsgára, akkor az engedély megadását követő 3 napon 

belül jelentkezhet az iskola igazgatójánál. 

- Javítóvizsga céljából 15 napon belül kell a kérelmet benyújtani az iskola 

igazgatójához. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák rendje 

A vizsgák témaköreit írásban kapja meg a diák a vizsgára jelentkezést követően a vizsgát 

szervező igazgatóhelyettestől. 

Javítóvizsga esetén júniusban, az osztályozó konferenciát követően 

(A szaktanár a témakijelölést 2 pld-ban készíti el a diák és az igazgatóhelyettes részére.) 

 

Az írásbeli vizsgák rendje: 

Az írásbeli vizsga feladatlapját a szaktanár készíti el nyomtatott formában, és a vizsgát 

szervező igazgatóhelyettesnek adja át legkésőbb az írásbeli vizsgát megelőző napon. 

A vizsgateremben egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat. Az ülésrendet a felügyelő tanár 

jegyzőkönyvben rögzíti. A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. A 

rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni. Az íróeszközről a tanulók 

maguk gondoskodnak. 

Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc, magyar 

nyelv és irodalomból 60 perc. 

Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsga szervezhető. 

Az elégtelen írásbeli vizsgaeredmény szóbeli vizsgán javítható. 

 

A szóbeli vizsgák rendje 

A szóbeli vizsga tételeit (kérdéseit) a szaktanár állítja össze és a vizsgabizottság elnökének 

adja át legkésőbb a szóbeli vizsgát megelőző napon. 

A szóbeli vizsga nem nyilvános. 

A szóbeli vizsgák 3 tagú vizsgabizottság előtt történnek. A szóbeli vizsgán a tanulók 3-4 fős 

csoportokban folytatólagosan, szünet közbeiktatása nélkül vizsgáznak. A tanuló a kérdező 

tanár által kiadott kérdések megválaszolására gondolkodási időt kap. Ezt követően válaszát 10-

15 percben önállóan fejti ki. 

Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt, 

legalább harminc perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget 

elhagyhatja. 
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Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, a vizsgatétel kihúzása után külön 

helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc 

percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár 

felolvassa. 

Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a 

vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A 

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

vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely 

alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. Egy napon legfeljebb három szóbeli vizsga 

szervezhető. A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik. 

 

A gyakorlati vizsgák rendje 

A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész 

rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész 

helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi 

előírásokról. 

 

A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai 

A vizsgák az iskola épületében, az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban 

zajlanak. 

A tanulmányok alatti vizsgák nem nyilvánosak. 

A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint pontosan megjelenni, az 

alkalomhoz illő öltözékben. Javító vizsga esetén a bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le 

kell adni az osztályfőnöknek. 

A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem 

beszélgethetnek, és a vizsga rendjét nem zavarhatják meg. 

Rendbontás esetén a vizsgabizottság elnöke – jegyzőkönyv felvétele mellett – az érintett tanuló 

részére a vizsgát felfüggesztheti. 

A vizsgák értékelése 

Az írásbeli vizsgák értékelése az alábbi egységes osztályozás szerint történik: 

91% - 100% = 5 

76% - 90% = 4 

51% - 75% = 3 

34% - 50% = 2 

0% - 33% = 1 
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A szóbeli és a gyakorlati vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező 

tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg. 

Abban az esetben, ha egy vizsga több vizsgarészből áll, a végső eredmény a vizsgarészekre 

adott osztályzatok átlagából kell számítani úgy, hogy az írásbeli és a gyakorlati vizsgarész 

duplán számít. 

 

Javító vizsga esetén, mivel itt a továbbhaladáshoz szükséges tantervi minimum követelmények 

teljesítését mérjük, az elégséges osztályzat megszerzéséhez az elérhető pontszám 80%-át kell 

teljesítenie a vizsgázó tanulónak. 

 

A vizsgák eredményének kihirdetése 

A szorgalmi időszak alatt letett vizsgák kihirdetése a vizsga napján történik. 

Az augusztusi osztályozó, javító és pótló vizsgák eredményeinek ismertetése a megfelelő 

záradékkal ellátott bizonyítvány kiadásával azonos időben történik. 

 

A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása 

A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az intézményegység vezetője bízza meg 

feladatuk ellátásával, melyről a vizsgát megelőzően legalább 1 héttel értesíti (szóban) az 

érintetteket. 

A vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal vehet részt. 

A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában 5 

évig meg kell őrizni! 

A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák szóbeli 

felkészülés alatti jegyzetei. A szülő kérésre a fenti dokumentumba betekinthet. 

Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és 

aláírásával látja el. 

A dolgozatok egy év múlva selejtezhetők. 

 

1.10 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

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

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

történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt, s erről szóban vagy írásban 

tájékoztatja a szülőt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói 

jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Az intézményünkbe 

kerüléshez felvételi vizsga nem szervezhető. Iskolánkba felveszünk, illetve átveszünk minden 

olyan tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetünkben 

található. 
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Az első évfolyamra a tanköteles tanulókat a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell 

beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

Az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni 

a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat.  

 

Az iskolánkba felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai 

munkaközösség véleményének kikérésével – az igazgató dönt. 

 
Megszűnik a tanulói jogviszony: 

a) ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, 

b) az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának 

napján. 

 
1.11 A felvételi eljárás különös szabályai 

 
Az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni 

a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat, de figyelemmel kell lenni arra, hogy 

kialakíthatóvá váljon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a város 

nevelési és oktatási intézményeiben. A további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben 

részesülnek az Oroszlányon lakó gyerekek. 

2. Az intézmény helyi tanterve 

 

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel.  

A jelenlegi központi kerettanterv-változatok a korábbi OM kerettantervektől eltérően két 

évfolyamra határozzák meg a tananyagot és a követelményeket. Így a választott 

kerettantervben szereplő tananyagok évfolyamonkénti bontása, illetve az egyes témákhoz 

tartozó órakeretek meghatározása a pedagógiai program mellékletét képezik.  

 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy 

kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a 

pedagógusnak, melyet készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására használnak fel. 
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Iskolánkban a felső tagozaton csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, informatikát, 

matematikát és a technika tantárgyakat. 

 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése 

 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 

Központi óraszámok 

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

Magyar 7 7 6 6 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 0 0 0 2 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 3 3 3 3 

Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek 

0 0 0 0 2 2 2 2 

Környezetismeret/ Természetismeret 
1 1 1 1 2 2 0 0 

fizika 0 0 0 0 0 0 2 1 

Kémia 0 0 0 0 0 0 1 2 

Biológia-egészségtan 0 0 0 0 0 0 2 1 

Földrajz 0 0 0 0 0 0 1 2 

Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon és népismeret 0 0 0 0 1 0 0 0 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

Informatika 0 0 0 0 0 1 1 1 

Életvitel és gyakorlat/ Technika, életvitel 
és gyakorlat 

1 1 1 1 1 1 1 0 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfönöki 0 0 0 0 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 
(iskola dönt, de a tanulónak kötelező) 

2 2 3 3 3 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret (a 

tanuló kötelező órái) 
25 25 25 27 28 28 31 31 

Nkt 27.§ (5) alapján 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

A kerettantervek közül az "A" változatot alkalmazzuk valamennyi tantárgynál. 

