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BEVEZETŐ 
 

 
HELYZETKÉP: KÖZSÉGÜNKRŐL, ISKOLÁNKRÓL 

 
Rád község Vác és Penc között, Váctól kb. 10 km-re keletre található település. A falu a X. szá-
zad végétől lakott település, nevét az I. István feleségével Gizellával Magyarországra jött bajor 
lovagok egyikének bajor Wasserburgi Vencelin lovag fiáról Rád-ról kapta. 
A falu az évszázadok során sokszor cserélt gazdát: 1294 körül a Kinizsi nemzetségbeli Kinizsi 
család tagjainak birtoka volt. 1294-ben III. András király a felvidékről hazatérve itt adott ki két 
oklevelet (Acsai) György comes fia Berend mester nógrádi ispánnak és a rokon Csuda (Chyda) 
comes fia Miklós részére. 1300-ban a kiadott oklevelek ellen perrel léptek fel Kinizsi Jula és Já-
nos comes fiával, Tamással és Váci Wydus fiaival. Az országbíró előtt Wydus fiai és a Kinizsiek 
átengedték Rádot Benedeknek és a Csuda fiaknak. Az oklevelet később 1419-ben a Bodonyi 
Csuda család iratta át. Egykori földesura, Corvin János a birtokot – Mátyás király természetes fi-
aként – adományként kapta. Corvin Jánost Ráskay Balázs követte, majd a Csuda-család vált ki a 
földesurak sorából azzal, hogy 1595-ben áttért a református hitre. Ez a tény új arculatot adott a 
településnek, mivel a jobbágyok kötelesek voltak földesuruk hitét követni.  
A török időkben elnéptelenedett, az elmenekült lakosságot szlovák betelepülőkkel pótolták A falu 
a XVIII. század első felében a Vay-család birtoka. II. Rákóczi Ferenc emigrációba vonult hívé-
nek, a kuruc Vay Ádámnak hasonnevű fia áttért a katolikus hitre, ezzel ismét változott a falu éle-
te. Később Rád tulajdonosai között találjuk a Muslay családot, végül pedig a második világhábo-
rú végéig a Toperczer családot. 

A falu nevezetességei között találjuk a Muslay kastélyt, a Toperczer kúriát az evangélikus 
és a római katolikus templomot. 1946-ig közigazgatásilag Nógrád vármegye nógrádi járásához, 
1946-óta Pest megyéhez tartozik.. 

A községet a Vácot Acsával összekötő közúton érhetjük el, a Cserhát hegység délnyugati 
lábánál fekszik. A határában lévő Koporsó-hegyen avar kori sírokat találtak, a Kishegyen X-XI. 
századi temetőt tártak fel. Vác felől érkezve a falu elején, kis magaslaton találjuk a Szűz Mária 
születése tiszteletére szentelt római katolikus templomot. 1767-ben építette Muslay Gábor. A 
copf stílusú egyhajós, homlokzat előtti toronnyal épült templomot tíz évvel később fia fejezte be. 
Az alapító emlékét dombormű és sírfelirat őrzi a hajó bal oldalán. Dunaiszky Lőrinc alkotása 
1827-ből. A templommal szemben áll a három épületből U alakot formáló Muslay-kastély. A fő-
épület és a saroképületek manzárdtetősek, díszítésük copf stílusú. A templom mellett van a 
Muslay-Toperczer-kúria, amely a XX. század elején épült. A Kishegy nyúlványán található az 
1911-ben épült evangélikus templom. 
A falu Penc felőli végén XIX. század közepéről való, a Muslay-tisztilak látható. 
Évente ismétlődő esemény a falufarsang, a Szent István-emlékünnep és a Kisasszony-napi búcsú. 
A falu környéke igen alkalmas kirándulóhely, gyalog vagy kerékpárral túrázóknak, mivel válto-
zatos terep-viszonyok között terül el. Földrajzi helyzete kitűnő: a Dunakanyar tőszomszédságá-
ban, az Északi Középhegység lábánál, tiszta levegőjű, jellegzetes cserháti tájon található. Maga a 
falu egy domboktól körülölelt, festői szépségű völgyben, az itt elhaladó patak két partján fekszik. 

Vác vonzáskörzetében élni előnyös, mert  a Budapest-Vác (-Szob) vasútvonal, a naponta 
többször közlekedő Rád- Budapest autóbuszjárat, és főként a 2/A autóút gyors elérhetősége miatt 
Budapest vonzása is érezteti hatását. A településen áthaladó Nógrádot feltáró út a térség egyik fő 
közlekedési „verőere”. 
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A falu léte hagyományosan a mezőgazdaságra épült. Ipari tevékenység nem jellemző a faluban, 
szolgáltatások is csupán helyi szinten jelennek meg. A foglalkoztatás a lakosság kb. 20 %-ára 
korlátozódik, a többiek ingáznak. 

Rád lakosságának lélekszáma kétezerhez közelít, növekvő tendenciát mutat. A nemek 
aránya kiegyensúlyozott, a koreloszlás azonban egyenlőtlen: két fő folyamat – az eredeti népes-
ség elöregedése, illetve az ezt két fő korcsoportban (30-40 év, és 0-10 év) ellensúlyozó betelepü-
lés – határozza meg. A lakosság kevesebb, mint 10 %-a munkanélküli, foglalkoztatás szempont-
jából vegyes összetételű. Az aktív keresők jelentős része Vác városban dolgozik, de távolabbi vá-
rosokba is eljárnak /Dunakeszi, Budapest/. Művelődését is elsősorban Vác biztosítja a maga szó-
rakozási, kulturális lehetőségeivel. Helyben az alkalmanként szervezett zenés, táncos rendezvény 
nyújt kikapcsolódást, szórakozást. A családok életstílusa, érzelmi tónusa, kulturális szintje erősen 
változó. 

Rádot kb. 2500-as lélekszámú, gyors közlekedéssel elérhető, falusias jellegű, értékőrző, 
de a modern életfeltételeket is biztosító, népességét ellátni és megtartani képes, életteli, az Uniós 
normákkal összhangban fejlődő településsé szeretnénk formálni. 
Ehhez szükség van az intézmények bővítésére (iskolafejlesztés), a közösségi élet fejlesztésére, 
klubéletre (faluház), a korszerű telekommunikációs hálózat (kábeltévé, Internet) bővítésére, a ke-
reskedelem és a szolgáltatóipar fellendítésére, valamint a munkahely-teremtésre: azaz a falu né-
pesség-megtartó erejének növelésére. 

Az iskola jelenlegi formáját a nyolcvanas évek közepén kapta. 1996-ban birtokba vettük a 
minden igényt kielégítő tornacsarnokot. A tanulóink megközelítőleg 20 %-a rendezetlen családi 
viszonyok között, hátrányos helyzetben él. Ezek között sok a szociálisan éretlen, akik nehezen il-
leszkednek be a közösségbe, nem rendelkeznek megfelelő én-tudattal, biztonságérzettel, az inger-
szegény otthoni környezet nem segíti elő érzelmi gazdagodásukat. A problémás családok nehezen 
fogadják el az iskola értékrendjét, vagy nehéz velük kontaktust teremtenünk, megnyernünk őket a 
pedagógiai céljaink megvalósítása érdekében. 
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NEV EL É SI  PRO G RAM  
 

I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 
 iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása 

 
 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató mun-
kájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 
 
1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.  
Ennek érdekében: 

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 
 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 
 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 
 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük, 
 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi mun-

kájában és életének egyéb problémáiban, 
 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

 
 tanuló és tanuló, 
 tanuló és nevelő, 
 szülő és nevelő, 
 nevelő és nevelő között. 

 
2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismere-

teinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. 
Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a 
ránk bízott gyermekekből. 
 
Ennek érdekében: 

 a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra 
korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget 
nyújt, 

 iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudo-
mányokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a ta-
nulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat 
szűkebb és tágabb környezetükben,  

 az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesz-
tésében látjuk, 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás módszereit, 
 szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen, 
 törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 
 segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 
 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására, 



 5 

 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseménye-
ivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülé-
se révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 
 

3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni 
lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: 

 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  
 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint községünk érdek-
lődő polgárai, 

 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és 
közművelődési intézményekkel, 

 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – 
továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók 
számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában 
maga is részt vegyen. 

 
4. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményekép-

pen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 
 humánus, 
 erkölcsös, 
 fegyelmezett, 
 művelt, 
 kötelességtudó, 
 érdeklődő, nyitott, 
 kreatív, alkotó, 
 becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 
 képes a problémák érzékelésére és megoldására, 
 gyakorlatias, 
 képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 
 jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 
 van elképzelése a jövőjét illetően, 
 becsüli a tudást, 
 öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 
 ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 
 képes tudását továbbfejleszteni, és önállóan ismereteket szerezni, 
 tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 
 képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogal-mazni 

szóban és írásban, 
 a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  
 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

o nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 
o a természet, a környezet értékeit, 
o más népek értékeit, hagyományait, 
o az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

 a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 
környezetben, 
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 ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartás-formákat,  
 ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együtté-lését 

biztosító szabályokat, 
 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfoga-dott 

formáit és módszereit, 
 viselkedése udvarias, 
 beszéde kulturált, 
 társaival együttműködik, 
 szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 
 képes szeretetet adni és kapni, 
 szereti hazáját,  
 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 
 szellemileg és testileg egészséges, edzett, 
 egészségesen él, 
 szeret sportolni, mozogni, 
 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 
Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes 
hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban 
arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt 
személyiségjeggyel. 
 
 
 

II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, 
ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

 
 
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanu-
lókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 
 
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklő-
désre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket 
tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselke-
désüket, magatartásukat.  
 
1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védel-

me, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 
 
2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és 

kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakí-
tása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az 
egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése). 

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

lősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitott-
ság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 
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4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, 
őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

 
5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 
 
6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások 

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, 
áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a meg-
egyezésre. 

7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, 
valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

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

nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, 
ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 

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

sebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben 
tartása. 

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

gének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi je-
lenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a 
demokrácia érvényesítésére. 

 
 
Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elő-
segítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő 
tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó fo-
lyamatos értékelés. 

  
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfej-
lesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 
 
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 

Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói kö-
zösségen keresztül érvényesül. 

 
Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 
 
 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 
1. Szokások kialakí-

tását célzó, be-
idegző módsze-
rek. 

- Követelés. 
- Gyakoroltatás. 
- Segítségadás. 
- Ellenőrzés. 

- A tanulói közösség tevékenységének  
  megszervezése. 
- Közös célok kitűzése, elfogadtatása. 
- Hagyományok kialakítása. 



 8 

 - Ösztönzés. - Követelés. 
- Ellenőrzés  
- Ösztönzés. 

2. Magatartási mo-
dellek bemutatá-
sa, közvetítése. 

 

- Elbeszélés. 
- Tények és jelenségek  
   bemutatása. 
- Műalkotások bemutatása. 
- Személyes példamutatása. 

- A nevelő részvétele a tanulói     
közösség tevékenységében. 

- A követendő egyéni és csoportos 
minták kiemelése a közösségi élet-
ből. 

3. Tudatosítás 
(meggyőződés 
kialakítása). 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 
- A tanulók önálló elemző 
   munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó magatar-
tási normákról. 

- Vita. 

 
Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, 
ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: 

 minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott 
továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsé-
ge - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követelmények teljesítésén túl az 
egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tan-
tervében megfogalmazott követelményeknek.) 

 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártassá-
gokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későb-
biekben megfeleljen, 

 ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közös-
ségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

 határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 
 
 

III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 
PEDAGÓGIAI FELADATOK 

 
 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különfé-
le iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 
 
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 
 

1. A tanulók erkölcsi nevelése. 
Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 
alakítása. 
 

2. A tanulók értelmi nevelése. 
Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képessé-
gek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 
 

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 
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Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fon-
tosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és 
kommunikáció elsajátítása. 
 

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 
Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmaguk-
ra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 
 

5. A tanulók akarati nevelése. 
Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó 
igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítá-
sa. 
 

6. A tanulók nemzeti nevelése. 
Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti ha-
gyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsü-
lése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 
 

7. A tanulók állampolgári nevelése. 
Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 
felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevé-
kenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 
 

8. A tanulók munkára nevelése. 
Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellá-
tására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 
 

9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 
Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 
Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvéde-
lem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 
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IV. A TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK - 
ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 

 
1./Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladata, elvei: 
 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártas-

ságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében, 
 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgá-

ló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat, 
 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások ke-

retében - foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretek-
kel: 

o a táplálkozás, 
o az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás megelőzése, 
o a családi és kortárskapcsolatok, 
o önismeret, 
o a környezet védelme, 
o az aktív életmód, a sport, 
o a személyes higiénia, 
o a szexuális fejlődés területén. 

 Az egészséget nem károsító munkakörülmények biztosítása mind a tanulók, mind az intéz-
ményi dolgozók vonatkozásában. 

 Biztonságos körülmények megteremtése a munka- és gyermekbalesetek elkerülése érdeké-
ben. 

 
Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozás feladata. 
 
2./ Az iskolai egészségnevelés tevékenységi formái: 
 a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása (Lásd. pedagógiai program - helyi tan-

terv ), 
 az iskola közvetlen környezete és a környék lehetőségeinek kihasználása sporttevékenysé-

gekre, ezzel a sportolás népszerűsítése a tanulók körében: 
o jégpálya készítése, 
o félévente legalább egy kerékpártúra szervezése a környékre, 
o túrák, kirándulások szervezése, 
o úszásoktatás, uszodalátogatás szervezése (Vác) 
o házi bajnokságok rendezése (kézilabda, labdarúgás, asztalitenisz) 
o részvétel a régióban, körzetben megrendezett sportversenyeken, sportmegmozdu-

lásokon, 
o regionális sportprogramok szervezése, lebonyolítása (mezei futás, terepkerékpár, 

Mikulás kupa – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda), 
 a tanulók fizikai állapotának rendszeres mérése, az előírt szűrővizsgálatok megszervezése, 
 a biológia, egészségtan, etika, testnevelés és sport valamint a technika és életvitel tantár-

gyak és az 5-8. évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek, 
 új tanulásszervezési eljárás – projektoktatás – alkalmazása /6. és 8. évfolyam – Egészség-

tan/ 
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 minden tanév november hónapjában egészségvédelmi napok szervezése (előadások, vetíté-
sek, rajzverseny, játékos vetélkedő alsós és felsős évfolyamokon külön- külön), 

 az iskolai egészségügyi szolgálat - iskolaorvos, védőnő, fogorvos - segítségének igénybe 
vétele: 

o előadások megtartására, 
o a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésére, megtar-

tására, 
 a háziorvosok, a védőnők, a helyi művelődési házak által a falu lakosságának szervezett 

egészségügyi programok megszervezésében, lebonyolításában való segédkezés, a tanulók 
részvétele a programokon, 

 a pedagógusok egészségneveléssel kapcsolatos ismereteinek bővítése helyi előadások szer-
vezésével, pedagógus továbbképzéseken való részvétellel, 

 a gyermekbalesetek elkerülése érdekében a tanulók balesetvédelmi oktatása tanév elején, 
bizonyos tantárgyak első tanítási óráján, bizonyos iskolai programok előtt, súlyos sérüléssel 
járó balesetek után. 