 

A tanulók terhelhetőségét a 110/2012. Korm. rendelet 8.§ (1) pontját figyelembe véve alakítjuk. 

Azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében meghatározott mérési feladatok 

végrehajtásában vesz részt, a mérésen kívül más tanórát számukra nem szervez az iskola. 
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2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám  

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 
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Intézményi kiegészítések 

  Szabadon tervezhető órakeret  2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Kötelező 
1. 
a 

1. 
b 

1. 
c 

2. 
a 

2. 
b 

2. 
c 

3. 
a 

3. 
b 

3. 
c 

4. 
a 

4. 
b 

4. 
c 

5. 
a 

5. 
b 

5. 
c 

6. 
a 

6. 
b 

6. 
c 

7. 
a 

7. 
b 

7. 
c 

8. 
a 

8. 
b 

8. 
c 

A
la

p
ta

n
tá

rg
ya

k 

Magyar                   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

angol     1     1     1     1                         

angol nívócsoport                             3     3     3     3 

Matematika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

fizika                                           1 1 1 

Kémia                                     1 1 1       

Gondolkodásfejlesztés 1-4/Földrajz 5-8 1     1     1     1                             

Informatika             1 1 1                               

Életvitel és gyakorlat/ Technika, életvitel és gyakorlat                                           1 1 1 

Tanulás tanulása                               1 1 1             

Sz
ab

ad
o

n
 v

ál
as

zt
h

at
ó

k                                                   

Tánc és mozgás 1-4   1     1     1     1                           

                                                  

Földrajz                                     1 1 1       

Biológia-egészségtan                                           1 1 1 

Angol (saját)    1   1   1   1                         

Informatika                         1 1 1                   

Egyénileg választott felzárkóztatás, tehetséggondozás 

  felzárkóztatás minimálisan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  tehetséggondozás minimálisan 4 4 4 4 6 6 6 6 

Emelt Angol (nívócsoport)                         2  2  2  2  

Emelt emelt matematika 5-8. (5-5-5-5)                         5 5 5 5 
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2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

Az egyes tantárgyakhoz szükséges tankönyveket, taneszközöket a szakmai munkaközösségek 

választják ki a következő szempontok figyelembe vételével: 

Tankönyvek esetében 

- Az EMMI által jóváhagyott tankönyvek közül választunk. 

- Általános didaktikai szempontból olyan tankönyveket alkalmazunk a tanítási órákon, 

amelyek egyforma súlyt fektetnek a feladat megértésére, megtanítására, 

automatizálására. 

- Szakmódszertani szempontból arra törekszünk, hogy NAT kompatibilis, 

sorozatjellegű, érdekes, motiváló, az életkori sajátosságoknak megfelelő 

szövegeket, feladatokat tartalmazzon a tankönyv. Nyelvhelyességi, helyesírási 

szempontból kifogástalan legyen. Fejlesszen logikus gondolkodást, érzelmeket és 

nyelvi tudatosságot. Biztosítson kellő számú feladatot a begyakoroltatáshoz. 

- Külső megjelenés szempontjából a tankönyv legyen ízléses, ötletes, tartalmazzon 

funkcionális illusztrációkat, ötletes, áttekinthető ábrákat. Tipográfiailag a 

fokozatosság elve érvényesüljön benne. Jó minőségű papíron szellős áttekinthető 

oldalakkal. Súlyát tekintve könnyű, árát tekintve olcsó legyen. 

- Tartós tankönyv vásárlására fordítható pénzből évente annyit kell vásárolni, hogy a 

tanév kezdetekor (a könyvtárban már meglévő, használt tankönyveket is figyelembe 

véve) ki tudjuk elégíteni a könyvtári könyvet igénylő tanulók (szülők) kérését. Emiatt 

szükséges a munkatankönyvek arányának csökkentése a tartós tankönyvekkel 

szemben. 

A taneszközök tekintetében 

- A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

- Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

- A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben 

vezetünk be. 

- Egyéb taneszközök esetében az adott tantárgy eredményes elsajátításához az 

eszközöket részben az iskola biztosítja, részben a szülő vásárolja meg. Ebben olyan 

egyensúlyt kell teremteni, hogy megvásárlásuk a szülők számára ne legyen 

anyagilag megoldhatatlan feladat. A tanítási órákhoz szükséges szülők által 

beszerzendő taneszközökről a szülőket az új tanév előtt tájékozatjuk. 
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2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

2.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A gyerekek nagy része iskolaéretten kerül az első osztályba, hatalmas tudásvággyal, ismeret- 

és teljesítményigénnyel. A gyerek interperszonális kapcsolatait erősen meghatározza a 

számára fontos személyekhez – szülőkhöz, pedagógushoz – való kötődés. Az új 

követelményeknek való megfelelés számos képességbeli és személyiségbeli tényezőt igényel. 

Ezért ebben az életkorban jelentkező problémák nagy része beilleszkedési nehézségekben, 

tanulási nehézségekben és magatartásproblémákban fejeződik ki. Nagy felelősséget ró ránk a 

veszélyeztetett vagy potenciálisan veszélyeztetett teljesítményzavarokkal küzdő gyerekek 

felismerése, illetve e gyerekek képességfejlesztésének megtervezése, mely komoly 

együttműködést kíván pedagógustól, fejlesztőpedagógustól, gyógypedagógustól, 

pszichológustól és szülőtől egyaránt. 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős 

egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése a következők mentén történik: 

 Fokozatosan átvezetjük a tanulókat az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe. 

 Felkeltjük a tanulók érdeklődését a tanulás iránt figyelembe véve az életkori és 

egyéni jellemzőket is. A tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív 

motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. 

 A tanítás célja, hogy formálódjon és gazdagodjon a tanulók személyisége és 

gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységekkel, a 

fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon alapuló megismerési 

módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a célhoz. 

 Útbaigazítást adunk a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével 

kapcsolatban, valamint megtanítjuk a tanulókat tanulni. 

 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

 Az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), 

az előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási 

módszerek, eljárások. 

 A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és 

az önművelés alapozásával. 

 A tanulási részképességek fejlesztése (beszéd, olvasás, figyelem, memória, 

gondolkodás, logika, önművelés), tanulóink problémamegoldó képességének 

fejlesztése. 
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 A gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának 

kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, 

módszereinek elsajátítása. 

 Olyan tudás kialakítása, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni: előtérbe kerül 

az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. 

 Lehetőséget adunk a tehetségek kibontakoztatására és a lemaradók felzárkózására. 

 A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok 

útján való értékelése. 

 A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő 

megvalósítás bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis 

időkeret, iskolán kívüli programok, erdei iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati 

programok stb.). 

 A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés 

érdekeit szem előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során. 

 Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a 

mindennapokban. 

 Az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók egészséges 

terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. 

 

 

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A gyermekeknél elkezdődik az önállósulási törekvés, a felnőtt-kapcsolatok helyét a 

társkapcsolatok fontossága veszi át. Amire figyelnünk kell ebben a korszakban, hogy a 

személyiség és önismeret alakulásában egyre nagyobb szerepet játszanak a kortárscsoportok, 

megfigyelhetők az érzelmi-hangulati labilitás és a magatartás-problémák.  

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

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

elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 

Feladatunk: 

A beszédkészség a szóbeli szövegek megértésének és alkotásának fejlesztése 

Elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata.   

Különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása és 

gyakoroltatása.  

Fontos a magyar kultúra hagyományainak megismerése, megszerettetése.  

Kiemelkedően fontos az önálló tanulás képességének kialakítása. A tanulási szokások, 

technikák tanulása, információszerzés lehetőségeinek, korlátainak megismerése. 
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A figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék fejlesztése. 

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált tevékenységek segítségével 

fejleszti a tanulókban a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális 

önértékelést. Szabályokat közvetít a társas közösségekben való részvétel és együttműködés 

tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. A tanuló jellemét formálva 

elősegíti a személyiség érését. 

A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi nevelési és 

más közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és a konfliktuskezelés terén 

éppúgy, mint az interperszonális kapcsolatokban. 

Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való 

megküzdés folyamatát. 

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és 

bánásmóddal szolgálja. 

Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói 

tevékenységekre épít. A pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a 

tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti 

legfontosabb kiindulási pontnak. 

A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei valamennyi 

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

során. 

Kisiskolás korban a tanulási képesség az érdeklődés, a kíváncsiság és a kompetenciára 

törekvés által motivált közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében: 

problémahelyzetek megoldásával, kreativitást igénylő érdekes feladatokkal, a már 

megszerzett tudás szüntelen mozgósításával, új helyzetekben való felhasználásával 

fejleszthető leginkább. 

E tevékenységek közben alakulnak a fontos képesség-összetevők (együttműködés, 

megbízhatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés, kitartás, önellenőrzés, 

értékelés) is. Ezekre egész további életükben szükségük lesz. 

Szükséges, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem egyre inkább függetlenül, 

önállóan is dolgozni tudjanak. 

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

hogy a 12. évfolyam végéig – az érettségi vizsga idejére – a B1 szintet elérjék a tanulók a 

nyelvtudás terén. 
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Az önálló tanulás képességének megalapozásához az olvasás-szövegértés fejlődésének 

függvényében néhány elemi tanulási technika tapasztalati megismerése és többszöri 

kipróbálása, valamint alapvető tanulási szokások kialakítása szükséges. 

 

Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat fizikailag 

aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó 

életvezetésre való szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap. Kulcsfontosságú 

a stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a 

mindennapokban. 

 

Fontos, hogy biztosított legyen a tanulók számára az alkotás lehetősége, melyben 

megnyilvánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. 

Ez lehet az alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a 

tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó 

tanulásra. 

 

 

2.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Ebben az időszakban a tanulóknál kifejeződésre jut az önmegismerés igénye, az 

identitáskeresés, az önállósulási törekvés, a felnőttekétől eltérő véleményalkotás, kritikai 

hajlandóság. Ekkor érzékeljük a legtöbb magatartásproblémát.  

Feladatunk: 

- tanulóinkban azon képességek, készségek fejlesztése, amelyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolataikhoz szükségesek; 

- kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése, 

- együttműködési készség fejlesztése, 

- a tanulói tudás megalapozása, 

- a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során tanulóink 

önismeretének, együttműködési készségének, akaratának, segítőkészségének, 

szolidaritásérzésének, empátiájának fejlesztése; 

- olyan helyzetek teremtése, amelyekben tanulóink gyakorlati módon igazolhatják 

megbízhatóságuk, becsületességük, szavahihetőségük értékét; 

- tanulóinkban a közösség demokratikus működésének értékét és általánosan 

jellemző szabályait tudatosítjuk; tisztázzuk az egyéni- és közérdek, a többség és 
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kisebbség fogalmát, fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való 

viszonyában; 

- kiterjesztjük a tanulói demokratikus normarendszert a természeti és az épített 

környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra; 

- tanulóinkban fejlesztjük a nemzeti hagyományok és a különböző kultúrák 

megismerése iránti igényeket; erősítsük tanulóinkban az Európához való tartozás 

tudatát. 

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

kialakítása tanulóinkban. A kultúrtörténeti relevanciájuk, államalkotó jelentőségük 

bemutatása egyaránt lényeges az ismeretközlésben és a nevelés-oktatás egészén 

keresztül. 

- A kritikus készségek, így az alapkészségek elsajátítása az iskolai nevelő-oktató 

munka fő feladata, melynek keretében: 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és 

problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási 

módszereit és szokásait;  

 az egészséges életvitel kialakításához biológia-egészségtan tantárgy 

gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk hozzájárulni, mely az 

egészségmegőrzésnek, a fizikailag aktív és egészségtudatos 

életvezetésre késztetésnek a komplex intézményi 

mozgásprogrammal, valamint az egészségnevelési programmal való 

összhangját képes megjeleníteni a lelki egészség fejlesztésével 

egyetemben (pl. stressz- és feszültségoldó programok); 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés 

képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének 

tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, 

a csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az 

életkori jellemzők figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati 

megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára 

való törekvés; a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk 

követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; 

helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  
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 az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével 

a közösségfejlesztés céljait is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk 

rá a tolerancia fontosságára, a velünk élő nemzetiségek, vallási-nyelvi 

etnikumok nemzet- és államalkotó szerepére, melynek különös 

jelentősége van történelem, magyar irodalom, erkölcstan tantárgy 

terén; 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető 

képességek, készségek elsajátításával; a mentális képességek 

célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés 

alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív, 

interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat.  

 

2.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata: 

- a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben, a már 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás 

és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a 

pályaválasztásra, pályaorientációra, 

- mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

- a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének 

alapozásával, 

- az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, 

- a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

- fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív, interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

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

tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan különös jelentőségű 

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

az Alaptörvény Nemzeti hitvallás és Alapvetés részegységeinek ismertetésével igyekszünk a 

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

nemzetéért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel rendelkező 

állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe. 



59 

 

A természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott kompetenciaterület 

sajátosságaihoz igazodóan – a következők jelentik a prioritást: 

 természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció; 

 a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás 

engedése a tanulók számára; 

 természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben 

történő komplex fejlesztése. 