 
3./ Az iskolai egészségnevelési programot segítő kapcsolatok. 
Az iskolai egészségnevelési program sikeres megvalósítása érdekében megfelelő kapcsolatot és 
együttműködést kell kialakítani:  

o a szülőkkel, 
o a szülői szervezetekkel (iskolaszék, szülői munkaközösség), 
o az iskolai egészségügyi szolgálatokkal (iskolaorvos, védőnő, fogorvos), 
o a helyi gyermekjóléti, illetve családvédelmi szolgálatokkal, 
o a területileg illetékes nevelési tanácsadókkal, 
o az iskola fenntartójával, működtetőjével – KLIK - Váci Tankerület 
o a helyi önkormányzatokkal, közösségekkel, 
o az ÁNTSZ területileg illetékes intézeteivel, 
o a területileg illetékes rendvédelmi szervekkel, 

 
a./ Szülők (család) 
A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők megfelelő 
tájékoztatása és információ átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az iskola egészség-
fejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelmükkel is jelentősen növelhetik az iskolai 
munka hatékonyságát. 
 
b./ Iskolai szülői munkaközösség 
Az iskolai szülői munkaközösség jogosítványokkal felruházott szervezet, amely hidat jelent az 
intézmény és a tanulók szülei között. Az iskolai egészségnevelési program kialakításába, megva-
lósításába be kell vonni a szülői munkaközösséget, szükséges megnyerni a támogatásukat is. Ez a 
„szövetség” garancia lehet arra, hogy a szülők lehetőségeikhez képest minden területen segítsék 
az iskolai program megvalósulását. 
 
c./ Iskolaorvos, védőnő, fogorvos 
Az iskolai egészségügyi ellátásról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának legyen kijelölt 
orvosa és védőnője, valamint a tanulók fogászati ellátását végző kijelölt fogorvosa. Intézménye-
inkben az orvosi feladatokat a község háziorvosa, a védőnői feladatokat a védőnő, a fogorvosi 
feladatokat a községi fogorvos– megállapodás alapján látja el.  
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Tevékenységük legfontosabb területei: 
 a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, szűrővizsgálata, 
 adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése, 
 közreműködés: közegészségügyi- járványügyi, környezet- egészségügyi, táplálkozás egész-

ségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskolai vezetéssel egyeztetve, 
 felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban, 
 az iskolai egészségnevelésben, egészségnevelési programban való részvétel, a végrehajtás 

segítése a következőkkel: 
o a tanulók és a pedagógusok ismereteinek bővítése előadásokkal, rendhagyó órák-

kal, 
o tanfolyamok tartása a tanulóknak (csecsemőgondozás, táplálkozás, fogmosási 

gyakorlat) 
o olyan egészségügyi programok szervezése, mely a falu lakosságának szól, de e a 

tanulók is bekapcsolódhatnak (egészséges életmód, tanácsadás és komplex szűrő-
program; felvilágosító, ismeretterjesztő előadás). 

 
d./ Gyermekjóléti, családvédelmi szolgálat, nevelési tanácsadó,  
A gyermekvédelmi munkában valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak segítséget 
nyújtani a gyermekjóléti szolgálatok és a települési önkormányzatok más intézményeiben dolgo-
zó segítő foglalkozású szakemberek. A hivatalos, jogszabályokhoz kötött kapcsolatok részleteit 
különböző dokumentumok rögzítik, de a kooperációnak ezen túlmutatóan szakmai szerepe is van.  
 
e./ ÁNTSZ területileg illetékes intézete 
Az ÁNTSZ területileg illetékes intézete, azon belül is különösen az egészségfejlesztési szakem-
berek előadások tartásával, kiadványok biztosításával (videokazetta, könyv, tájékoztató kiad-
ványok) konkrét segítséget nyújthatnak az egészségnevelési munkában. 
 
f./ Az iskola fenntartója, működtetője - KLIK - Váci tankerület 
Az iskola fenntartója több szempontból is fontos szerepe lehet az egészségnevelési program 
megvalósításában: 
 Mint az intézmény fenntartója, a költségvetés meghatározásakor külön keretet biztosíthat az 

egészségnevelési feladatok elvégzésére, a biztonságos, egészséget nem károsító munkakö-
rülmények megteremtésére, fenntartására. 

 Az általa foglalkoztatott szakember látja el iskolánkban a munkavédelmi, balesetvédelmi 
feladatokat.(balesetvédelmi oktatás pedagógusok részére, munkavédelmi szemle megtartása 
évente két alkalommal). 

 
g./ Helyi önkormányzat, társadalmi szervezetek, közösségek 
A helyi önkormányzat, társadalmi szervezetek, közösségek anyagi támogatással, a szervezésben, 
lebonyolításban nyújtott segítséggel mozdíthatják elő egy – egy programunk sikerét. Közös ren-
dezvényekkel nem csak a tanulók, hanem a település minden korosztálya megmozgatható. 
 
h./ Területileg illetékes rendvédelmi szervek 
A rendőrkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési programok közös kimunká-
lásával, a pedagógusoknak jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, rendészeti, közlekedési témájú elő-
adások, a tanulóknak közlekedési, kábítószerrel kapcsolatos előadások tartásával, versenyek ren-
dezésével tudnak segítséget nyújtani. 
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V. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSO-
LATOS ISKOLAI TERV 

 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 
 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. 
 ismerjék fel a vészhelyzeteket; 
 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 
 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 
 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 
 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jár-
tasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; 
 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglal-

kozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alap-
ismeretekkel. 

 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának elő-
segítése érdekében 

 az iskola kapcsolatot épít ki a Magyar Vöröskereszttel és a területileg illetékes ÁNTSZ-el; 
 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedők-

be; 
 támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalko-

zó továbbképzésen. 
 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 
szolgálják: 

 a helyi tantervben szereplő tantárgyak – biológia, kémia, fizika, testnevelés, technika 
és életvitel- tananyagaihoz kapcsolódó ismeretek: 

 az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele 
évente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra meg-
tartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-
nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a 
mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja;  

 
Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

 Elsősegély-nyújtó szakkör 7 – 8. évfolyamon – 1-1 óra/hét 
 Minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az 

Országos Mentőszolgálat, a Magyar Vöröskereszt vagy a területi ÁNTSZ segítségével; 
 évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó  

délután szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára 
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VI. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 

 
1. A pedagógusok alapvető feladatai  

 A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési 
szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasítá-
sában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

 Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézmény-
vezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

 Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással le-
kötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.  

 Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a 
nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, 
tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

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

 Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek 
munkájában. 

 Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  
 A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 
 A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. 
 Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.  
 A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 

szakszerűségének figyelemmel kísérése. 
 
2. A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

 Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 
 A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tan-

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

tanítási órákon 
 Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon 
 A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módsze-

rek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 
 A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órá-

kon és a különféle iskolai foglalkozásokon. 
 Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a 

tanítási órákon. 
 A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében. 

 
3. A tehetséges tanulók gondozása 
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 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók ré-
szére. 

 Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok 
önálló szervezése, segítség a szervezésben. 

 Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, be-
mutatókon. 

 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán be-
lüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kí-
vüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 
4. A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, maga-

tartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók 
gondozása, eredményes fejlesztése 

 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a 
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 
nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. 

 A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 
helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő ta-
nulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében. 

 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szo-
ruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása. 

 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szo-
ruló tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára. 

 Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozot-
tan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézsé-
gekkel küzdő tanulók körében. 

 
5. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

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

 Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnep-
ség). 

 Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 
 A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) prog-

ramok. 
 

6. Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 
 Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése. 
 Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a progra-

mok szervezésében, részvétel a programokon. 
 Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, 

részvétel a kirándulásokon, táborokon. 
 
7. Munkafegyelem, a munkához való viszony 
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 A munkaköri kötelességek teljesítése. 
 Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 
 Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. 
 Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

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

 Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 
 Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 
 Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 
 Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 
9. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

 Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 
 Továbbképzéseken való részvétel. 
 A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 
 Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, kiadványok-

ban. 
 
10. Az iskolai munka feltételeinek javítása 

 Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 
 Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 
 Az iskolai alapítvány működésének segítése. 
 Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (inno-

váció). 
 Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 
 Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

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

 Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 
 Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 
 Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 
12. Aktív részvétel a tantestület életében 

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

 Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek 
szervezésében, a szervezés segítése. 

 Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényein. 
 
13. Az iskola képviselete 

 A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 
 Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 
 Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményei-

ről a helyi médiában. 
 Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 
 Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. 
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 A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 
 Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. éle-

tében, civil szervezeteiben. 
 
14. A vezetői feladatok ellátása 

 Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 
 Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, 

értékelés) lelkiismeretes ellátása. 
 A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

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

 A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása. 
 Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a 

tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 
 Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 
 Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagó-

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

VII. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADA-
TAI 

 
1. Az osztályfőnök feladatai 
 
 Nevelő munkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki tanme-

net. 
 Osztálya közösségének felelős vezetője. Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-

önkormányzati munkában és az iskolai rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az 
osztályközösség megfelelő irányításával. 

 Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli 
osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve, segíti a munkakö-
zösség kialakulását. 

 Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, láto-
gatja óráikat, észrevételeit, esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli. 
 

 Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványait 
oktató nevelő tanárokkal (tanulószoba, napközi), a tanulók életét, tanulmányait segítő sze-
mélyekkel (pl: logopédus, GYIV). 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, osztálya fegyelmi helyzetét, különös 
gondot fordít a veszélyeztetett, a BTMN-s, SNI-s tanulók segítésére. Támogatja a tehetsé-
ges tanulók fejlődését. 

 Az osztályban tanító pedagógusok véleményét kikérve minősíti a tanulók magatartását, 
szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a tanártársai elé terjeszti. 

 Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, tájékoztató füzet útján rendszeresen 
tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, a tájékoztató 
füzetben szereplő érdemjegyeket havonta egyezteti a naplóban levőkkel. 
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 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló naprakész vezetése, 
félévi és tanév végi statisztikák, továbbtanulással kapcsolatos tennivalók, hiányzások pon-
tos vezetése, törzslapok és bizonyítványok vezetése). 

 Mint osztályfőnök saját hatáskörben az SZMSZ-ben felruházott jogainál fogva indokolt 
esetben három nap távollétet engedélyezhet és igazolhat osztálya tanulójának. Tanulóit 
rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, va-
lamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók véleményét 
figyelembe véve). Felhívja a szülők figyelmét a szociális és egyéb juttatásokra. 

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a 
kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 

 Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének ismeretében. 
 Tanórán kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős programokat 

szervez. (pl.: osztálykirándulás, klubdélután, túra stb.) 
 Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét. A 

szükséges javítási, karbantartási munkálatokat jelzi az iskola vezetőségének. 
 

2. Az osztályfőnöki munka tervezése 
Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított osztályfőnöki 
munkaterv alapján végzi. 
 
Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

a) A tanév elején összeállított munkaterv 
o Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 
o Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 
o Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 
o Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 
o Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői ér-

tekezletek tervezett témái. 
o Az osztály diákközösségének vezetői. 
o Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán 
o Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 
o Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 
o Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

 

3. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 
Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról 

o Tanulók száma, ebből leány 
o Állami nevelt (gondozott) 
o Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 
o Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló 
o Sajátos nevelési igényű tanuló 
o Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló 
o Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló) 
o Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók 
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o Más településről bejáró tanuló 
o Nem magyar állampolgár 
o Évfolyamismétlő 

 
Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 

o Tanulók száma 
o Osztályozott tanulók száma és aránya 
o Osztályozatlan tanulók száma és aránya 
o Az egyes tantárgyak osztályátlaga 
o Az osztály tanulmányi átlaga 
o Kitűnő, jeles tanulók száma  
o Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 
o Írásbeli jutalmazások, elmarasztalások száma ( szaktanári, napközis nevelői, osz-

tályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi) 
o Egy tantárgyból bukott tanulók száma  
o Két tantárgyból bukott tanulók száma 
o Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma 
o Hiányzások ( igazolt, igazolatlan) 
o A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei 
o Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma 

és az elért helyezések) 
o Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanu-

lók száma és az elért helyezések) 
o Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői 
o A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (ma-

gyar, matematika) 
o Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján 
o A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók 

száma és aránya 
o A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók 

száma és aránya 
o A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók 

száma és aránya 
o Továbbtanulás iskolatípusok szerint 
o Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya 
o Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya 
o Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya 
o Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya 

 
A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési szem-
pontjai az első félév és a tanév végén 

o Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok ará-
nya, új tanulók, távozók). 

o Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturá-
lis elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvé-
delmi munka). 

o A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel 
küzdő tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 
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o Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 
o Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási ne-

hézségekkel küzdő tanulók). 
o A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvé-

nyek felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel). 
o A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek tapasz-

talatai, a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 
o Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai felada-

tokat: 
 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 
 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 
 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerű-

nek? 
 
4. Az osztályfőnöki órák témái 

a) Kötelezően feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki óráin 
o A házirend szabályainak megbeszélése. 
o Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése. 
o Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése. 
o Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása. 
o Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 
o Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek megbe-

szélése. 
o A kerékpáros közlekedés szabályai. 

 
b) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák 

o Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és 
kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higié-
nia; a szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) se-
gítségének igénybe vételével. 

o Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati elsajá-
títása céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének 
igénybe vétele. 

o Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második fél-
év végén. 

o Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én. 
o Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák áldoza-

tainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak emléknapjáról, 
a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról. 

o Megemlékezés az iskola névadójáról. 
o Osztálykirándulás előkészítése. 

 
c) Az osztályfőnöki órák tananyaga, tematikája évfolyamonként: 
 

5. évfolyam 
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Tananyag: Tanuljunk tanulni Ötödikbe léptünk, házirend, tisztségek. A tanulást is tanulni 
kell. Nehéz és könnyű tantárgyak. Eredményes tanulás az 5. osztályban. 
Követelmény: A tanulás kötelesség. Gazdálkodás az idővel. A tanulást is tanulni kell. Ami ér-
dekel, amit szívesen csinálok. 
 
Tananyag: Személyiségünk Önismeret, öntudat, önbizalom. Az ember értéke. Szokás, szen-
vedély. 
Követelmény: Önismeret fejlesztése, osztálytársak közti bizalom, a támogató légkör megerő-
sítése. A dohányzás szenvedélybetegség jellegének tudatosítása. 
 
Tananyag: Test és lélek Az egészség értéke életünkben. Hogyan élhetünk egészségese. Test-
kultúra (testedzés, pihenés, öltözködés). Életrend, életritmus. Szabadidő helyes felhasználásá-
ról. 
Követelmény: Testünk iránti felelősségünk. Testi-lelki egészség legfontosabb összefüggései. 
 
Tananyag: Tudni illik Az étkezés illemtana. Öltözködés, kultúrája. Szórakozás illemtana: 
színház, mozi, hangverseny, diszkó, kirándulás, sport, játék, strand. 
Követelmény: Alapvető viselkedési normák gyakoroltatása, betartása, megkövetelése. 
 
Tananyag: Családi élet Alkalmazkodás a családban. Egymás iránti figyelem a családban 
(hétköznapok, ünnepek). 
Követelmény: A család életre szóló érzelmi háttér, erőforrás szerepének tudatosítása. Az 
egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása. 
 
Tananyag: Közlekedés Gyalogos közlekedés kisebb, nagyobb településen. Tömegközlekedési 
lehetőségek. Kerékpáros közlekedés. Idénybalesetek. 
Követelmény: Kövesse a közlekedés helyes magtartási szokásait! Ismerje a városi és vidéki 
közlekedésben lévő különbségeket! Ismerje a gyalogos és tömegközlekedés szabályait! 
 

6. évfolyam 
 

Tananyag: Gondolkodás, kommunikáció, tanulás Problémamegoldás, tanulás, emlékezet. In-
telligencia, okosság, bölcsesség. Megismerés, tudás. 
Követelmény: A beszéd és a gondolkodás összefüggései. Értékelje a tudást, a lelkierőt, és az 
egyéb szellemi képességeket! 
 
Tananyag: Személyiségünk Ember voltunk általános vonásai, egyediségünk. Örökletes adott-
ságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, képességek, tehetség. Szokás és szenvedély: jó 
és rossz szokásaink. 
Követelmény: Képesség a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére, a helyes 
önismeret kialakítására, önmaga felvállalására, mások bírálatának segítségként való elfogadá-
sára. Legyen képes felismerni az örökletes tényezők szerepét a jellem kialakulásában! 
 