 

2.5 Mindennapos testnevelés 

Intézményünk megszervezi a mindennapos testnevelést, amelyből három órát osztályonként 

beépítünk a délelőtti órarendekbe, heti két órát pedig délután évfolyamszinten tartunk meg. A 

délutáni heti két óra kiváltható iskolai sportkörben való sportolással, illetve versenyszerűen 

sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói 

sportszerződés alapján szervezett edzéssel, gyógytestnevelésen való részvétellel. 

 

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik 

pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt 

lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a tantárgy, illetve foglalkozás 

vezetésére. 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az 

értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell 

tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

 

2.7. Erkölcstan/hit- és erkölcstan oktatásának megszervezése 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 35. § 

rendelkezései alapján az érintett állami általános iskolákban a 2013/2014-es tanévtől meg 

kell szervezni az erkölcstan oktatást, illetve a helyette választható hit- és erkölcstan oktatást. 

A tanügyi dokumentumokban minden esetben az „Erkölcstan/Hit- és erkölcstan” 

megnevezést kell használni. 

Amennyiben a szülő a hit- és erkölcstanoktatást választja, az erről szóló nyilatkozatával 

egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az osztálya 

megnevezését az érintett egyházi jogi személynek átadja. A beiratkozáskor a hit- és 

erkölcstanoktatás megszervezését a következő tanévben vállaló egyházi jogi személy 

képviselője is jelen lehet, a szülőnek – igénye esetén – hit- és erkölcstanoktatással 

kapcsolatban tájékoztatást nyújthat. Az erkölcstan helyett választott hit- és erkölcstan órákat 

elsősorban az erkölcstan órák számára az órarendben meghatározott időben kell megtartani. 
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Amennyiben az egyházi jogi személy az erkölcstan órával egyidejűleg a hit- és erkölcstan 

órát nem tudja megtartani, az érintett szülők írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az 

igazgató és az egyházi jogi személy képviselője írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és 

erkölcstan órákat az egyházi jogi személy más időpontban az iskolában, vagy más 

időpontban az iskola épületén kívül tartja meg. 

A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54.§ (2)-(3) bekezdésének 

vagy (4) bekezdésének megfelelően az iskola pedagógiai programjában meghatározottak 

szerint történik. Az iskola tanügyi dokumentumaiban az „Erkölcstan/Hit- és erkölcstan” 

megnevezést használja.  

 

Erkölcstan/Hit- és erkölcstan tantárgy értékelése: 

 

Első osztályban félévkor, tanév végén és második osztályban félévkor szövegesen 

értékelünk. Ez azonban nem zárja ki, hogy évközi osztályzatot is kaphat a tanuló 

érdemjegyekkel. 

Második osztály második félévétől osztályzattal értékelünk. 

 

Az osztályzatokat a nevelők/hitoktatók írják be az osztálynaplókba, ellenőrzőkbe/üzenőkbe. 

A hitoktatók által elkészített, aláírt, igazgatóhelyettesnek leadott szöveges értékelőlapok 

tartalmát az osztályfőnökök rögzítik a szöveges értékelést nyomtató programban. Az 

osztályozó értekezletek időpontjáról a hitoktatókat az iskola tájékoztatja. Az értekezlet előtt 

legalább 24 órával a hitoktatók leadják az értékelőlapokat, illetve ceruzával beírják az 

osztálynaplókba a javasolt félévi/év végi jegyet. 

 

Erkölcstan/Hit- és erkölcstan tantárgy szöveges értékeléséhez használt mondatbank: 

 

A tanult témák iránt 

érdeklődő, a tanultakra jól emlékezik és képes alkalmazni azokat, 

általában érdeklődő, a tanultakra részben emlékszik és részben képes alkalmazni 

azokat, 

nem érdeklődő, de a figyelmét felkeltő témákra emlékszik és képes alkalmazni azokat, 

nem érdeklődő, felzárkóztatásra szorul. 

A tanuló az órai munka során különösen szívesen foglalkozik a következőkkel: 

történetek hallgatása és játékos feldolgozása, 

énekek, dalos játékok, 

munkafüzeti feladatok, 

társas feladatok, csoportmunka,  
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rajzos feladatok. 

A tanuló részvétele az órai munkában: 

aktív, együttműködő 

részben együttműködő 

ritkán együttműködő 

elutasító, nem együttműködő. 

 
 
2.8. Projektoktatás 

 
A projektoktatás meghatározó jegyei: 

- a tanulók produktív, gyakorlati jellegű tevékenysége, 

- a tevékenység tudatos kapcsolódása a társadalmi valósághoz. 

 

Új kompetenciák, képességek: 

A projektmódszer alkalmazásakor hierarchikus munkamegosztás helyett, a kooperativitás, az 

együttműködés kerül előtérbe. Mindenki saját élményei, képességei, tapasztalata alapján 

járul hozzá a csoport eredményességéhez, így a diákok bekapcsolódhatnak a célorientált 

mozzanatokba, és személyiségfejlődésük adott szakaszában meglévő ambícióik, tehetségük 

függvényében találják meg és végzik a projektfeladatokat. 

A diákok a munkavégzéshez és a mindennapi élethez nélkülözhetetlen képességeket 

fejlesztenek ki, úgymint a szolidaritás, együttműködés, felelősségvállalás, önértékelés, az 

idegen nyelvi kommunikáció és az informatikai készségek. 

 

A tanári szerep átalakulása: 

A projektmunka során megváltozik a tanár szerepe is. Az irányítás helyett, inkább az 

együttműködést elősegítő, az egyes munkafolyamatokat koordináló és tanácsadói 

szerepkörök kerülnek előtérbe.  

A projektmódszer segítségével az egyik legnehezebb feladatunk válik lehetségessé: 

felkelthetjük a diákok érdeklődését, beindítva vagy éppen fokozva intellektuális 

kíváncsiságukat, ösztönözhetjük önálló felelősségvállalásra, önálló tanulási célok kitűzésére 

és azok megvalósítására irányuló erőfeszítéseiket. Eközben megváltozhat a tanulók 

tudáshoz és tanuláshoz való viszonya, sikereket és közös élményeket szereznek, 

önbecsülésük és önismeretük magasabb szintre léphet.  

Feladat: A tantárgyi tanmenetekben megjelölni a projektmódszerrel feldolgozandó 

tananyagot. 
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2.9. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 
- A kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása, folyamatos, egyénhez 

igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további szakaszain. 

- A tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai 

módszerek alkalmazása. 

- A tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, iskolai foglalkozásokon és e 

tevékenység támogatása az iskolán kívül. 

- Adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása. 

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

értékelési eljárások alkalmazása. 

 

2.10. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 

formái  

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

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.  

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége 

alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is.  

Az első-negyedik évfolyamon a tanév végén a tanulók a magyar nyelv és irodalom, 

matematika és környezetismeret tantárgyak  követelményeinek teljesítéséről átfogó írásbeli 

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek.  

 A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, földrajz 

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

ellenőrizhetik. 

Az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó 

témazáró dolgozatot írnak. A témazáró dolgozatok pótlására a hiányzást követően hat napon 

belül kerüljön sor, heti egy órás tantárgy témazáró dolgozatának pótlására pedig tíz napon 

belül. 

 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.  
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A tanulók szöveges minősítése 

Az első évfolyamon, a közoktatási törvénynek megfelelően, a helyi tantervünk alapján - 

félévkor és év végén, második évfolyamon félévkor szöveges minősítést alkalmazunk, az 

újonnan belépő tantárgyak esetében is (Erkölcstan/Hit- és erkölcstan, angol, tánc és 

mozgás, matematikai logikafejlesztés). 

A tanuló szöveges értékelése az összteljesítményétől függően a következő minősítő 

bejegyzéssel zárul:  

- KIVÁLÓAN MEGFELELT 

- JÓL MEGFELELT 

- MEGFELELT 

- FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL valamennyi tantárgyból 
 
A kiválóan megfelelt és jól megfelelt értékelés kiegészülhet "dicséretet kap ........(valamely 

tantárgyból vagy tantárgyakból)" bejegyzéssel. 

A megfelelt értékelés kiegészülhet "felzárkóztatásra szorul ...............( egy vagy két 

tantárgyból)" bejegyzéssel. 

 

A tanulók osztályzattal történő értékelése a 2.-8. évfolyamokon: 

Tantestületi dicséret minősítést kap a tanuló, a 8. évfolyam végén, ha az adott tantárgyból 

a megelőző négy év (5.-8. évf.) során szerzett minden érdemjegye jeles. 

Kitűnő minősítést kap a tanuló, ha az adott tantárgyból, a tanév során, szerzett minden 

érdemjegye jeles, tanulmányi versenyeken vesz részt, és ott sikeresen szerepel. 

Jeles (5): Tanulmányaiban kiemelkedő teljesítményt nyújt, aktív, az ismereteket alkotó 

módon, szabatosan, áttekinthető formában képes kifejezni, érdeklődése önálló 

ismeretszerzésben is megnyilvánul. 

Jó (4): A törzsanyagot elsajátítja és megfelelő szinten alkalmazni is tudja. Gondolatait 

szóban és írásban áttekinthető formában képes kifejezni. Az órákra rendszeresen készül. 

Közepes (3): Kisebb hiányosságai vannak, de törekszik ismereteinek önálló kifejezésére. 

Órákra való készülése nem elég egyenletes. Ismereteit kisebb tanári segítséggel képes csak 

alkalmazni. 

Elégséges (2): A tantervi minimumot teljesíti. Ismereteit csak rendszeres tanári segítséggel 

tudja alkalmazni. Szóbeli és írásbeli kifejezőképessége gyenge, nehézkes. 

Elégtelen (1): Nem tesz eleget a minimális tantárgyi követelményeknek. 

Részt vett bejegyzés kerül a tanuló bizonyítványába a tanév végén, ha az adott tantárgyat 
csak az első félévben tanulta és félévkor szöveges értékelést kapott. (pl. második osztály 
informatika). 
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Kivétel: 2.-8. évfolyamon valamely tantárgy osztályzattal történő minősítése alól felmentést 

kap az az SNI tanuló, akit a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság javaslata 

alapján az igazgató felment. Ebben az esetben a tanuló szöveges értékelést kap az adott 

tantárgyból, amely bizonyítvány-pótlapon kerül kiadásra. A bizonyítványban az adott tantárgy 

mellé fm (felmentett), a megjegyzés rovatba pedig a ……………………tantárgyból szöveges 

minősítést kapott bejegyzés kerül. 

 

Alkalmazandó elvek, követelmények, megállapodások az értékelés, beszámoltatás 
során: 
 

- Az értékelés folyamatos megfigyelésen alapul. Mindig a gyermek érdekében a 

fejlesztés és megerősítés szándékával történik.  

- A tanulói teljesítmény értékelésekor visszajelzést kapunk és adunk a tanítás-tanulás 

eredményéről. 

- Az értékelés változatos módszereit használjuk (diagnosztikus, formatív, szummatív). 

- Csak azt értékeljük (osztályozzuk), amit korábban megtanítottunk és a tanuló 

rendelkezik az otthoni tanuláshoz szükséges írásos anyaggal. 

- Az értékelés legyen folyamatos, igazságos, körültekintő, következetes. A folyamatos 

értékelés érdekében minden tanulónak havonta legalább egy érdemjegyet kell 

szereznie, kivéve a heti egy órás tantárgyakat, ahol félévenként három érdemjegy 

adása szükséges. 

- Igyekezzünk egyértelműen megfogalmazni a követelményeket és az értékelési 

módszereket. A tanuló tudja, értse milyen teljesítményt, milyen irányú fejlődést 

várunk el tőle. 

- A tanulók minél többféle tevékenységét értékeljük, de ne minden tevékenységét és 

ne mindig osztályozzuk.  

- Az új belépő tantárgyaknál – egyes tantárgyaknál bevált gyakorlat szerint – az első 

hónapban önként jelentkezés alapján feleltessünk. Használjuk fel a tanulók 

véleményét egymás feleletéről a sajátos tanulási módszerek, követelmények 

tudatosítása érdekében. 

- A jól megválasztott értékelési szempontok nagy segítséget nyújtanak a tanulók 

önellenőrző, önértékelő, képességének kialakításában. 

- A gyermek szülőjének joga és kötelessége gyermeke tanulmányi előmenetelét 

figyelemmel kísérni. A pedagógus feladata: folyamatosan informálni a szülőt a 

tanuló teljesítményéről.  

- Tilos a fegyelmező célú számonkérés. 

- Az osztálynaplóban használható színek az értékelés, osztályozás során: 
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piros: témazáró dolgozat 

zöld: szorgalmi feladat, versenyen való szereplés 

fekete: memoriterek (magyar irodalom) 

kék: minden más. 

- Félévkor év végén a tanulók teljesítményének elbírálásánál az osztályzatok jellegük 

súlya szerint kerüljenek beszámításra. Az első félév teljesítménye is beszámít az év 

végi osztályzatba. Vegyük figyelembe az előmenetel tendencia jellegét. 

- Egy hónappal a félév, illetve a tanév értékelése előtt a szülőt tájékoztatni kell arról, ha 

gyermeke bukásra áll (a minimum követelményeket nem tudja teljesítni). 

- A szaktanárok az osztályozó értekezlet előtt lezárják az egyes tantárgyak jegyeit. 

Az értékelés formái 

Szóbeli felelet, röpdolgozat, írásbeli dolgozat, témazáró dolgozat, órai munka, füzetjegy, 

munkafüzet jegy, házi feladat, házi dolgozat, kiselőadás, szorgalmi feladat, portfolió, projekt, 

önálló vagy csoportos kutatómunka. 