Tananyag: Test és lélek Test és lélek egysége. Egészséges életmód, testkultúra, mentálhigié-
nia. Növekszem, változom. 
Követelmény: Helyezze el önmagát a saját korcsoportjában, felismerve ebből adódó jellemző-
it! Ismerje az ember életszakaszainak főbb általános jellemzőit. 
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Tananyag: Tudni illik! Találkozás, üdvözlés. Megszólítás, bemutatkozás, társalgás. Telefoná-
lás illemtana. Vendégségben, vendéglátás. Pontosság, pontatlanság. 
Követelmény: Alapvető magatartási normák ismerete. 
 
Tananyag: Családi élet Személyi higiénia: testápolás, bőrápolás, ruha váltása. Nemi érés, 
nemi higiénia. Környezet tisztántartása: otthon, osztályban. Állatokkal a lakásban. 
Követelmény: Tudja önmagát, környezetét tisztán tartani! Tudja, hogy a tisztaság az egészsé-
ges élet alapfeltétele! 
 
Tananyag: Közlekedés Kerékpáros közlekedés korábban megismert szabályainak bővítése. 
Közlekedési jelzések, továbbhaladási algoritmusok leírása. Tömegközlekedés (országúti, vas-
úti, városi). 
Követelmény: Ismerje az alapvető közlekedési szabályokat. Ismerje a kerékpár biztonsági fel-
szereléseit! 

7. évfolyam 
 
Tananyag: Test és lélek Egészség, betegség, fogyatékosság. Egészséges életmód testkultúra, 
mentálhigiénia. Veszélyeztető tényezők. Az egyén és a drogok. A drogok és a médiák. A rek-
lám hatása. 
Követelmény: Ismerje fel a test és lélek összefüggéseit! Legyenek ismeretei a káros szenvedé-
lyek veszélyeiről és elkerülésük módjáról! 
 
Tananyag: Személyiségünk Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, ké-
pességek, tehetség. A tanulás szerepe: sajátos szokások, ismeretek, világlátás, hobbik, örö-
mök, félelmek. A nevelés szerepe: példaképek, jutalmazások, büntetések. 
Követelmény: Tudja, hogy minden ember egyedi, hogy énünk egyes összetevői örököltek, 
mások megszerzettek! Ismerje fel a tanulás jelentőségét a jellem alakulásában! 
 
Tananyag: Pályaorientáció Képességek: térbeli gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség, szá-
molási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság, kapcsolatteremtés. Képes-
ség és teljesítmény összefüggése. Önismeret testi, lelki, szociális és szellemi szempontjai. 
Munkahelyi ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az átképzés. Pá-
lyaválasztási alapfogalmak: pálya, szakma, foglalkozás, beosztás, munkakör, képesítés, kép-
zettség. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Szabadban dolgozni, testi erőt 
kifejteni, technikai feladatokat ellátni, tiszta környezetben dolgozni, szellemi munkát végezni 
stb. 
Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a képessé-
gek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a testi adottsá-
gok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes munkavégzésben. Felis-
merni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség állapotát, az átképzés szük-
ségességét. Értelmezni a pályaválasztási alapfogalmakat. Azonosítani az érdeklődési területe-
ket és elmondani azok szerepét a pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pálya-
választásban. 
 
Tananyag: Közlekedés A KRESZ szabályai. Az elsősegélynyújtás szabályai. Veszélyhelyze-
tek kialakulása. 
Követelmény: Előrelátással hárítsa el a veszélyhelyzetek kialakulását! Alkalmazza a KRESZ 
szabályait különös tekintettel: rendőri karjelzések, behajtani tilos, kerékpárút, főútvonal! 
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Tananyag: Tudni illik Fiúk és lányok, megismerkedés, udvarlás. Társalgás illemtana. Ho-
gyan? Miről? Kamaszszerelem. 
Követelmény: Helyes viselkedési formák tudatosítása. 
 

8. évfolyam 
 
Tananyag: Személyiségünk Önmegfigyelés, önismeret, önnevelés: tapasztalat önmagamról és 
másokról. Elismerés, bírálat, építő, romboló. Érdeklődés, célok, akarat, énideál, értékek. Ön-
érzet, önbizalom, önszeretet, szégyen, kisebbségi érzés. Önfegyelem, akaraterő, felelősség. 
Különbözőségek és hasonlóságok. A másik egyediségének, másságának elismerése, tisztelete. 
A másik megismerése. Kommunikáció. Vitatkozás, versengés, kompromisszumok. Jellem-
lelki tulajdonságok. Szokások, tudás, erkölcs, világnézet. Intelligencia, okosság, bölcsesség, 
kreativitás. Büszkeség, gőg, méltóság, önzés, önzetlenség. Nyitottság, kíváncsiság. Az ember, 
mint értékelő lény. Az értékelés szempontjai. Az értékelés nehézségei. A legfontosabbnak tar-
tott értékek. Az ember, mint erkölcsi lény. Választás és döntés, szándék és tett. A rossz, a hi-
bázás és a bűn. Az erkölcsös cselekedet (jót jól). Mozgatóink. Meghatározottságaink, gyöke-
reink. Vágy, szükséglet, lehetőség, igény. Érdekek, értékek, normák. Beállítódás, magatartás 
és viselkedés. Empátia, tolerancia. Az egyes ember fejlődése. Életkorok jellemzői. 
Követelmény: Tudjon érvelni az önuralom, önnevelés, önismeret fontossága mellett! Legyen 
képes érvelni a másik személyiségének tisztelete mellett! Legyen nyitott az értékek felismeré-
sére és elfogadására! Legyen képes a meggondolt véleményalkotásra, mások józan, igazságos 
megítélésére! Legyen képes fontos helyzetekben a választási lehetőségek mérlegelésére, in-
dokolni mások és önmaga hibás és jó döntéseit! Legyen képes felfedezni a különböző visel-
kedések és döntések mögött meghúzódó mozgatókat! Ismerje az egyes életszakaszok főbb jel-
lemzőit! 
 
Tananyag: Pályaorientáció Képességek, munkahely, munkanélküliség. Térbeli gondolkodás, 
nyelvi kifejezőképesség. Számolási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság 
és kapcsolatteremtési képesség. A képesség és teljesítmény összefüggése. Az önismeret testi, 
lelki, szociális és szellemi szempontjai. A munkahelyi ártalmak és a stressz. A munkanélküli-
ség állapota, folyamata, az átképzés. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, kérdőív, gyűj-
tőmunka. 
Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a képessé-
gek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a testi adottsá-
gok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes munkavégzésben. Felis-
merni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség állapotát, az átképzés szük-
ségességét. 
 
Tananyag: Pályák megismerése, pályaválasztási dokumentumok A pályák megismerésének 
lehetőségei: Pályaképek, pályatükrök, pályaismertetések, foglalkozás leírások. Pályaszintek, 
egymást helyettesítő pályaajánlatok. Pályaalkalmasság, továbbtanulási lehetőségek. A pálya-
választás dokumentumai, ismeretforrások. Videofelvételek elemzése, pályatabló készítése, ri-
portok készítése, elemzése. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Érdeklődési 
területek: Szabadban dolgozni, növényekkel, állatokkal foglalkozni, emberek között dolgozni. 
testi erőt kifejteni, formákkal, vonalakkal dolgozni, kézi erővel, szerszámmal dolgozni. Tech-
nikai feladatokat ellátni, irodában dolgozni, embereken segíteni, eladni, vásárolni. Tiszta kör-
nyezetben dolgozni, gépeket szerelni és javítani, elektromos készülékekkel dolgozni, építő-
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iparban, laboratóriumban dolgozni. Érzelmi viszonyulás és a motiváció szerepe a pályavá-
lasztásban. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, öndefiníciós folyamatok támogatása. 
Követelmény: A tanuló tudja: Azonosítani az érdeklődési területek és elmondani azok szere-
pét a pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban. 
 
Tananyag: Családi élet Családtervezés, házasság, családi célkitűzések. Generációk kapcsola-
ta, egymás segítése. Családi szabadidő szervezés. 
Követelmény: Legyen képes életvitele tudatos alakítására! Legyen fegyelmezett, segítőkész! 
Tudja szabadidejét kulturáltan hasznosítani! Legyen tájékozott nemzeti, vallási, családi ünne-
pekről! Tudjon ezek hagyományainak megfelelően viselkedni! 

 
d) Választható témák az osztály összetételétől, neveltségi szintjétől függően 

o A tanulást is tanulni kell 
o Tanulást segítő tevékenységek 
o Egészséges életrend 
o A helyes napirend kialakítása 
o A család: a nagyszülők, a szülők és a gyerekek közössége 
o Ünnep a családban 
o Az ünnepek szerepe az emberek életében 
o Ismerem-e önmagam? 
o A megismerés forrásai 
o Baráti kapcsolatok 
o Részvétel a házi munkában 
o A nyári szünidő tervezése 
o A tanulási szokások, a gazdaságos tanulás 
o Fiúk és lányok barátsága 
o A helyes viselkedés, a helyes beszéd, az udvariasság 
o Igazmondás, hazugság 
o A serdülők biológiai és higiéniai problémái 
o Fejlesztő játékok tanulása 
o Tudni illik, hogy mi illik 
o Illemtan a gyakorlatban 
o Lakásunk kultúrája 
o Pályaválasztásra készülünk 
o Önállóság a tanulásban 
o Konfliktusok az osztályban 
o Igaz barátok az osztályban 
o A kulturált magatartás szabályai 
o Viselkedés ünnepi alkalmakkor 
o Bírálat, önbírálat 
o A család funkciói 
o Konfliktus a családban 
o Fizikai és szellemi munka 
o A pénz szerepe életünkben 
o Ápolt, divatos megjelenés 
o Hogyan rendezném be otthonomat? 
o A vendéglátás illemtana 
o A határainkon túl élő magyarság 
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o Testápolás, szépségápolás a serdülőkorban 
o Az étkezési kultúra 
o Az iskolaválasztás gondja 
o A család pályaválasztási elképzelései 
o Diákönkormányzat az osztályban és az iskolában 
o Törekvés a harmonikus életre 
o Jövőnkre készülünk 
o Harcban önmagunkkal 
o Bizonytalankodók az iskola- és a pályaválasztásban 
o Ügyintézés a mindennapokban 
o Barátság, szerelem, szexualitás 
o Házasság és család, a felbomló család 
o Hétköznapok és ünnepek a családban 
o Korunk jellemző betegségei 
o A fiatalkori bűnözés 
o A hivatalos helyen való viselkedés illemtana 
o Különféle tanulási módszerek 
o A jó időbeosztás, a helyes napirend 
o Közösségfejlesztő játékok 
o A kulturált viselkedés alapjai, illem 
o Ismerős, haver, barát 
o Kapcsolatok a másik nemmel, a nemi érés tudatosítása 
o Árulkodás, becsület, "betyárbecsület" 
o Hazugság, elhallgatás, igazmondás, becsületesség 
o Közlekedési szabályok, utazási illemtan 
o Színházlátogatás: viselkedés az előadáson, az élmények  megbeszélése 
o Megjelenés, öltözködés 
o A sport szerepe az egészséges fejlődésben 
o Helyem a családban, szüleink tisztelete 
o Egészséges életmód rend, tisztaság, higiénia, korszerű táplálkozás 
o Veszélyes anyagok (alkohol, dohányzás stb. egészségkárosító hatása) 
o Az olvasás szerepe, fontossága, az olvasás élménye 
o A televízió műsorok, a videó-filmek helyes megválasztása 
o Ünnepek, az ünnepnapok szükségessége 
o Iskolai hagyományok megismerés 
o Fiú-lány kapcsolat, barátság, szerelem, a férfi, és a női szerepek. 
o Szerelem és házasság 
o Generációk együttélése, szüleink, nagyszüleink. 
o Az idős emberek tisztelete, segítése, a kötelességtudat fejlesztése 
o Családi hagyományok, ünnepek  
o A vallások szerepe életünkben, sokfélék vagyunk, tolerancia 
o Viselkedés iskolában a tanórán, iskolai rendezvényeken, utcán, közlekedési eszközö-

kön, színházban, étteremben, szórakozóhelyen 
o A munka az ember alapvető létformája, a munka értelme, megbecsülése 
o Megélhetés, gazdálkodás, jólét  
o Vitakultúra fejlesztése, a véleményalkotás szabadsága 
o Nemzeti azonosságtudat, nemzeti hagyományaink, történelmünk, jelképeink 
o Helyünk Európában 
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o Miért tanulunk? Pályaválasztás, szakmák, foglalkozások, hivatások  
o Az információszerzés lehetőségei 
o Családi munkamegosztás, segítés otthon 
o A családi költségvetés ismerete, az előrelátó pénzgazdálkodás 
o Szabadidő értelmes, hasznos eltöltése (olvasás, rendszeres sportolás, zenetanulás,

 tánc, képzőművészet stb.) 
o Környezetünk kulturáltsága, növények, állatok gondozása  
o Egészség, betegség. Egészségünk iránti felelősség kialakítása 
 

 
VIII. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDA-

GÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 
 
1. Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek fi-
gyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti 
formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 
2. Munkánk során kiemelten kezeljük  

 a sajátos nevelési igényű;  
 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 
 a kiemelten tehetséges; 
 a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését. 

 
3. Sajátos nevelési igényű /SNI/ és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel 

küzdő /BTMN/ tanulók ellátása. 
 

Intézményünk saját és a fenntartó által biztosított külsős szakemberek ( logopédus, fejlesztő pe-
dagógus, gyógypedagógus ) segítségével ellátja a BTMN –es, valamint  az 1 -4., illetve 5 –8. év-
folyamon - az integráltan oktatható – nevelhető, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődé-
sének organikus okokra visszavezethető, illetve organikus okokra vissza nem vezethető tartós, sú-
lyos rendellenességével - dyslexia, dysgrphfia, dyscalculia, figyelemzavar – küzdő tanulókat. 
 
A feladat ellátásához megfelelő szakembert fenntartónk a kistérségi pedagógiai szakszolgálaton 
keresztül biztosít.  
A tanulók a rehabilitációs órakeret terhére, a szakvéleményben javasolt fejlesztő foglalkozásokon 
vesznek részt. Az SNI-s tanulókról egyéni fejlesztési terv készül, amely az éves munkatervben 
jelenik meg.  
 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének – oktatásának pedagógiai alapelvei 
 
 A tanulókat egyéni sajátosságaikhoz, lehetőségeikhez és speciális szükségleteikhez al-

kalmazkodva kell tanítani és nevelni. 
 A követelmények teljesítéséhez – ahol szükséges – hosszabb idősávok, időkeretek megvá-

lasztása, alternatív megoldások alkalmazása indokolt. 
 Az előírt minimális teljesítményekhez szükség esetén a sérülésnek megfelelő tartalmakat 

kell kialakítani. 
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 A rászoruló tanulóknak differenciált egyéni segítségadás szükséges, elsősorban az önma-
gukhoz mért fejlődést kell értékelni. 