 

2.10.1 Írásbeli feladatok értékelése 

A tanév során minimum 3, a tanmenetben meghatározott felmérést kell íratni. Minden témát 

témazáró dolgozattal zárunk. 

Az írásbeli felmérések kijavítására 10 tanítási napon belül sort kell keríteni.  

Döntéseinkből lehetőség szerint ki kell zárni a szubjektív elemeket. Törekedjünk az elért 

teljesítményt pontozással értékelni. 

Az értékelés alkalmával a feltárt hiányosságok azonnali javítása is történjen meg. A 

témazáró dolgozatok érdemjegyei hangsúlyosabbak a tanuló tudásának értékelésekor.  

A százalékosan értékelhető írásbeli munkák esetén, amennyiben az a megfelelő arányban 

tartalmaz minimum, illetve optimum szintű feladatokat, a következő százalékhatárokat 

alkalmazzuk:  91% - 100% = 5  

   76% - 90% = 4 

   51% - 75% = 3  

   34% - 50% = 2 

   0% - 33% = 1 

A tanulók és szüleik számára egyértelműen kell jelölni az írásbeli munkákon azt, hogy az 

elért teljesítmény hogyan viszonyul a maximális teljesítményhez. Ezt vagy a százalékos 
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eredmény feltüntetésével, vagy a következő képlet alkalmazásával tesszük meg: elért 

pontszám/maximális pontszám. 

Az osztályzatot egyidejűleg beírjuk a tájékoztató füzetbe és az osztálynaplóba. 

A beírt osztályzatot csak a szaktanár javíthatja (egy vonallal történő áthúzással, * jelöléssel, 

lapszélén szignálással). 

A témazárókat, a tanévben előírt dolgozatokat egy évig köteles minden szaktanár megőrizni. 

Az írásbeli ellenőrzés formái: 

- kis terjedelmű téma írásbeli kidolgozása (tanórán beilleszthető az 

ismeretelsajátítási folyamatba), 

- otthonra kiadott szorgalmi feladat megoldása (a követelményeket kis mértékben 

meghaladó ismereteket feltételező feladatok), 

- házi feladat (az önállóan elkészített házi feladat ad csak elfogadható 

információkat), 

- röpdolgozat (5-15 perces, a szükséges ismeretek meglétét térképezzük fel vele) 

 91% - 100% = 5 

 81% - 90% = 4 

 66% - 80% = 3 

 51% - 65% = 2 

 0% - 50% = 1 

- teszt (kiegészítés, választás, algoritmusok ismerete mérhető jól ezzel a lappal), 

- Témazáró mérőlap (mind a szakaszos, mind a folyamatos ellenőrzésnek, 

értékelésnek legfontosabb eszköze). 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások rendje: 

- Valamennyi tantárgy esetében, egy óra anyagából, vagy részösszefoglalásból 

kisebb írásbeli számonkérés (röpdolgozat) max. 4 tantárgyból lehet naponta, 

- témazáró dolgozat max. 2 tantárgyból lehet naponta, 

- a tanulók kiselőadásokat, beszámolókat készíthetnek a tanár által javasolt 

témából, melyet érdemjeggyel is értékelhet a pedagógus. 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai: 

A sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) esetében: 

- Az írásbeli beszámoltatást felválthatja a szóbeli beszámoltatás a szakértői és 

rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleménye, javaslata alapján. 

- A feladatok megoldására hosszabb idősávot kell biztosítani. 
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- A fogyatékosság mértékének megfelelő tartalmú és követelményszintű 

feladatlapokat kell összeállítani. 

- A nem SNI tanulók feladatlapjával egyező tartalmú és idősávú felmérés íratása 

esetén az SNI tanulók egyéni elbírálásban részesülnek. 

 
Szóbeli számonkérés, értékelés: 

A pedagógus előre ismerteti a tanulóval a szóbeli értékelés kritériumait. 

A tanuló a kérdező tanár által feltett kérdések megválaszolására gondolkodási időt kap. 

Ezt követően válaszát önállóan fejti ki. 

Mikor alkalmazunk szóbeli számonkérést, értékelést: 

Óra elején (a házi feladat ellenőrzése, számonkérése). 

Óra végi ellenőrzésnél (a tanultak elsajátításának szintje). 

Részösszefoglalás után (a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek elsajátításának 

szintje). 

Tematikus összefoglalás utáni számonkéréshez. 

 

2.11. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli, szóbeli feladatok meghatározásának elvei, 
korlátai: 

- írásbeli házi feladatra szükség van azokból a tantárgyakból, amelyek nem 

készségtárgyak, 

- írásbeli, szóbeli feladat minden órán adható (lehetőleg az írásbeli feladat 25-30 

percnél többet ne vegyen igénybe), 

- Hétvégére (szombat, vasárnap) és tanítási szünetekre írásbeli házi feladatot 

csak a következő tanítási órai továbbhaladásához szükséges mértékben adunk. 

 

2.12. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát és a technika 

tantárgyat, abban az esetben, ha az osztály tanulóinak száma meghaladja a húsz főtt. 

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek 

fejlesztésére, a tanulók tudásának megalapozására. 

 

4.13. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 

 
Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt  
(a 21. század követelményeihez igazodó, diagnosztikus és oktatási célú pedagógiai értékelő 
és visszajelentő eszköz) 
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A NETFIT program jellemzői: 
 
1.Tudományos megalapozottság  
2.Tanulók minősítésének kritériumorientált módszere  
3.Személyre szabott visszajelentő és értékelő rendszer  
4. Egészségközpontúság  
5. Motoros tesztek ízület- és gerincvédelmet biztosító végrehajtatása  
6.Pedagógiai alkalmazhatóság  
7.Online adatkezelő rendszer  
 
A NETFIT program célja: 

 Alsó tagozatban: motoros próbákkal történő játékos ismerkedés, fittségre és 
egészségre vonatkozó ismeretterjesztés. 

 Felső tagozatban: helyes technikai végrehajtás, fittség-egészség összefüggése, 
adatrögzítés, önálló végrehajtás. 

 
Az egészségközpontú fittség teszt-elemeivel a fittségi állapot három lényeges összetevőjét 
lehet mérni, amely összefüggésben áll az általános egészségi állapottal.  
Ez a három fő komponens: 

 aerob fittségi (állóképességi) profil a kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás), 

 vázizomzat fittségi profil és hajlékonysági profil a vázizom funkcionális fittsége 
(izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság), 

 testösszetétel profil a testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index) . 
 
A NETFIT fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 
profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak: 
 

 Testösszetétel és tápláltsági profil: 
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. 