 Tanulásukat, kommunikációjukat a jogszabályok adta lehetőségeken belül segíteni kell. 
 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének – oktatásának céljai 
 
A nevelés – oktatás alapvető célja, hogy a nevelt gyermeket képessé tegye a társadalmi beillesz-
kedésre. Készítse fel e felnövő fiatalt e teljes és boldog állampolgári életre. Célunk a társada-
lomban eligazodó, saját fejlődési lehetőségeit elérő felnőtt nevelése.  
Ennek érdekében az iskola sokoldalúan fejleszti a tanuló: 
 egész személyiségét: 
 tudását, értelmi erőit, gondolkodását, figyelmét, 
 ízlését – szépérzékét, erkölcsét, 
 közösségi magatartását, önállóságát, életviteli szokásait, 
 testét, fizikai – pszichikai terhelhetőségét, akaratát, érzelmi életét, 
 gondozza tehetségét, kompenzálja hátrányait, 
 életkora, fejlettsége figyelembe vételével alapozza meg az általános műveltséget, 
 fejleszti az alapvető tanulási képességeket, biztosítja a továbbtanulás érdekében az isme-

retek megszerzését, 
 egyénre szabott tanulási módszerek, technikák kiépítése, hosszabb időkeretek biztosításá-

val fejleszti az önálló tanulás képességét, 
 a jól működő képességeket tudatosan fejleszti, megismerteti a tanuló értékeit, adottságait, 

erősíti önbecsülését, 
 a konfliktusmentes társadalmi beilleszkedés érdekében formálja a tanuló szociális képes-

ségét, viselkedését, magatartását, 
 a környezettel való harmonikus együttélés megteremtése céljából kialakítja az ön- és kör-

nyezetellátó és védő technikákat, 
 a fejlettségének megfelelően megismerteti és elfogadtatja az általános emberi értékeket, 
 az intézményben nyugalmat, biztonságot sugárzó, humánus légkört teremt, ahol az érte-

lem, az érzelem szabadon kibontakozik, és az emberi kapcsolatok kiteljesednek. 
 

Az SNI – s és a BTMN –s tanulók fejlesztésében részt vevő – a tanuló fogyatékosságának típu-
sához igazodó szakképzettséggel rendelkező – szakember: 

 együttműködik a tanulót tanító pedagógusokkal, munkája során figyelembe veszi tapasz-
talataikat, észrevételeiket, javaslataikat, segíti tevékenységüket 

 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, 
 figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javas-

latot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, 
 terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – 

egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben-, ennek so-
rán támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

 
A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: 
 

 szoros kapcsolat a helyi óvodával, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal valamint a 
nevelési tanácsadóval, 
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 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 
 újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása, 
 felzárkóztató órák, foglalkozások /differenciált fejlesztés, egyéni foglalkozás/, 
 egyes tantárgyak csoportbontásban történő tanítása, 
 logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus bevonása 
 napközi otthon, tanulószoba, 
 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai, 
 a nevelők és szülők kapcsolatai, a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése. 

 
4.  A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 
 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 
 a nem kötelező / választható / tanórán tanulható tantárgyak tanulása, 
 újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása, 
 tehetséggondozó foglalkozások /differenciált fejlesztés, egyéni foglalkozás/, 
 zeneiskola, 
 csoportbontások bizonyos tantárgyak tanításakor, 
 iskolai sportkör, 
 szakkörök, 
 versenyek, vetélkedők, bemutatók /szaktárgyi, sport, kulturális stb./, 
 szabadidős foglalkozások /pl.: színház- és múzeumlátogatások/, 
 az iskolai, illetve községi könyvtár, valamint az iskola létesítményének, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata, 
 a továbbtanulás segítése. 

 
5.  A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját az alábbi tevékeny-

ségek szolgálják: 
 

 diákétkeztetés, 
 az iskolai, illetve községi könyvtár, valamint az iskola létesítményének, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata, 
 napközi otthon, tanulószoba, 
 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 
 felzárkóztató órák, foglalkozások, 
 kompetencia alapú oktatás, 
 újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása, 
 alapfokú művészeti oktatás – zeneiskola, 
 logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus bevonása, 
 iskolai sportkör, szakkörök, szabadidős tevékenységek szervezése – ennek érdekében szo-

ros kapcsolat a helyi művelődési házzal, sportegyesületekkel,  
 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai, 
 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése, 
 a szülőkkel történő szoros kapcsolattartás, családlátogatás, 
 továbbtanulás irányítása, segítése, 
 iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége, 
 segélyek elbírálásakor ajánlás az illetékesek felé, 
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 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatalokkal, a gyermekjóléti szolgálatokkal, a járási hi-
vatallal, illetve tankerülettel annak érdekében, hogy a szociális hátrányt szenvedő tanulók 
minél hamarabb segítségben részesüljenek. 

 
 

IX. A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZ-
VÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 
2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdeké-

ben eljárjon.  
3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

 A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán 
kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

 a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 
 tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 
 sportélet; 
 túrák, kirándulások szervezése; 
 kulturális, szabadidős programok szervezése; 
 a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap). 

4. Ezekben a kérdésekben  
 az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az 

osztályfőnököknek ki kell kérniük; 
 a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének 

összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie. 
5. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat 

iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az igazgató felé. 
6. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 
rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
 a házirend elfogadása előtt. 

7. A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső szer-
vezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a diákönkor-
mányzatot segítő nagykorú személy képviseli.  

8. Amennyiben az iskolában iskolai vezetőség (igazgatói tanács) működik, mely az iskolai élet 
egészére kiterjedő döntés előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az 
iskola vezetőségének (az igazgatói tanácsnak) teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzat 
képviselője. 

 
 

X. A SZÜLŐK, A TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK  
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 
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1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az isko-
la igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 
 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkor-

mányzat vezetőségének ülésén, 
 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén 

és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 
 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 
 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyama-
tosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

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

lasztott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, 
a nevelőtestülettel. 

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

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 
 az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi ülé-

sén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 
 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 
 

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

a) Családlátogatás.  
Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanács-
adás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 
 
 

b) Szülői értekezlet. 
Feladata: 
 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 
 a szülők tájékoztatása 
 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 
 az országos és a helyi közoktatáspolitika alakulásáról, változásairól, 
 a helyi tanterv követelményeiről, 
 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 
 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 
 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 
 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémái-

ról, 
 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola igazgatósága felé. 
 

c) Fogadóóra. 
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy 
tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő he-
lyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 
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d) Nyílt tanítási nap. 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennap-
jaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyer-
meke és az osztályközösség iskolai életéről. 
 

e) Írásbeli tájékoztató.  
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 
eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.    
 

6. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 
évenként határozza meg. 

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

lasztott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestüle-
tével. 

 
 

XI. ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 
 
Az iskolai egészségnevelési programnak ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulóink kellő ösztön-
zést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehető-
ségeket felismerő és használni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az 
egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, és az ezzel kapcsolatos beállítódások szilár-
dak legyenek, és konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. 
 

1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 
 
 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jár-

tasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 
 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szol-

gáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 
 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismere-
tekkel 
 a táplálkozás, 
 az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 
 a családi és kortárskapcsolatok,  
 a környezet védelme, 
 az aktív életmód, a sport, 
 a személyes higiénia, 
 a szexuális fejlődés 

területén. 
 

2. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 
kívüli foglalkozás feladata. 

 
3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 
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 a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelés órák; játékos, egészség-

fejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon, tömegsport foglalkozások; úszás-
oktatás; és a gyógytestnevelési órák keretén belül. 

 a természetismeret, a biológia, környezetismeret, az egészségtan tantárgyak, valamint 
az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismere-
tek. 

 
4. Az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: 

 minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő a 2-8. évfolyamos osztályok-
nak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan. 

 Egészséges Életmód kiállítás; 
 Egészségnap: előadások, felvilágosító foglalkozások, 
 úszásoktatás, 3. osztályosok számára tíz alkalom 

 
5. Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, orthopéd orvos) segítségének 

igénybe vétele: 
 a tanulók ortopédiai szűrésének elvégzéséhez, mely alapjául szolgál a 

gyógytestnevelési, testnevelési kategóriákba való besorolásához; 
 félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfő-

nöki óra megtartásában; 
 a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez. 

 
Mindennapos testedzés 
Az egészségfejlesztés célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a 

testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és az azzal együtt járó technoló-
giák az embert olyan életmódba kényszeríthetik, amely a mozgásszegény életmódhoz, a fizikai 
képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását 
is.  

Ennek érdekében a mindennapos testmozgás programunk az alábbi egészségügyi és peda-
gógiai szempontokat veszik figyelembe: 

o Minden gyermek mindennap részt vesz a testmozgás programban, 
o Minden testnevelési órán, és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a ke-

ringési és légző-rendszer megfelelő terhelése, 
o Minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikai helyes testtartás ki-

alakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatok, 
o A testnevelési tananyag a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása, külön fi-

gyelemmel a fittség mérésének testhelyzeteire és az izomerősítések különböző test-
helyzeteire, 

o Minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom öröm és sikerélményt jelent, 
még az eltérő adottságú tanulóknak is, 

o Érvényesülni kell a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásának, 
o A testmozgás program játékot és táncot is tartalmaz. 

 
Iskolánk a program megvalósítását a testnevelési órákkal, a sportköri foglalkozásokkal és az 
egészségfejlesztő testmozgással valósítja meg. Ennek órakerete a tanterv részben megtalálható. 
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XII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 

 
1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a 
természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer meg-
alapozása; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szük-
séges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavar-
talan működését elősegíthetik; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 
keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismere-
tekkel: 

o a környezet fogalmával,  
o a földi rendszer egységével, 
o a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  
o a környezetvédelem lehetőségeivel,  
o lakóhelyünk természeti értékeivel,  
o lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan. 

 
2. Helyzetelemzés, helyzetkép 

 
a./ Az iskola helye és környezeti adottságai – Lásd az intézmény bemutatása című fejezetben. 

 
b./ Az iskola működése környezeti nevelési szempontból 
 
Intézményünkben – égető és egyre sürgetőbb szükségességének felismerése következtében - 
egyre többen vannak olyan pedagógusok, akik intenzíven foglalkoznak a környezeti nevelési 
kérdésekkel tanórákon és azokon kívül. Ez a terület egyre szervesebben illeszkedik bele a neve-
lés színtereibe. Ehhez elengedhetetlenül szükség van az iskolavezetőség, a tapasztaltabb és a fia-
talabb kollégák együttműködésére. A környezeti attitűd kiterjesztésével az iskola minden – 
nemcsak pedagógus -dolgozójának bevonását célozzuk, hogy a saját mikrokörnyezetében érvé-
nyesíthesse a környezeti nevelési alapelveket. 
 
A környezeti nevelés színterei iskolánkban: 
Tanítási órán: A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 
vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik témát hogyan dolgozzuk fel. Főleg 
a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások kapnak kiemelt helyet. A frontális, interaktív 
módszerek mellett az önálló ismeretszerzés is szerepet kap, lehetőség szerint az informatikai 
erőforrásokat kihasználva. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink az elméleti alapokat megszerezve 
képesek legyenek okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért. 
 
A gyakorlati ismeretszerzés - különböző vizsgálatok elvégzése - intézményünkben még nem 
működik, mivel az ehhez szükséges felszerelés és eszközállomány hiányos. 
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Tanítási órán kívül: A tanév során ősszel iskolai, tavasszal osztálykirándulást, nyáron tábort 
szervezünk, ahol a tanulók különböző módon ismerkedhetnek meg az adott táj, település termé-
szeti és környezeti értékeivel. Fontosnak tartjuk a természet szépségeinek bemutatását, a termé-
szetszeretet kialakítását, hiszen ahhoz, hogy a tanuló védje a természetet, felelősségteljesen 
gondolkodjon róla, ismernie és szeretnie kell azt. Múzeum-, állatkerti, vadas parki látogatások 
szervezésével igyekszünk érdeklődésüket mindinkább felkelteni a természeti értékek iránt. 
Lényegesnek tartjuk szűkebb lakóhelyünk, a két település környezetének, természeti értékeinek 
megismertetését. E célt gyalog- és kerékpártúrák szervezésével kívánjuk elérni.  
 
A tanulók közül néhányan olyan tanulmányi versenyeken indulnak, ahol a környezet- és termé-
szetvédelemmel kapcsolatba kerülve elmélyíthetik elméleti tudásukat.  
Minden tanévben szervezett gyűjtési akció keretében használt elemet, papírt és vasat gyűjtünk. 
 
Minden tanévben megemlékezést tartunk a környezetvédelemmel kapcsolatos világnapok al-
kalmából. 
 

3. Erőforrások 
 
A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet 
résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, 
együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és közöttük kialakuló együttműködés egyben a kör-
nyezeti nevelési munkánk erőforrása is. 
Az iskolának - ezeket figyelembe véve - ki kell építeni az erőforrások alapján a belső és iskolán 
kívüli kapcsolatrendszert. 
 

Személyi erőforrások: 
 
Iskolán belüli együttműködés 

 Iskolavezetés: Támogatja a környezeti nevelési programokat, aktívan részt vesz az egyes 
programok szervezésében, lebonyolításában, lehetőségeihez képest anyagi erőforrásokat 
teremt azok megvalósításához. Hasznosítható kapcsolatrendszerükkel segíti az iskolán kí-
vüli együttműködés megvalósulását. 

 Pedagógusok: Az iskola minden pedagógusának fontos feladata, hogy környezettudatos 
magatartásával példaértékűvé váljon diákjai számára. Tantárgyába beépítve tanítsa az 
egyes környezeti tartalmakat, ügyelve az élet közeli, hétköznapi példák megjelenítésére. 
Ahhoz, hogy a környezeti nevelés közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell 
alakítani a nevelőtestületen belül egy olyan együttműködést, amelyben az egységesség és 
az aktív szerepvállalás egyaránt érvényesül. 

 Osztályfőnökök: Évfolyamokra lebontva foglalkoznak az egészségneveléshez kötődő kör-
nyezeti nevelési tartalmak feldolgozásával, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagó-
gusokkal együtt különböző programok megszervezésében összehangolásában és lebonyo-
lításában vállalnak szerepet. 

 Iskolaorvosok-védőnők: A környezeti ártalmakról és az egészséges életmódról szóló elő-
adásaikkal segíthetik és egyben erősíthetik a környezeti és egészségnevelési munkánkat. 

 Adminisztratív és technikai dolgozók: Úgy lehetnek aktív részesei a programnak, hogy 
részt vállalnak a takarékosságban, a szelektív hulladékgyűjtésben, támogatják a pedagó-
gusi munkát az egyes programok hátterének biztosításával, folyamatosan karbantartják és 
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ellenőrzik a neveléshez szükséges tárgyi feltételeket, az iskola takarítása során környezet-
kímélő tisztítószereket használnak. Ezek felkutatása, beszerzése, az iskolai szelektív hul-
ladékgyűjtés koordinálása a falugazda feladata lenne, de mindezek megvalósulásához a 
technikai dolgozók aktív, környezettudatos munkájára is szükség van. 

 Diákok: Elsősorban minden diák feladata, hogy vigyázzon környezetére, részt vállaljon 
pedagógusaival együttműködve a környezetbarát iskolai környezet kialakításában és 
megőrzésében. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai diákönkormányzatnak, az osz-
tályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt érdeklődő és elkötelezett tanulók-
ból álló diákcsoportnak. A környezeti témákkal kapcsolatos ismeretek elsajátítása a taná-
raikkal való közös munka során valósulhat meg, de szemléletformálásban a tervezett éves 
környezetnevelési programokban, valamint a különböző gyűjtési akciókban való aktív 
szerepvállalást szándékozzuk megcélozni. 

 Szülők: Nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola harmonikus együttműködése ahhoz, 
hogy a környezeti nevelés túlmutasson az iskola falain. Ez egyrészt úgy valósulhatna 
meg, hogy az iskolában elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is alkalmaz-
zák a tanulók, másrészt az egyes környezeti nevelési programjaink anyagi fedezetét - le-
hetőségeikhez mérve - a családok maguk is biztosítsák. Szerepük lenne a külső források 
felkutatásában, szemléltető eszközök gazdagításában, valamint az egyes iskolai progra-
mokon való aktív részvételükkel megerősítsék gyermekükben a környezettudatos maga-
tartást.  

 
Iskolán kívüli együttműködés: 
 
 Fenntartó: Mivel a fenntartók határozzák meg az intézmény költségvetését, ezért a kölcsö-

nös együttműködés a környezeti nevelési program megvalósítása szempontjából is nélkü-
lözhetetlen. Az iskola igazgatójának feladata, a fenntartóval való egyeztetés során a lehető 
legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje. Célunk, hogy a fenntartó minél nagyobb mér-
tékben finanszírozza az iskolai környezeti nevelési programot. 

 Környezeti neveléssel foglalkozó intézmények: A tanórai és tanórán kívüli környezeti prog-
ramot színesebbé és élvezetesebbé tehet, ha különböző intézmények meglátogatásával gaz-
dagítjuk az ismeretszerzést. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a múzeumok, állatkertek, va-
das parkok, és nemzeti parkok meglátogatása mellett a közelünkben található vácrátóti bo-
tanikus kert, veresegyházi medvefarm, farkas farm és a váci tanösvény felkeresését. A láto-
gatásokat a tanórán készíthető elő, az intézményekkel a kapcsolatot az intézményvezető, az 
iskola biológia szakos tanára, a látogatást szervező nevelő, illetve a diákönkormányzat 
munkáját segítő pedagógusok tartják fenn. 

 Civil szervezetek: Főleg szakmai ismereteikkel és programjaikkal segíthetik környezeti ne-
velési munkánkat. Egyenlőre csak a tantestület kevés tagja vesz részt előadásaikon, tovább-
képzéseiken, de szükségesnek tartjuk, hogy több, az egész tantestületet érintő környezeti 
témájú előadás, foglalkozás legyen a jövőben. A pedagógusok egyénileg is kialakíthatnának 
kapcsolatot egyes civil szervezetekkel, majd bevonva más kollégákat szélesebb körű 
együttműködést lehetne megvalósítani iskolán belül is. 

 Hivatalos szervek: Feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi 
szempontból megfelelően működik-e az iskola. Javaslataikra és véleményükre adva kíván-
juk az iskolai környezetet építeni és alakítani. 

 
Anyagi erőforrások: 
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Saját erőforrások: 
 Költségvetés: Az iskolai költségvetés a környezeti nevelési feladatok ellátására nem különít 

el forrásokat, de lehetőség volt arra, hogy az ehhez szükséges kisebb eszköz és szakkönyv-
vásárlást, a környezeti témájú versenyek jutalmazását megoldjuk. A költségvetésből kellene 
kigazdálkodni pénzt azokra a felújításokra, amelyek a környezetbarát és kultúrált környezet 
megteremtését szolgálják. 

 Iskolai diákönkormányzat: Az iskolai diákönkormányzat tanévenként saját bevételekkel 
rendelkezik. (pl.: farsangi bál bevétele, papír- és vasgyűjtés bevétele).  A diákönkormányzat 
rendelkezésére álló pénzt a tanulókra költjük. Ebből fordítunk a versenyek jutalmazására, 
kirándulások, nyári tábor támogatására. 

 Alapítvány: 1995-ben magán személy által létrehozott alapítványt általános iskola technikai 
felszereltségének javítására, versenyek, programok támogatására. A befizetett összegekből 
a környezeti nevelési feladatok ellátásához szükséges eszközök, felszerelések is vásárolha-
tók. 

 
Külső erőforrások: 

 Fenntartó: Szeretnénk, ha a fenntartók, megfelelő egyeztetés után a környezeti nevelési 
program végrehajtását, hatékony működését minden évben támogatnák egy meghatározott 
összeggel (tanulóra vagy tevékenységre, programra lebontva). Ebből az összegből lehetne 
megvalósítani a táborok, kirándulások, környezetvédelemmel kapcsolatos programok le-
bonyolítását, a szükséges tárgyi eszközök beszerzését. 

 Pályázat: A pályázati kiírások figyelésével, a lehetőségek kihasználásával is igyekszünk 
olyan bevételekhez jutni, mely a környezeti nevelési program végrehajtását segíti. A sike-
res pályázaton elnyert összeget teljes egészében a kiírásban megadott területre kell fordí-
tani. 
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4. Jövőkép - alapelvek és célok 
 
4.1 Alapelvek, jövőkép 
 
A környezeti nevelés alapelvei közül azokat rendszerezzük és emeljük ki, amelyeket a program 
tervezése és megvalósítása során figyelembe veszünk. A kiemelt fogalmak tartalmát, megnyilvá-
nulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk: 

 ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése, 
 a fenntartható fejlődés, 
 aktualitás, jövőorientáltság, 
 globális összefüggések megértése, lokális szinten való alkalmazása, 
 a biológiai és társadalmi sokféleség értékelése, 
 alapvető emberi szükségletek, 
 környezettudatos magatartás és életvitel segítése, 
 érzelmi és értelmi környezeti nevelés, 
 tolerancia, segítő életmód, elővigyázatosság, 
 tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés, 
 az egészség és környezet összefüggései, 
 állampolgári felelősség felébresztése, 
 emberi jogok, demokrácia. 

 
Hosszú távú célunk és jövőképünk, hogy tanítványaink környezettudatos polgárrá váljanak. 
Ennek érdekében szeretnénk kialakítani diákjainkban: 

 a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást, életvitelt, 
 a környezet értékeinek megőrzéséhez szükséges érzékeny magatartást, 
 a természeti és épített környezet védelmét és a sokféleség őrzését, 
 a környezeti folyamatokkal való harmonikus együttélést, 
 az egészséges életmód igényét, és az ezek elsajátításához szükséges technikák és módsze-

rek megismertetését, elfogadtatását. 
 

A célok eléréséhez szükség van olyan készségek kialakítására és fejlesztésére a diákokban, 
amelyek nélkül a környezeti nevelési alapelvek megvalósulása nem lehetséges. Például: 

 ökológiai szemléletű, problémamegoldó gondolkodás, 
 szintetizálás, analizálás, 
 kreativitás, együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia, 
 kritikus véleményalkotás, kommunikáció, okos média használat, 
 felismerés, konfliktuskezelés, cselekvőkészség 
 manuális készségek, képességek fejlesztése (faültetés, gyűrűzés, természetfotózás stb.) 

 
Az iskola környezeti nevelési jövőképe, szemlélete 
Szeretnénk, ha iskoláink olyan intézménnyé válna, ahol a belső terek diákjaink közreműködésé-
vel és tanáraink irányításával hangulatosabbá válnának (több növény, faliújság), ahol mindenki 
figyelne a takarékos energia és vízhasználatra, ahol a keletkezett hulladékokat javarészt szelektí-
ven gyűjtenénk, s ahol a diákok kellemesebb körülmények között tanulhatnának. Községi iskolák 
révén kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és termé-
szetszeretetet kialakítva megszilárdítsuk bennük a környezettudatos életmód igényét. A szemléle-



 38

tet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban, és iskolán kívüli programon arra törekszünk, 
hogy diákjaink ne elszigetelt ismeretet szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a körülöt-
tük lévő természetet és a benne élő embert. A legfontosabb lenne, hogy az egész iskola képvisel-
jen egyfajta környezeti értékrendet, melyhez helyes, pozitív attitűdök kiépítése, fejlesztése társul-
jon.  
A természettudományos tárgyak összhangjának megteremtése mellett szeretnénk bővíteni a kört a 
humán és szakmai területek szélesebb körű bevonásával. Szeretnénk folyamatosan lehetőséget 
biztosítani arra, hogy tanórán kívül is, nyári táborokban természetes közegben megismertessük 
gyerekeinkkel a természetet, egyszerű vizsgálatokkal a természetben tapasztalt jelenségek okait, s 
felismerjék a környezetben történő változások következményeit. Így válhatnak olyan felnőtté, 
akik számára a természet és környezet megóvása tudatos mindennapi tevékenység, és hozzá kap-
csolódó környezettudatos életmód. 
 
4.2. Konkrét célok 
 
Rövid távú céljaink tervezésében és feladataink vázolásában olyan lépéseket emelünk ki, ame-
lyek a hosszú távú célok megvalósításához vezethetnek el. 
 

Rövid távú célok Feladatok 

Tantestület mindent tagjának megnyerése a 
környezeti nevelési munkához (valamennyi te-
rületen jelenjen meg a környezeti nevelés) 

A nevelési programban való aktív részvétel a 
konkrét feladatok megjelölésével 

A pedagógusok és a technikai dolgozók szemé-
lyes példájukkal legyenek a környezettudatos 
életvitel hiteles terjesztői 

Továbbképzéseken való részvétel, továbbkép-
zések szervezése, új módszerek bemutatása, ki-
próbálása 

A tantárgyközi kapcsolatok erősítése mind a 
közismereti mind a szakmai tantárgyak között 

Közös projektek kidolgozása (pl.: Takarékos-
kodj! Környezetbarát termékek.) 

Az iskola tisztaságának javítása, takarékosko-
dás a vízzel és villannyal 

Tisztasági őrjárat, verseny szervezése (diákön-
kormányzat), szelektív hulladékgyűjtés meg-
szervezése, rendszeres ellenőrzés a mosdókban, 
tantermekben 

Hagyományok ápolása A terület nevezetességeinek feltérképezése, “je-
les napokra” megemlékezés, környezetvédelmi 
napok 

A tanulók problémamegoldó képességének, 
önálló ismeretszerzésének fejlesztése, élethosz-
szig tartó tanulás megalapozása 

“Zöld sarok” kialakítása az iskolai könyvtárban, 
szakkönyvek, folyóiratok multimédiás eszkö-
zök beszerzése, hozzáférhetőségének biztosítá-
sa 

Szaktárgyi célok: szakórákon minden lehetőség 
megragadása a környezeti nevelésre 

Aktuális, hétköznapi környezeti problémák 
megjelenítése, interaktív és multimédiás mód-
szerek alkalmazása, számítógép felhasználása a 
tanórákon. 
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5. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 
 
Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások 
 
A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet közvetíteni. Ezért 
fontosnak tartjuk a tantárgyak közötti integrációt legalább néhány területen. Minden lehetőséget 
meg kell ragadnunk, hogy megfelelő módon diákjainkban egységes képet alakítsunk ki a világról. 
Ezek megvalósításához a következő lehetőségekben gondolkozunk: 

 tanórán, kirándulás során vizsgálódások, 
 látogatások: múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti parkba, hulladékégetőbe, 

ipari üzembe, stb., 
 témanap, “jeles napok” kapcsán, 
 kiállítások, akciók szervezése, illetve hozzájuk való csatlakozás, 
 erdei iskola: 4. osztályosok számára szervezett tanórán kívüli programok: 

o A patak vizének vizsgálata 
o Nyomkereső: Az erdő állatvilága 
o Erdei fák és cserjék megismerése( levél törzs lenyomata) 
o Kézműves foglalkozás az erdő terméseiből 
o Az erdei madarak élőhelyének, hangjának, fészkelési és költési szokásainak meg-

ismerése 
o Gombák az erdőben, szimbiózis más növényekkel 

A tantárgyak lehetőségein kívül az iskola általános nevelési profiljához jól illeszkedik az az el-
képzelés, miszerint kiemelt szerepet kaphatna a környezeti és egészségnevelési programban az 
egyes osztályfőnöki órák témáinak ilyen irányú megválasztása. A környezet megóvására, szépíté-
sére való nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, életmódminták elemzése, megoldá-
sok keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek során a közösségépítésre, a 
személyes kapcsolatok kialakítására és elmélyítésére. 
Az osztályfőnöki órák témáinak kínálata akkor hatékony, ha egymásra épülve az adott korosz-
tálynak megfelelően négy évre tervezett sokszínű szocializációs programnak felel meg. Ezek ter-
vezésében a munkaközösségeken kívül az osztályban tanító pedagógusok együttműködésére is 
szükség van. 
 

6. Módszerek 
 
A környezeti nevelés hatékonyságának növelésére módszertani megújulásra van szükség. 
Olyan módszereket kell választani, amelyek segítségével a környezeti nevelési céljainkat megva-
lósíthatjuk. Ezek kipróbálása és alkalmazás minden pedagógus számára saját lehetőségeihez mér-
ten valósulhat meg. Néhány módszer, amelynek alkalmazását szükségesnek véljük a környezeti 
nevelési program megvalósuláshoz: 

 diavetítéses előadások, 
 memóriafejlesztő játékok, 
 terepgyakorlati módszerek (egyszerű megfigyelések, mérések), 
 aktív munka (szelektív hulladékgyűjtés), 
 kooperatív (együttműködő) tanulási technikák, 
 kézműves foglalkozások természetes anyagok felhasználásával, 
 versenyek (szervezés-részvétel). 
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7. Taneszközök 
 
Az iskola részben rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, amelyek a tervezett kör-
nyezeti nevelési munkához szükségesek. Ezért folyamatos beszerzésükre és az elhasználódottak 
pótlására fenntartó anyagi támogatására számítunk. A pedagógiai program végrehajtásához szük-
séges, hogy a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékébe beépüljön a kör-
nyezeti nevelés eszközigénye is. 
 

8. Kommunikáció, kapcsolatrendszer 
 
A környezeti nevelésben nélkülözhetetlen a kommunikáció legkülönbözőbb módjai. Fontos, hogy 
diákjaink képesek legyenek eligazodni a média-irodalomban, a híreket okosan mérlegelve tudják 
feldolgozni, és meg tudják különböztetni az értékes információkat az értéktelentől.  
Tanulóinkat meg kell tanítani arra, hol találhatnak hiteles információkat, hogyan készítsenek kis-
előadásokat, és ezeket miként adják elő. Az elvégzett munkáiknak milyen tartalmi és formai kö-
vetelményeknek kell megfelelniük. 
 
Ezekhez nyújthat segítséget: 
Az iskolán belüli kommunikációs formák: 

 kiselőadások tartása, 
 házi dolgozat készítése, 
 faliújság szerkesztése, 
 iskolaújság. 

 
Az iskolán kívüli kommunikációs formák: 

 környezetvédelemről szóló rádió és televíziós hírek feldolgozása, értékelése, 
 a közvetlen környezet problémáinak felmérése, kapcsolatfelvétel az illetékes szervvel. 

 
9. Továbbképzés 

 
Az élethosszig tartó tanulás a pedagógusok számára nélkülözhetetlen. Fontosnak tartjuk mind a 
szakmai, mind a módszertani ismeretek bővítését. 
Szeretnénk elérni, hogy az iskola továbbképzési programjában lehetőség nyíljon arra, hogy több 
pedagógus is részt vehessen külső intézmények által szervezett környezeti nevelési továbbképzé-
sen, programon. Tervezünk olyan iskolán belüli továbbképzést is, amelyre külső előadókat nye-
rünk meg előadások és tanártovábbképzés megtartására. 

 
 

XIII. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 
FELADATOK 

 
 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a ne-
velők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett mó-
don, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 
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A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása is-
kolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 
 
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 
 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 
Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenysé-
gekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, 
tervszerű nevelői fejlesztése. 
 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 
Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 
életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek el-
várásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – ön-
magát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 
 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása. 
Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, 
hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért ösz-
szehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 
Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a kö-
zösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a 
tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók 
a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt 
vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési for-
mákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 
 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 
Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedé-
si normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolá-
sa. 

 
 

XIV. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAI-
NAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ 

TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK 
 
 
1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási fo-

lyamatba illeszkedő tanítási óra. 
 
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a 
tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a 
gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tart-
suk. 
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b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azo-
kat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékeny-kedtetését, va-
gyis állandó aktivitását biztosítják. 

c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, 
hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb 
mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tan-
tárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin 
előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munka-formákat, így - elsősor-
ban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkod-
nak. 
 