 

Szükséges eszközök, amelyeket a Magyar Diáksport Szövetség ingyenesen az iskolák 
rendelkezésére bocsát: 

 mérési útmutató, 

 hanganyag az ingafutás, hasprés és fekvőtámasz gyakorlatokhoz, 

 oktató DVD tesztek lebonyolításhoz szükséges eszközök (mérleg, 
testmagasságmérő,  
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 hajlékonyságmérő eszköz, kézi szorítőerő-mérő, mérőcsík, 20 m-es szalag, 
bioimpedencia-analizátor 

 
Kötelező tesztelés: 

Évente egyszer (tavasszal) kötelező intézmény szintű fittségi tesztelést végezni. 
 
A NETFIT az egészséges fittségi teljesítményértékek mellett (egészségzóna) – teszttől 
függően – további egy, illetve két zónát (tartományt) tartalmaz (“fejlesztés szükséges” és 
„fokozott fejlesztés szükséges” zóna). 

 
 

2.14 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

2.14.1 Az iskola egészségnevelési elvei 

 

A gyakorlati tudnivalókat kísérletek, mérések és sokoldalú szemléltetés segítségével 

igyekszünk a tanulók számára érdekessé tenni.  

Fejlesztjük az egészségnevelés módszertani kultúráját. 

A tanulókra zúduló szellemi megterhelést továbbra is egészséges sporttal kívánjuk 

ellensúlyozni. Biztosítjuk tanulóink számára a mindennapos testedzés lehetőségét, a 

rászorulóknak pedig a szakszerű könnyített és gyógy-testnevelést.  

A délutáni foglalkozások kínálatának kialakításakor figyelembe vesszük a tanulók 

egészségvédelemmel kapcsolatos érdeklődését. 

A tanórán és azon kívül különböző munkaformákat alkalmazunk: kiselőadást, házi 

dolgozatot, faliújság, poszter, szórólap és számítógépes bemutató készítését.  

Kihasználjuk az osztály- és csoportkirándulásokban az egészséges életmód kialakításának 

terén rejlő lehetőségeket. 

2.14.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

A gyakorlati elemeket kísérletek, mérések és sokoldalú szemléltetés segítségével 

igyekszünk a tanulók számára érdekessé tenni. Kiemelt szerepet játszanak a mindennapi 

élethez kapcsolható vonatkozások. 

Folyamatosan fejlesztjük a környezeti nevelés módszertani kultúráját. 

Továbbra is kihasználjuk a humán szféra és a művészeti nevelés tantárgyai által nyújtott 

lehetőségeket ember és környezete harmonikus kapcsolatának bemutatására. 
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A délutáni foglalkozások, a napközis foglalkozások és az iskolaotthoni szabadidős 

foglalkozások kínálatának kialakításakor figyelembe vesszük a tanulók környezettel 

kapcsolatos érdeklődését. 

Felhívjuk a figyelmet a nyersanyagokkal és energiával való takarékoskodás jelentőségére, 

ennek mindennapi lehetőségeire; a fogyasztói társadalom a „Használd és dobd el!” 

jelmondatban összefoglalható mentalitásának káros voltára. 

Megpróbáljuk elérni, hogy a tanulók igazi otthonnak tekintsék iskolájukat, tartsák be a 

kulturált embertől elvárható normákat, és igyekezzenek jó értelemben a maguk képére 

formálni mindennapi munkájuk környezetét.  

Folytatjuk a téli és nyári sporttáborok, túrák megrendezésének gyakorlatát. Hisszük, hogy a 

síelés, kerékpározás és a többi szabadtéri sport segít a környezethez fűződő harmonikus 

kapcsolat kialakításában. 

Felhívjuk a tanulók figyelmét a város területén beindult szelektív hulladékgyűjtés tényére. 

Figyelemmel kísérjük és kihasználjuk a témában megjelenő intézményi, tanulócsoport-szintű 

vagy egyéni pályázati lehetőségeket. 

 

2.15 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

 

2.15.1 A magatartás értékelésének elvei 

A magatartásból adott minősítések feltételei: 

Példás minősítést kap az a tanuló, aki a közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó 

kezdeményezéseivel, véleményének megfelelő nyilvánításával, valamint példás 

viselkedésével elősegíti, és társait is erre ösztönzi. Szereti a közösségi életet, szívesen 

tevékenykedik érte és benne. A Házirendet megtartja, társait is erre ösztönzi. Nevelőivel, 

társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias. Fegyelmezett, megbízható, pontos, 

segítőkész. 

Jó minősítést kap az a tanuló, aki részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat 

elvégzi, iskolai és iskolán kívüli viselkedése ellen általában nincs kifogás. A Házirendet és az 

iskolai együttélés szabályait megtartja. Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, 

udvarias, fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos. 

Változó  minősítést kap az a tanuló, aki a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, 

alakítására nincs befolyással, viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni. 

A Házirendet és egyéb szabályokat csak ismételt vagy állandó figyelmeztetéssel tartja be. 
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Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem udvarias és nem tisztelettudó. Társai 

viselkedését közömbösen nézi, nem segít. Fegyelme ingadozó, munkája pontatlan. 

Rossz minősítést kap az a tanuló, aki munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai 

és iskolán kívüli viselkedésével rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be. Közösségi 

munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek. A Házirendet 

nem tartja meg ismételt figyelmeztetések ellenére sem. Nevelőivel, társaival, szüleivel 

szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle. Fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik. 

 

2.15.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

A szorgalom minősítésének tartalma: 

Példás  az a tanuló, aki a tanulmányi munkában igényli tudása bővítését, céltudatosan és 

ésszerűen szervezi meg munkáját. Munkavégzése pontos, megbízható. Minden tárgyban 

elvégzi feladatait. Önálló a munkában, önellenőrzése rendszeres. Kötelességtudata magas 

fokú, munkatempója állandóan lankadatlan, mindig felkészült, figyel, érdeklődik. Érdeklődése 

az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed. Egyes iskolai tárgyakban a tananyagon felül is 

produkál. 

Jó  az a tanuló, aki figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi. Az órákra 

alaposa készül fel. Rendszeresen és megbízhatóan dolgozik. Ösztönző hatásokra ellenőrzi 

önmagát. Tudja, hogy mihez kell segítséget kapnia. Általában felkészült, de érdeklődése 

megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 

Változó  az a tanuló, akinek munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor 

figyelmetlen, pontatlan. Önállótlan, csak utasításra kezd munkába, nem ellenőrzi önmagát. 

Munkája változékony jellegű. Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire. 

Hanyag az a tanuló, aki figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el. 

Nem hajlandó munkavégzésre. Nem törődik kötelességeivel. Érdektelenség, teljes közöny 

jellemzi. 

(Megjegyzés: a minősítéseknél nem hagyhatjuk figyelmen kívül az életkori sajátosságokat!) 