2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevé-
kenységek segítik: 
a) Hagyományőrző tevékenységek 

Fontos feladat az iskolánk névadójának, II. Rákóczi Ferenc emlékének ápolása. Ezt 
szolgálja az évenkénti megemlékezés március 27-én a névadó születésnapjáról, különfé-
le iskolai, kistérségi szintű versenyek, vetélkedők megszervezésével. 
További rendezvényeink, ünnepeink, hagyományaink: 

Az iskola tantárgyi hagyományai 
 A magyar nyelv és irodalomhoz kapcsolódóan, a Magyar Rádió gondozásában 

működő Beszélni nehéz kör. 
 Vizsga: nyolcadik osztály végén matematikából írásbeli, magyar nyelv és iroda-

lomból írásbeli és szóbeli. 
Rendezvényeink: 

o Szeptember: - Iskolai kirándulás az "Iskolánkért, Gyermekeinkért" Alapítvány és a 
diákönkormányzat szervezésében. 

o Október:- Egészséges életmód - kiállítás  
- Matematika házi verseny felső tagozatosok számára 

o November:-Alapítványi bál 
o December: - Mikulás ünnepe - ajándékozás a testvérosztályok között 
o Január:  - Vers és prózamondó verseny a Kultúra Napja alkalmából 
o Február:  - Farsangi karnevál 
o Április:  - Magyar nyelv hete rendezvénysorozat 
o Május: - Anyák napja-osztályok műsorral, ajándékkal kedveskednek a szülőknek  

 "Iskolánkért, Gyermekeinkért" Alapítvány hangversenye a katolikus temp-
lomban / majd a következő évben, az evangélikus templomban. 

 Madarak és fák napja - kirándulás /fakultatív/ 
 Gyermeknap - játékos sportvetélkedők, versenyek. 

Ünnepek, megemlékezések: 
 Szeptember: - Ünnepélyes tanévnyitó  
 Október:- Aradi vértanúkra emlékezünk 
- Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 
 December:- Iskolai karácsonyi ünnepély  
 Március: - Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ün-

nepség. 
- Rákóczi-nap, iskolánk névadójának születésnapja 
 Június: -  Pedagógusnap  
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- Ballagás 
- Tanévzáró ünnepély 

 
b) Napközi otthon, tanulószoba. A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, – ameny-

nyiben a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-4. év-
folyamon napközi otthon, az 5-8. évfolyamon tanulószoba működik 

 
 
c) Diákétkeztetés. A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, 

ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – ebé-
det (menzát) biztosít az intézmény. Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térí-
tési díjakat az iskola által meghatározott módon kell befizetni.  

 
d) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb ki-

bontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az 
egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglal-
kozások segítik.  
 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók ké-

pességeinek fejlesztésére osztályonként heti egy felzárkóztató órát szervezünk. 
 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge 

eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére 
képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában matematika tantárgyakból. További 
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és 
az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanév elején az iskola nevelő-
testülete dönt. 

 
e) 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 különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportverse-
nyekre. 

 
f) 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 indí-
tásáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden 
tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, 
aki nem az iskola dolgozója. 

 
g) Versenyek, vetélkedő, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a kü-

lönféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában 
évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenye-
ken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a ta-
nulók felkészítését a különféle versenyekre a tanítók vagy a szaktanárok végzik. 

 
h) Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számra évente egy alkalom-
mal tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson a felmerülő költsége-
ket a szülőknek kell fedezniük. (A DÖK hozzájárul) 
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i) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-

egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 
különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 
látogatások. Az e foglalkozásokon az útiköltség terheli a szülőket, belépők, tárlatvezetés, 
stb. költségeit az alapítvány átvállalja. 

 
j) Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a 

táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei isko-
lai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Az erdei 
iskolai foglalkozásokon Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználá-
sával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények kö-
zött élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudja-
nak venni. 

 
k) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelő-

testület 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. 

 
l) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók 

igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítmé-
nyeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári fel-
ügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 
m) Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a törvény által engedélyezett felekezethez tartozó 

gyermekek számára, szülői kérelem alapján szerveződik hit- és vallásoktatás. Az itt folyó 
nevelő-oktató munkát segítjük a megfelelő órarend kialakításával, és igény esetén külön-
féle oktatási eszközökkel. 

 
 

XV. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS  ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAP-
CSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 

 
1. Az iskola közösségeinek együttműködése 

 
a./. A vezetők és az intézményi tanács közötti kapcsolattartás rendje 
 
Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az 
intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, a történelmi egyházak, a helyi gazdasági 
kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható 
létre. Az együttműködés és kapcsolattartás során kötelezettség terheli: 

 az intézményvezetőt, valamint 
 az intézményi tanács elnökét. 

Az intézményvezető feladata 
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Az intézményvezető feladata, hogy az intézményi tanácsnak félévenként egy alkalommal beszá-
moljon az intézmény működéséről,  
 
Az intézményi tanács feladata 
Az intézményi tanács feladata, hogy: 

 az intézményvezető beszámolója alapján megfogalmazza álláspontját az intézmény 
működésével kapcsolatban, 

 a fenntartónak eljuttassa az előbbi álláspontot. 
 
Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy az intézményi tanács számára biztosítsa azokat a do-
kumentumokat, információkat melyek szükségesek: 

 a nevelőtestület által átruházott jogok gyakorlásához,  
 a vélemény nyilvánítási jogok gyakorlásához. 

 
Az intézményi tanács elnökének feladata, hogy: 

 a hatáskörébe utalt jogköreit – amennyiben van előírt határidő – a rendelkezésre álló 
időn belül gyakorolja, 

 megadja a döntéseivel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjá-
ról a szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek. 

A kapcsolattartás formái 
A kapcsolattartási formái jellemzően a következők: 

 szóbeli személyes megbeszélés, 
 értekezletek, ülések, 
 írásbeli tájékoztatók,  
 a véleményezési jog gyakorlásához a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a 

munkaterv, a köznevelési szerződés tervezet átadása az intézményi tanácsnak, 
 az intézményi tanács nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett szemé-

lyeknek. 
 

Az intézményi tanács tisztségviselői 
Az intézményi tanács aktuális tisztségviselőit, illetve elérhetőségét az intézményi tanács köteles 
nyilvánosságra hozni. 
 
b./ Az igazgatóság és a nevelőtestület 
 
Az igazgatóság és a nevelőtestület közötti kapcsolattartás fórumai a különböző értekezletek és 
megbeszélések. 
Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.  
Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanáriban elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli tá-
jékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. 
 
Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni a nevelőtestületet az ülés  
döntéseiről, határozatairól, 

 a pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság, az 
iskolavezetőség felé. 
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A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy  
munkaközösségi vezetőjük, illetve választott képviselőjük útján közölhetik az igazgatósággal, az 
iskola vezetőségével és az iskolaszékkel. 
 
 
c./ A diákönkormányzati szerv, a diákképviselő, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolat-
tartás 
 
A kapcsolattartás formái: 

 személyes megbeszélés,  
 tárgyalás, értekezlet, gyűlés, diákközgyűlés,  
 írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása. 

 
Az iskolai vezetők a kapcsolattartás során: 

 átadják a diákönkormányzat képviselőjének a diákönkormányzat joga gyakorlásához 
szükséges dokumentumokat; 

 a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást kérésre bizto-
sítják; 

 megjelennek a diákközgyűlésen, válaszolnak a nekik az intézmény működésével kap-
csolatban feltett kérdésekre; 

 a diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intézmény működte-
tése, illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során. 

 
A diákönkormányzat, illetve diákképviselők a kapcsolattartás során: 

 gondoskodnak a jog gyakorlása miatt átvett dokumentumok áttekintéséről, és az érintett 
jog gyakorlásáról; 

 aktívan részt vesznek azokon a fórumokon, melyekre megjelenni jogosultak, illetve ahová 
meghívták, s az az intézmény működésével, illetve a tanulókkal kapcsolatos kérdéseket 
érint; 

 gondoskodnak az intézményvezetők megfelelő tájékoztatásáról (írásbeli meghívó) a diák-
önkormányzat gyűléseire, illetve egyéb programjairól. 

 Az iskolai vezetők és diákönkormányzat közötti kapcsolattartásban közreműködik a diák-
önkormányzatot segítő pedagógus. 
 

Évente legalább egy alkalommal – az anyaiskolában és a tagintézményben egyaránt – össze kell 
hívni az iskolai diákközgyűlést, melyen a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az 
iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben 
meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyűlés összehívását a diákönkor-
mányzat vezetői kezdeményezik. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató a felelős. Az éves 
diákközgyűlés időpontját az iskola éves munkatervében kell meghatározni. 
 
d./ Nevelők és a tanulók 
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola 
igazgatója, az osztályfőnökök, szaktanárok, oktató – nevelő munkát végző és a diákönkormány-
zat munkáját segítő pedagógusok tájékoztatják: 
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 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, a diákönkormányzat ve-
zetőségi ülésein (évente legalább kétszer), valamint a folyosón és az osztályokban elhe-
lyezett hirdetőtáblákon, aktuális kiadványokon, reggeli hirdetéseken, az intézmény hon-
lapján keresztül, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon, 
 a szaktanárok, oktató – nevelő munkát végző pedagógusok tanítási órákon, foglalkozáso-

kon, 
 a diákönkormányzat vezetői a diákönkormányzat vezetőségének ülésein és a diákönkor-

mányzat faliújságján keresztül. 
 
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyama-
tosan szóban és írásban tájékoztatni kell.  
 
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik a diákönkormányzattal, az iskola igazgatóságával, a 
nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 
 
e./ Nevelők és a szülők 
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

 az igazgató 
o a szülői munkaközösség választmányi ülésén, 
o az intézmény folyosóján elhelyezett hirdetőtáblán keresztül, 
o az alkalmanként megjelenő írásbeli tájékoztatókkal, 
o az iskola honlapján keresztül, 

 az osztályfőnök 
o a szülői értekezleten, 
o a fogadóórán, 
o a tájékoztató füzeten keresztül  

tájékoztatják a szülőket. 
A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: 

 családlátogatások, 
 szülői értekezletek, 
 fogadóórák, 
 írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben. 

A szülői értekezletek és fogadóórák időpontjait az iskola éves munkaterve tartalmazza. 
 
A szülők pontos, rendszeres tájékoztatása érdekében a pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó 
minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetébe is 
feltüntetni. A tájékoztató füzetben a pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel 
kell ellátnia. Az osztályfőnökök havonta ellenőrzik a tájékoztató füzetbe és a naplóba beírt jegyek 
egyezőségét. 
 
A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti egy vagy két órás tantárgyakból félévenként 
minimum három, a heti három vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyakból legalább a heti óra-
szám plusz egy érdemjegy alapján osztályozható a tanuló. 
 
A szülői értekezlet 
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A szülők a tanév rendjéről, feladatairól, az iskolai pedagógiai program állásáról, az iskola alap-
dokumentumainak hozzáférhetőségéről, a gyermekvédelmi felelős személyéről, elérhetőségéről a 
szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. Az iskola alapdokumentumainak fellelhető-
ségéről, az iskolai gyermekvédelmi felelős személyéről, elérhetőségéről a szeptemberi szülői ér-
tekezleten megtörténő szóbeli tájékoztatás mellett írásbeli tájékoztatást is kapnak a szülők. 
Az elsősök első szülői értekezlete az első tanítási napon van. 
A tanév során az 1-8. osztályban két szülői értekezletre kerül sor, melyek időpontja szeptember, 
illetve február hónap. Amennyiben szükséges a 8. osztályban a két szülői értekezlet mellett pá-
lyaválasztással, ballagással és egyéb aktuális feladatokkal kapcsolatos szülői értekezletekre is sor 
kerülhet. Amennyiben az osztályfőnök, a tantestület vagy a szülői munkaközösség szükségesnek 
látja rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze.  
 
A szülői fogadóóra  
Az iskola pedagógusai december és május hónapban közös fogadóórát tartanak. A fogadóórák 
pontos időpontjáról a szülőket írásban tájékoztatni kell.  
Amennyiben a szülő a szülői értekezletek, fogadóórák időpontján kívül is találkozni kíván gyer-
meke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal.  
A szülők kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével. 
A szülők és más érdeklődők az iskolai nevelési és pedagógiai programjáról, szervezeti és műkö-
dési szabályzatáról valamint házirendjéről az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, az isko-
lai munkatervben meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékozta-
tást.  
 
A szülők tájékoztatása 
Az iskola igazgatója köteles megszervezni azt az írásbeli tájékoztatást, mely információt szolgál-
tat a szülőknek a megelőző tanév végén: 

a) azokról: 
 a tankönyvekről, 
 a tanulmányi segédletekről,  
 a taneszközökről, 
 a ruházati és más felszerelésekről 

amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz,  
b) az iskolától kölcsönözhető 
 a könyvekről, 
 a taneszközökről,  
 a más felszerelésekről,  

c) arról, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 
 
Az írásbeli tájékoztatás szülők részére történő átadásának határideje: június első munkanapja. 
 
A szülő részére legalább 5 napot kell adni arra, hogy a tájékoztató tartalmát megismerje. 

 
2. Az iskola külső partnereivel történő kapcsolattartás 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: 
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a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel: 
 a fenntartóval, működtetővel, 
 más nevelési, nevelési – oktatási intézményekkel,  
 az intézményt támogató szervezetekkel, 
 egyéb, a köznevelési igazgatással összefüggő szervekkel,  

b) a pedagógiai szakszolgálatokkal, 
c) a pedagógiai szakmai szolgálatokkal,  
d) a gyermekjóléti szolgálattal;  
e) az egészségügyi szolgáltatóval;  
f) egyéb közösségekkel: 

 az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival, 
 a település egyéb lakosaival. 

 
A. Egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás 

1. A fenntartóval, működtetővel való kapcsolat: 
 
Az intézmény és a fenntartó, illetve működtető kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő te-
rületekre terjed ki: 

 az intézmény szakmai működtetése, 
 az intézmény működéséhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése, 
 az intézmény nevének megállapítására, 
 a fenntartó által a köznevelési intézmény tantárgyfelosztásának, továbbképzési prog-

ramjának jóváhagyására,  
 az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, beleértve a tanuló-

balesetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket, valamint 
 az intézményben folyó szakmai munka értékelésére, 
 a pedagógiai program, a házirend és az SZMSZ ellenőrzése.  

A fenntartóval, működtetővel való kapcsolattartás formái: 
 szóbeli tájékoztatás, 
 írásbeli beszámoló,  
 dokumentum átadás jóváhagyás céljából, 
 egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, 
 a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 
 speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szak-

mai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

2. Más nevelési, nevelési - oktatási intézményekkel való kapcsolattartás 
 
Az intézmény másnevelési, nevelési - oktatási intézményekkel kapcsolatot alakít ki. 
A kapcsolatok lehetnek: 

 szakmai,  
 kulturális,  
 sport és egyéb jellegűek. 

 
A kapcsolatok formái: 
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 egymás kölcsönös tájékoztatása az oktatás színvonaláról, valamint az elvárásokról, 
 rendezvények, 
 versenyek. 

 
A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. 
A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket biz-
tosíthatnak egyes eszközeik használatba adásakor. 

3. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 
 
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy: 

 a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény 
o anyagi helyzetéről,  
o támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, 

 az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást ve-
zessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértel-
műen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető 
legyen. 

 
Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s azo-
kat megtartsa. 
 

4. Az egyéb, a köznevelési igazgatással összefüggő szervekkel való kapcsolattartás 
 
Az intézmény kapcsolatot tart: 

 a Kormányhivatallal,  
 más az oktatás területén létrehozott hivatalos szervvel. 

 
A kapcsolat tartás módja a szervek működését meghatározó jogszabályok szerinti. 
A konkrét feladatokat az Intézményvezető, illetve az általa kijelölt személy látja el. 

B. A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartás 
 
Az intézmény a nevelési-oktatási feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart a pedagógiai 
szakszolgálattal. 

A pedagógiai szakszolgálat és az intézmény a következő területen működik együtt: 
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 
 a fejlesztő nevelés, 
 szakértői bizottsági tevékenység, 
 a nevelési tanácsadás, 
 a logopédiai ellátás, 
 a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 
 a konduktív pedagógiai ellátás, 
 a gyógytestnevelés, 
 az iskolapszichológiai ellátás, 
 a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 
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A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó jogsza-
bályok tartalmazzák. 

C. A pedagógia szakmai szolgálatokkal való kapcsolattartás 
Az intézmény kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújtó, az oktatásért felelős 
miniszter által kijelölt intézménnyel.  
 
A pedagógiai szakmai szolgáltatás és az intézmény a következő területeken működik együtt: 

 a pedagógiai értékelés, 
 a szaktanácsadás, tantárgygondozás, 
 a pedagógiai tájékoztatás, 
 a tanügy-igazgatási szolgáltatás, 
 a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, 
 a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, 
 tanulótájékoztató, - tanácsadó szolgálat. 

 
A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó jogsza-
bályok tartalmazzák. 

D. A gyermekjóléti szolgálattal és egyéb gyermekvédelmi, családjogi szervezettel va-
ló kapcsolattartás 
 
Az intézmény kapcsolatot tart a tanulók súlyos veszélyeztetettségének megelőzése és megszünte-
tése érdekében: 

 a gyermekjóléti szolgálattal, illetve 
 a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: 

o személyekkel,  
o intézményekkel és 
o hatóságokkal, 

 oktatásügyi közvetői szolgálattal,  
 az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattal. 

Az intézmény segítséget kér, ha a tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem 
tudja megszüntetni. 
 
A segítséget az alábbi intézményektől, szervektől kéri: 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálattól, 
 az oktatásügyi közvetítői szolgálattól, 
 az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól. 

 
Az intézmény a fenti szervekkel közvetlen kapcsolatot tart fenn. 
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

 a szervek értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, 
 a gyermekjóléti szolgálat közreműködésének kérése a tanuló igazolatlan mulasztása 

miatt,  
 esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 
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 a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezé-
se, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

 előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 
 az oktatásügyi közvetítő esetében a közvetítő fenntartó egyetértésével történő felkéré-

se, és írásban történő megbízása, együttműködés az egyeztetési eljárásban 

E. Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 
 
Az intézmény a tanulók mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét az iskolai- egészség-
ügyi feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg. 
 
Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. A rendszeres egész-
ségügyi felügyelet és ellátás rendjét jelen SZMSZ külön pontja részletesen tárgyalja. 

F. Az intézmény egyéb közösségekkel, szakmai szervezetekkel való kapcsolattartása 
 

Az intézmény egyéb közösségekkel, szakmai szervezetekkel való kapcsolattartására a közösségi 
szervező, kulturális, sport és szakmai tevékenység jellemző. Összetartó szerepe jelentős. A külső 
kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban jelenik meg. 

Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek 
 
Az intézményi kapcsolat 
típusa 

Az érintett szervezet neve és címe 

1. Fenntartó, működtető Klébersberg Intézményfenntartó Központ 
Váci tankerülete 
 

2. Más nevelési, nevelési – 
 oktatási intézmény 

a helyi óvoda vezetői és nevelőtestülete 
. 

3. Pedagógiai szakszolgálat  területileg illetékes nevelési tanácsadó 
2600 Vác, Temető út 29. 

3. Intézményt támogató szer-
vezetetek 

 iskolát támogató alapítvány kuratóriuma 
 

4. Gyermekjóléti szolgálat községi gyermekjóléti és családvédelmi szolgálat  
5. Egészségügyi szolgáltató 
 

községi orvosi és védőnői,  
községi fogorvosi rendelő  

6. Egyéb: 
 
 
 

helyi sportegyesületek 
helyi egyházközösségek 
Közoktatási Intézmények Szakmai Egyesülete- Vác 
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XVI. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA SZABÁLYAI 
 
1. A vonatkozó jogszabályok alapján a tanulmányok alatti vizsgák az alábbiak: 

 osztályozó vizsga, 
 pótló vizsga, 
 javítóvizsga. 

 
2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításá-
hoz, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 
 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanév-

ben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 
 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztá-
lyozó vizsgát tehet, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 
egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelő-
testület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 
3. Az osztályozó vizsga követelményei 
 
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) 
szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgy-
nál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.  
 
4. Az osztályozó vizsga ideje 
 
Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsga szervezésénél fi-
gyelembe vételre kerül, hogy a tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási 
évben kell megszervezni. 
 
Az osztályozó vizsgák tervezett ideje: 

 félévi: a félév utolsó tanítási napját megelőző, illetve követő 5 munkanapon belül, 
 tanév végi: a tanév utolsó tanítási napját megelőző, illetve követő 5 munkanapon belül. 

 
A vizsgák időpontjáról a vizsgázót legkésőbb a vizsga időpontja előtt 10 nappal írásban is tájé-
koztatni kell. 
 
5. Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje 
 
A Köznevelési törvény 64 § (2) b) pontja esetében az osztályozó vizsga letételének engedélyezé-
sét, a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell kérvényeznie. Az engedélyezés so-
rán meg kell vizsgálni az osztályozó vizsgára jelentkezés okát, a tanuló körülményeit, korábbi ta-
nulmányi eredményeit. Mindezek alapján a vizsga engedélyezéséről az érintett pedagógusok, tan-
testület véleményének kikérésével az igazgató dönt. 
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A 64.§ (2) d) pontja esetén az osztályozó vizsgára írásban kell jelentkezni. Az osztályozó vizsgá-
ra történő jelentkezés írásban, az intézmény által elkészített formanyomtatványon "Jelentkezési 
lap osztályozó vizsgára" történik. 
 
A jelentkezési lapon meg kell adni: 

 a tanuló nevét, osztályát, 
 azt a tantárgyat, melyből osztályozó vizsgát kíván tenni,  
 az osztályozó vizsgával érintett tantárgy azon évfolyamait, melyből vizsgázni kíván,  
 a jelentkezéskor a tantárgyat tanító pedagógus nevét. 

 
A jelentkezési lapon a szaktanár feltüntetni azt, hogy a tanuló részére az osztályozó vizsgát java-
solja, vagy nem javasolja. 
 
A jelentkezési lapot a 18 éven aluli tanuló esetében a szülőnek is alá kell írnia. A jelentkezést 
írásban le lehet mondani az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt 10 nappal. Ezt követően a 
vizsgát lemondani már nem lehet. 
 
A vizsgára történő jelentkezést az intézmény nevében az igazgató fogadja el és engedélyezi. 
 
6. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 
A pótló vizsgák tervezett időpontjai: félévi, tanév végi osztályozó vizsga, javítóvizsga esetén az 

eredeti vizsgaidőpont után minimum 5 munkanappal, 
 
7. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osz-

tályzatot kapott. 
A javítóvizsga tervezett időpontja: jogszabályban meghatározottak szerint. 
 
8. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 
 
9. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább 10 munkanappal, 
 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) 

közölni kell. 
 
10. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 
 

ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI TANTÁRGY VIZSGA 
ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
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Erkölcstan  SZÓBELI  
Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 
Vizuális kultúra   GYAKORLATI 
Életvitel és gyakor-
lat  

  GYAKORLATI 

Testnevelés és 
sport 

  GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 
Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Erkölcstan  SZÓBELI  
Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 
Hon- és népismeret  SZÓBELI  
Vizuális kultúra   GYAKORLATI 
Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 
Technika, életvitel 
és gyakorlat  

ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Testnevelés és 
sport 

  GYAKORLATI 

 
 

XVII. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTEL-
ÉNEK SZABÁLYAI 

 
1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – min-

den jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 
 
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hato-

dik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 
 
3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek lakcímkártyáját; 
 a szülő személyi igazolványát; 
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 
 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 
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4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát; 
 a gyermek lakcímkártyáját; 
 a szülő személyi igazolványát; 
 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 
 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

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

ző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az 
adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

 
6. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, 

illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a ta-
nuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osz-
tályfőnökeinek véleményét. 

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

rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 
 
8. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet 

helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás út-
ján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza. 

 
9. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében megha-

tározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tan-
tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. 
Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek 
nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismé-
telt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve 
tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 
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HELYI TANTERV 
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I. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV,  

AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ (VÁLASZTHATÓ) 
TANTÁRGYAK  

ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV) 
 
1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervekre épül: 

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 
1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”, 
2.sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”. 
 
Alsó tagozat: 
  

Tantárgy Kiadó 
Magyar nyelv és irodalom Apáczai Kiadó 
Matematika Apáczai Kiadó 
Angol nyelv Mozaik Kiadó 
Erkölcstan Mozaik Kiadó 
Környezetismeret Apáczai Kiadó 
Ének - zene Apáczai Kiadó 
Vizuális kultúra Apáczai Kiadó 
Hon- és népismeret Apáczai Kiadó 
Technika életvitel és gyakorlati ismeretek Apáczai Kiadó 
Testnevelés és sport Apáczai Kiadó 

 
Felső tagozat: 
  

Tantárgy Kiadó 
Magyar nyelv és irodalom Nemzeti Tankönyvkiadó 
Matematika Műszaki Kiadó 
Történelem Mozaik Kiadó 
Angol nyelv Mozaik Kiadó 
Erkölcstan Mozaik Kiadó 
Környezetismeret Mozaik Kiadó 
Természetismeret Mozaik Kiadó 
Biológia és egészségtan Mozaik Kiadó 
Fizika Mozaik Kiadó 
Kémia  Mozaik Kiadó 
Földrajz Mozaik Kiadó 
Ének - zene Mozaik Kiadó 
Vizuális kultúra Mozaik Kiadó 
Hon- és népismeret Apáczai Kiadó 
Informatika Mozaik Kiadó 
Technika, életvitel és gyakorlati ismeretek Mozaik Kiadó 
Testnevelés és sport Apáczai Kiadó 
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Az elkövetkező években az általános iskolákban a nevelő-oktató munka két pedagógiai program, 
és két helyi tanterv szerint folyik majd, hiszen  
 a köznevelési törvény előírása szerint az iskola a pedagógiai programját vagy annak mó-

dosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be, 
 illetve a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről szóló rendelet szabályozása alapján a 2012-

ben kiadott NAT 2013. szeptember 1-jén az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon – 
majd ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben – kerül bevezetésre. 

 
Ezért 2013. szeptember 1-jétől: 

 az első és az ötödik évfolyamon az iskolai nevelés és oktatás a most felülvizsgált és 
módosított pedagógiai program és helyi tanterv szerint folyik majd; 

 míg a többi évfolyamon a jelenleg is hatályos pedagógiai program és helyi tanterv 
szerint kell majd megszervezniük nevelő-oktató munkájukat. 

 
Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást a következő táblázatban foglaltuk 
össze: 
 

Évfolyamok 
Tanév 

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

2013-2014 2013 2007 2007 2007 2013 2007 2007 2007 

2014-2015 2013 2013 2007 2007 2013 2013 2007 2007 

2015-016 2013 2013 2013 2007 2013 2013 2013 2007 

2016-2017 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

 

A táblázatban használt jelölések az alábbi pedagógiai programokat, illetve tantervi változa-
tokat jelentik: 

 2007 = a 2007-ben felülvizsgált és módosított NAT (202/2007. (VII. 31.) Korm. ren-
delet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 
243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról) alapján elfogadott – jelenleg is 
használt – pedagógiai program és helyi tanterv. 

 
 2013 = a 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve a 

2012-ben kiadott új kerettantervek alapján elkészített 2013 szeptemberétől érvényes 
pedagógiai program és helyi tanterv. 

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

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettanter-
vekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által előírt 
tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven százalékát 
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fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő tan-
anyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben megha-
tározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. 

 
3. 3.Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret tan-

tárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja, melyet felmenő rendszerben nyolcadik 
évfolyamig kiterjeszt. 

 
4. 4.Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve „B 

változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít: 
 

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 
1-4. évfolyam Ének-zene A változat 
5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 
5-8. évfolyam Matematika B változat 
5-8. évfolyam Biológia A változat 
5-8. évfolyam Fizika B változat 
5-8. évfolyam Kémia A változat 
5-8. évfolyam Ének-zene A változat 

 
5. A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontása, illet-

ve az egyes témákhoz tartozó órakeretek a szaktanárok feladata a helyi tanterv életbelépés-
ének megfelelően évente felmenő rendszerben: 

 2013 augusztusára: Az első és az ötödik évfolyamon. 
 2014 augusztusára: A második és a hatodik évfolyamon. 
 2015 augusztusára: A harmadik és a hetedik évfolyamon. 
 2016 augusztusára: A negyedik és a nyolcadik évfolyamon. 

 
A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontásához, illet-
ve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai az egyes tan-
tárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói által összeállított helyi tantervi aján-
lásokat használják fel. Ezek elfogadásáról, iskolánkban történő alkalmazásáról az előbbi üteme-
zésnek megfelelően a nevelőtestület dönt. 
 
6. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon angol, illetve kimenőrendszerben a 2017/2018 

tanévig német nyelvet tanulják. 
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Óratervek 
 

1-8. évfolyam óraterve 
 

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

Kötelező tanítási órák tantárgyai, heti óraszámai 
Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+1 6+1 4+0,5 4+0,5 3+1 4 
Idegen nyelv   +2 2+1 3 3+1 3+0,5 3+1 
Matematika 4+1 4+1 4 4 4 3+1 3+1 3+1 
Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek 

    2+0,5 2+0,5 2 2 

Erkölcstan/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 1 1+1     
Természetismeret     2 2   
Biológia és egészségtan       2 1 
Fizika       2 1+0,5 
Kémia        1+0,5 2 
Földrajz       1 2 
Ének - zene 2 2 2 2 1 1 1 1 
Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 
Hon- és népismeret     1    
Informatika     +1 1 1 1 
Technika életvitel és gyakor-
lati ismeretek 

1 1 1 1 1 1 1 +05 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 
Osztályfőnöki     1 1 1 1 
Kötelező órakeret összesen: 25 25 25 27 28 28 31 31 

Választható órák 
Matematika        0,5 
Magyar nyelv és irodalom        0,5 
Választható órák összesen:        1 
Összes tanítási órák 25 25 25 27 28 28 31 32 

 
Évfolyamok  

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 
Tanuló heti óraszáma 
(testneveléssel) 25 25 25 27 28 28 31 31 

Osztályok heti időkerete 52 52 52 55 51 51 56 56 
Tehetséggondozásra, felzár-
kóztatásra felhasználható 
plusz órakeret / Knt.27§ (5)/ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Tanuló heti óraszáma és az 
osztályok heti időkeret kü-
lönbözete 

27 27 27 28 23 23 25 25 
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Tanuló heti óraszáma és az osztályok heti időkeret különbözetének felosztása 
 

Évfolyamok  
1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 

Napközi otthon 20 20 20 18     
Szakkör 2 2 2 2 3 3 4 4 
Sportfoglalkozás 1 1 1 2 1 1 1 1 
Egyéni foglalkozás, fejlesztés, 

tehetséggondozás 3 3 3 5 4 4 3 3 

Választható óra        1 
Tanulószoba     15 15 15 15 
Összesen 26 26 26 26 23 23 23 24 

Fennmaradó órakeret 1 1 1 1   2 1 
 
Amennyiben két alsós évfolyamon a napközis foglalkozásokat igénylők száma a jogszabályban 
előírt maximális csoportlétszámot nem lépi túl, úgy a napközis foglalkozások két alsós évfolyam 
összevonásával is megszervezhetők. Ebben az esetben az egyes évfolyamokon felszabaduló óra-
keret felhasználásáról a tantestület a tanév elején dönt. 
A tehetséggondozásra, felzárkóztatásra igénybe vehető heti 1 óra, és a fennmaradó órák felhasz-
nálásáról a tantestület az igények és a lehetőségek mérlegelésével a tanév elején dönt. 
 