 

2.15.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

A tanulók dicséretének, jutalmazásának alapelvei 
 
Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

- tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, 

- kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, 

- eredményes kulturális tevékenységet folytat, 
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- kimagasló sportteljesítményt ér el, 

- jól szervezi és irányítja a közösségi élet tartósan, vagy kiváló eredménnyel záruló 

- együttes munkát végez, 

- egyéb módon hozzájárul az iskola hírnevéhez. 

Fegyelmező intézkedések: 

Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, 

igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, fegyelmező intézkedésben 

részesíthető. A fegyelmező intézkedés nem megtorló jellegű, hanem a súlyosabb 

fegyelemsértések megelőzésére szolgáló nevelési eszköz, jelentősen befolyásolja a tanuló 

magatartási osztályzatát.  

Súlyos, ill. ismétlődő fegyelemsértés esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhető. 

 

A dicséret, jutalom, illetve a fegyelmező intézkedések formáit, alkalmait iskolánk SZMSZ-e 

tartalmazza. 

3. Záró rendelkezések 

 

3.1. A pedagógiai program hatálybalépése 

 

A pedagógiai program .2014. év szeptember hó 1. napján lép hatályba, és visszavonásig 

érvényes. Az eddigi pedagógiai program ezen program hatálybalépésével egyidejűleg 

érvényét veszti. 
 

3.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja, minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban 

megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. A pedagógiai program 

felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, vagy 

ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat vagy a 

szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az intézményvezetőhöz kell 

beterjeszteni. A pedagógiai program módosítási eljárása megegyezik megalkotásának 

szabályaival. 

 

Kelt: Oroszlány, 2014. év március hónap 31. nap 

 

 

 

............................................. 

igazgató 

 

 

 

P.H. 
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3.3. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai  

 

A pedagógiai programot az intézmény diákönkormányzata ......... év .................. hó ......... 

napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat 

véleményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban 

meghatározott ügyekben gyakorolta, nevezett rendelkezésekkel egyetért. 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

............................................. 

diákönkormányzat vezetője 

 

 

 

A pedagógiai programot a szülői szervezet ......... év .................. hó ........ napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát jelen 

pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben 

gyakorolta, nevezett rendelkezésekkel egyetért. 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

............................................. 

szülői szervezet képviselője 

 

 

 

A pedagógiai programot az Oroszlányi József Attila Általános Iskola Intézményi Tanácsa 

......... év .................. hó ........ napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, 

hogy az Intézményi Tanács véleményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata 

során, a jogszabályban meghatározott módon gyakorolta, nevezett rendelkezésekkel egyetért. 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

............................................. 

Intézményi Tanács elnöke 

 

 

 

A pedagógiai programot az intézmény nevelőtestülete 2014. év március hó 31. napján tartott 

értekezletén elfogadta. 

 

 

 

............................................. 

hitelesítő nevelőtestületi tag 
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3.4. A pedagógiai program felülvizsgálata, jóváhagyása 

 

A tantestület a felülvizsgált, egybeszerkesztett pedagógiai programot 2014. március 31. 

napján tartott nevelőtestületi értekezleten fogadta el. 

 

A mai nappal, mint intézményvezető ezen pedagógiai programot jóváhagyom. 

  

Kelt: Oroszlány, 2013. év március 31. nap 

 

 

 

 

............................................. 

igazgató 

 

 

 

P.H. 

 

 

 

3.5. Fenntartói egyetértés 

 

Az Oroszlányi József Attila Általános Iskola pedagógiai programjával egyetértek, 

nyilvánosságra hozatalához hozzájárulok. 

 

 

2014. …………………… 

 

 

 

..................................................... 

Farkasné Biró Mónika 

tankerületi igazgató 

KLIK  

Oroszlányi Tankerület 
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Nyilatkozat 
 

 

A 2014. március 31én elfogadott pedagógiai program elkészítésében közreműködtünk, 

véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

Oroszlány, 2014. március 31. 

 

 

 

 

…………………………………….. 

alsós munkaközösség 

 

 

 

 

…………………………………….. 

felsős munkaközösség 

 

 

 

 

…………………………………….. 

reál munkaközösség 

 

 

 

 

…………………………………….. 

humán munkaközösség 
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  1.a. 1b. 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 

Időkeret 52 52 52 52 52 52 52 52 52 55 55 55 

NKT.27.§ (5) bek. tehetséggond., felzárkóztatás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

felhasznált óraszám 

 
Magyar nyelv és irodalom 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 

Magyar nyelv és irodalom kiegészítés 

         
1 1 1 

Idegen nyelv 

         

3 3 

 
Matematika  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Matematika kiegészítés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Erköcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ének 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

SZABADON TERVEZHETŐ 
 

Egyéni arculat logikai gondolkodás fejlesztés 1 

  

1 

  

1 

  

1 

  
Egyéni arculat tánc 

 
1 

  
1 

  
1 

  
1 

 
Egyéni arculat angol 

  

1 

  

1 

  

2 

  

3 

Informatika 

      

1 1 1 

   
Összes tantárgyi óra 25 25 24 25 25 25 24 24 25 28 28 28 

tanulói terhelhetőség: 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 35 35 

tervezett további időkeret 
 

informatika bontás 

      

1 1 1 

   
angol bontás 

  
1 

  

1 

  

2 

  

3 

tehetséggondozás, felzárkóztatás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ENGEDÉLYEZETT IDŐKERET 52 52 52 52 52 52 52 52 52 55 55 55 
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  5.a. 5.b. 5.c 6.a. 6.b. 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a. 8.b. 8.c 

Időkeret 51 51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 

NKT.27.§ (5)bek. tehetséggond.,felzárkóztatás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

felhasznált óraszám 

 
Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 

Magyar nyelv és irodalom kiegészítés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   
Idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika  4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika kiegészítés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2 2 2 2 2 

      
Biológia egészségtan  

      
2 2 2 1 1 1 

Biológia egészségtan kiegészítés 

         

1 1 1 

Fizika 

      

2 2 2 1 1 1 

Fizika kiegészítés 
         

1 1 1 

Kémia 

      

1 1 1 2 2 2 

Kémia kiegészítés 
      

1 1 1 
   

Földrajz  

      

1 1 1 2 2 2 

Földrajz kiegészítés 

      

1 1 1 

   
Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

Dráma, tánc 1 1 1 

         
Informatika 

   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

   
Technika, életvitel és gyakorlat, kiegészítés 

         

1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SZABADON TERVEZHETŐ 

 
Tanulás tanulása 

   

1 1 1 

      
Informatika 1 1 1 

         
Összes tantárgyi óra 29 29 29 28 28 28 32 32 32 32 32 32 

HETI TANULÓI TERHELHETŐSÉG 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

tervezett további időkeret 

 
informatika bontás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

technika bontás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

angol nívó csoport 3 3 3 3 

emelt matematika 5 5 5 5 

tehetséggondozás, felzárkóztatás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ENGEDÉLYEZETT IDŐKERET 51 51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 

 