Szabadon tervezhető órakeret felhasználása 

 
1. évfolyam: 2 óra/hét – az ismeretek, képességek, készségek elmélyítése és a gyakorlás érde-

kében – magyar nyelv és irodalomhoz 1 óra/hét, matematika 1óra/hét 
 

2. évfolyam: 2 óra/hét – az ismeretek, képességek, készségek elmélyítése és a gyakorlás érde-
kében – magyar nyelv és irodalomhoz 1 óra/hét, matematika 1óra/hét 

 
3. évfolyam: 3 óra/hét – az ismeretek, képességek, készségek elmélyítése és a gyakorlás érde-

kében – magyar nyelv és irodalomhoz 1 óra/hét. 
Angol nyelv 2óra/hét, mely előkészítő jelleggel vezetünk be. 

 
4. évfolyam: 3 óra/hét – az ismeretek, képességek, készségek elmélyítése és a gyakorlás érde-

kében – magyar nyelv és irodalomhoz 1 óra/hét, angol nyelv 1óra/hét és környe-
zetismerethez 1 óra/hét 

 
5. évfolyam: 2 óra/hét – az ismeretek, képességek, készségek elmélyítése és a gyakorlás érde-

kében – magyar nyelvhez és irodalom 0,5 óra/hét, történelem és állampolgári 
ismeretek 0,5óra/hét. 
Informatika 1óra/hét, a számítástechnikai ismeretek megalapozásához. 

 
6. évfolyam: 3 óra/hét – az ismeretek, képességek, készségek elmélyítése és a gyakorlás érde-

kében – magyar nyelvhez és irodalom 0,5 óra/hét, történelem és állampolgári 
ismeretek 0,5óra/hét, matematika, angol nyelv 1 óra/ hét 
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7. évfolyam: 3 óra/hét – az ismeretek, képességek, készségek elmélyítése és a gyakorlás érde-

kében – magyar nyelvhez és irodalom 1 óra/hét, matematika 1 óra/ hét, angol 
nyelv és kémia 0,5 óra /hét 

 
8. évfolyam: 3 óra/hét – az ismeretek, képességek, készségek elmélyítése és a gyakorlás érde-

kében –technika, életvitel és gyakorlati ismeretek 0,5 óra/hét, fizika 0,5 óra /hét, 
matematika, angol nyelv 1 óra/ hét. 

 
 

II. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 
 
 
A tankönyvek kiválasztásának elvei 
 
1. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 
 
2. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusá-

ban szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők 
kötelessége. 

 
3. A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskolahelyi 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. 
 
Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket 
(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket a közok-
tatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl néhány tan-
tárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, technika, rajz. 
A tanterv megvalósulásához a tankönyvekkel szemben a következő tartalmi és minőségi kritéri-
umokat kívánjuk figyelembe venni. 
A megfelelő tankönyv ismérvei: 

 a jól strukturált szerkezet, megfelelő betűtípus, betűméret,  
 az ismeretátadása érthető, a megfogalmazás nyelvezete az adott életkornak megfelelő, 
 alkalmas a követelményekben megfogalmazott készségek és képességek fejlesztésére, 
 az ismeretanyag feldolgozása tevékenykedtető, 
 a tananyag mennyisége és tartalma megfelel a tanulók életkorának, 
 a tananyag feldolgozása tegye lehetővé a differenciált oktatást, 
 a tananyag feltárja a gyakorlati vonatkozásait, segíti a társadalomban és az emberi kap-

csolatokban az eligazodást, 
 a minimum- és a többletkövetelmények elkülönülnek, az alkalmazott kiemelési eljárá-

sok megfelelőek, 
 az ábra- és a képanyag igazodik a tananyag tartalmához, 
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 és esztétikus külső és belső megjelenítés. 
 tartalmi szempontból feleljen meg a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tartalmi és 

fejlesztési irányelveknek.  
 a tudományos pontosság párosuljon az életkori sajátosságoknak megfelelő megfogal-

mazással és az ismeretek jól érthető, értelmezhető megfogalmazásával. Az ismereteket 
rendszerezetten, logikailag összekapcsolható módon közvetítse. 

 legyen alkalmas arra, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a tantárgy iránt. (Megfelelő 
minőségű és tartalmú képanyag; didaktikus ábrák; érdekességek bemutatása; tovább-
gondolkozásra, búvárkodásra alkalmas feladatok stb.). Szemléletmódjával közvetítse a 
természeti és a kulturális értékek felismerésének és megőrzésének fontosságát, és ösztö-
nözzön a felelős környezeti magatartásra. 

 a tankönyv tananyag-elrendezése, szerkezete tegye lehetővé a differenciált tanórai és 
tanórán kívüli munka megszervezését. 

 jó, ha a tankönyvhöz készültek tanítást segítő eszközök, pl. tanári kézikönyv 
 

Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre 
több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a 
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 
 
 

III. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZOR-
GALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

 
 
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munká-
jának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfele-
lően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. 
Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 
 

1. A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-
negyedik évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írás-
beli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek; 

2. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom idegen nyelv, mate-
matika, környezetismeret, ellenőrzésénél: 
 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőriz-

hetik; 
 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írnak. 
 

3. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőr-
zik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy 
tantárgy esetében minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban: 
 az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen gya-

korlati tevékenységgel összekapcsolva, 
 a többi tantárgy esetében pedig témakörönként egy alkalommal. 
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(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőriz-
zük.) 

 
4. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősí-

tését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola 
helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, 
hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző érté-
keléshez képest. 

 
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 
esetében a következők szerint történik: 
Az első évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk, 

 A 2-4. évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgy-
ból érdemjegyekkel minősítjük. 

 Az 5-8. évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tan-
tárgyból érdemjegyekkel minősítjük. 

 
Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, a 2. évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, elő-
menetelét szöveges minősítéssel értékeljük. 

 A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 
o KIVÁLÓAN TELJESÍTETT, 
o JÓL TELJESÍTETT, 
o MEGFELELŐEN TELJESÍTETT, 
o FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL. 

 
A 2. évfolyamon az év végi, a 3-8. évfolyamon a félévi és a tanév végi osztályzatot az adott félév 
során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatároz-
ni.  
 

5. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

 
6. A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti egy vagy két órás tantárgyakból fél-

évenként minimum három, a heti három vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyakból leg-
alább a heti óraszám plusz egy érdemjegy alapján osztályozható a tanuló. 

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

értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellen-
őrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 
8. A tanulók írásbeli munkáit – témazáró dolgozat, röpdolgozat, teszt stb. – a megírástól 

számított 10 munkanapon belül ki kell javítani, az érdemjegyet a tanulókkal közölni kell, 
el kell végezni az értékelést. 

 
9. A tanulók félévi, tanév végi osztályzatának megállapításakor a témazáró dolgozatokra ka-

pott érdemjegy súlya 2-szerese a témán belül egy-egy anyagrészből szóbeli felelet, röp-
dolgozat, teszt, egyéb számonkérés során szerzett érdemjegyek súlyának. 
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10. A témazáró dolgozatok érdemjegyét a osztályozó naplóba piros színnel kell bejegyezni. 
 
Az egyes érdemjegyek beírásához egységesen használt színek: 

 piros – témazáró dolgozat, 
 kék - felelés, röpdolgozat, 
 zöld - órai munka, szorgalmi feladat, házi feladat hiánya. 

 
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 
írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítményt (pont-
szám) érdemjegyekre történő átváltását – a tantárgyat tanító pedagógus belátása alapján – követ-
kező arányok alapján végezzük: 
 

A   B 
Teljesítmény Érdemjegy Teljesítmény 

0 - 30 % elégtelen (1) 0 - 49% 
31 - 60 % elégséges (2) 50 - 63 % 
61 - 74 % közepes (3) 64 - 77% 
75 - 90 % jó (4) 78 - 91 %  

91 - 100 % jeles (5) 92 - 100 % 
 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás 
(5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 
 
A tanulók magatartását az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestü-
let véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi vé-
leménye dönt az osztályzatról. 
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 
 a házirendet betartja; 
 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 
 kötelességtudó, feladatait teljesíti; 
 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 
 tisztelettudó; 
 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőké-szen 

viselkedik; 
 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 
 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 
 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 
 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 
 a házirendet betartja; 
 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 
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 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 
 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 
 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; 
 nincs írásbeli intője vagy megrovása. 
 

c) Változó (3) az a tanuló, aki. 
 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 
 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 
 feladatait nem minden esetben teljesíti; 
 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 
 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 
 igazolatlanul mulasztott; 
 osztályfőnöki intője van. 
 

d) Rossz (2) az a tanuló, aki: 
 a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 
 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 
 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 
 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 
 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 
 több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 
 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy en-

nél magasabb fokozatú büntetése. 
 
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 
 
A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás 
(5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 
 

A tanulók szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. A szor-
galom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véle-
ménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye 
dönt az osztályzatról. 
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 
Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 
 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 
 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 
 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 
 munkavégzése pontos, megbízható; 
 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 
 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 
 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 
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 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 
 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 
 a tanórákon többnyire aktív; 
 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt ön-

ként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 
 taneszközei tiszták, rendezettek. 
 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek: 
 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 
 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesí-

ti; 
 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 
 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 
 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügye-

lettel dolgozik. 
 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 
 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 
 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 
 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 
 feladatait többnyire nem végzi el; 
 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 
 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellensze-

gül; 
 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 
A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szem-
pontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 
 
 

IV. TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK, ELMARASZTALÁSÁNAK ELVEI 
 
Azt a tanulót, aki képességihez mérten  

 példamutató magatartást tanúsít,  
 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  
 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 
 vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, ve-

télkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 
 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növelé-

séhez az iskola jutalomban részesítheti. 
 
Az iskolai jutalmazás formái: 
a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 
 napközis nevelői dicséret, 
 osztályfőnöki dicséret, 
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 igazgatói dicséret, 
 nevelőtestületi dicséret. 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a 
tanév végén 

 szaktárgyi teljesítményért, 
 példamutató magatartásért, 
 kiemelkedő szorgalomért, 
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók okleve-
let és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt ve-
hetnek át. 

d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredmé-
nyesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredmé-
nyesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító ta-
nulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 
2. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
 
3. Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  
 vagy a házirend előírásait megszegi,  
 vagy igazolatlanul mulaszt,  
 vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet részesíteni. 

 
Az iskolai büntetések formái: 

o szaktanári figyelmeztetés; 
o napközis nevelői figyelmeztetés; 
o osztályfőnöki figyelmeztetés; 
o osztályfőnöki intés; 
o osztályfőnöki megrovás; 
o igazgatói figyelmeztetés; 
o igazgatói intés; 
o igazgatói megrovás; 
o tantestületi figyelmeztetés; 
o tantestületi intés; 
o tantestületi megrovás. 

 
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben – a 
vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 
 
 

 
V. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 
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1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testne-

velés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. A felmérés a 
„Hungarofit teszt” alapján került összeállításra.  

2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét 
minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő könyvön keresz-
tül a szülők tudomására hozzák. 
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T a n u l ó k  f i z i k a i  á l l a p o t á n a k  m é r é s e  
 

Tanuló neve:_______________________________ Szül.:____________  Anyja ne-

ve:________________________ 

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam  
Okt. Pont Máj. Pont Okt. Pont Máj. Pont Okt. Pont Máj. Pont Okt. Pont Máj. Pont 

1. Helyből távolugrás                 

2. Törzsemelés 
hasonfekvésből 

                

3. Felülés hanyattfekvésből                 

4. Fekvőtámasz                 

Összesen:                 

 
 

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam  
Okt. Pont Máj. Pont Okt. Pont Máj. Pont Okt. Pont Máj. Pont Okt. Pont Máj. Pont 

1. Helyből távolugrás                 

2. Törzsemelés 
hasonfekvésből 

                

3. Felülés hanyattfekvésből                 

4. Fekvőtámasz                 

Összesen:                 



 
3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez 

tartozó pontszámok: 
 

1.feladat: helyből távolugrás (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése) 
Kiinduló helyzet: a tanuló az elugróvonal (elugródeszka) mögé áll úgy, hogy a cipőorrá-

val a vonalat nem érinti. 
Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos mély-

tartásba, előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás 
és elugrás előre. 

Értékelés: az utolsó nyom és az elugróvonal közötti távolságot mérjük méterben. 
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 
 

Fiúk (6 motorikus próba értékelése esetén) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PONTSZÁM évfolyam 

1 1.00 1.10 1.23 1.34 1.45 1.55 1.64 1.72 
2 1.03 1.13 1.26 1.37 1.48 1.58 1.67 1.75 
3 1.06 1.16 1.29 1.40 1.51 1.61 1.70 1.78 
4 1.09 1.19 1.32 1.43 1.54 1.64 1.73 1.81 
5 1.12 1.22 1.35 1.46 1.57 1.67 1.76 1.84 
6 1.15 1.25 1.38 1.49 1.60 1.70 1.79 1.87 
7 1.18 1.28 1.41 1.52 1.63 1.73 1.82  1.90 
8 1.21 1.31 1.44 1.55 1.66 1.76 1.85 1.93 
9 1.24 1.34 1.47 1.58 1.69 1.79 1.88 1.96 
10 1.27 1.37 1.50 1.61 1.72 1.82 1.91 1.99 
11 1.30 1.40 1.53 1.64 1.75 1.85 1.94 2.02 
12 1.33 1.43 1.56 1.67 1.78 1.88 1.97 2.05 
13 1.36 1.46 1.59 1.70 1.81 1.91 2.00 2.08 
14 1.39 1.49 1.62 1.73 1.84 1.94 2.03 2.11 
15 1.42 1.52 1.65 1.76 1.87 1.97 2.06 2.14 
16 1.45 1.55 1.68 1.79 1.90 2.00 2.09 2.17 
17 1.48 1.58 1.71 1.82 1.93 2.03 2.12 2.20 
18 1.51 1.61 1.74 1.85 1.96 2.06 2.15 2.23 
19 1.54 1.64 1.77 1.88 1.99 2.09 2.18 2.26 
20 1.57 1.67 1.80 1.91 2.02 2.12 2.21 2.29 
21 1.60 1.70 1.83 1.94 2.05 2.15 2.24 2.32 

 
Lányok (6 motorikus próba értékelése esetén) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PONTSZÁM Évfolyam 
1 0.97 1.08 1.17 1.24 1.31 1.38 1.43 1.47 
2 1.00 1.11 1.20 1.27 1.34 1.41 1.46 1.50 
3 1.03 1.14 1.23 1.30 1.37 1.44 1.49 1.53 
4 1.06 1.17 1.26 1.33 1.40 1.47 1.52 1.56 
5 1.09 1.20 1.29 1.36 1.43 1.50 1.55 1.59 
6 1.12 1.23 1.32 1.39 1.46 1.53 1.58 1.62 
7 1.15 1.26 1.35 1.42 1.49 1.56 1.61 1.65 
8 1.18 1.29 1.38 1.45 1.52 1.59 1.64 1.68 
9 1.21 1.32 1.41 1.48 1.55 1.62 1.67 1.71 
10 1.24 1.35 1.44 1.51 1.58 1.65 1.70 1.74 
11 1.27 1.38 1.47 1.54 1.61 1.68 1.73 1.77 
12 1.30 1.41 1.50 1.57 1.64 1.71 1.76 1.80 
13 1.33 1.44 1.53 1.60 1.67 1.74 1.79 1.83 
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14 1.36 1.47 1.56 1.63 1.70 1.77 1.82 1.86 
15 1.39 1.50 1.59 1.66 1.73 1.80 1.85 1.89 
16 1.42 1.53 1.62 1.69 1.76 1.83 1.88 1.92 
17 1.45 1.56 1.65 1.72 1.79 1.86 1.91 1.95 
18 1.48 1.59 1.68 1.75 1.82 1.89 1.94 1.98 
19 1.51 1.62 1.71 1.78 1.85 1.92 1.97 2.01 
20 1.54 1.65 1.74 1.81 1.88 1.95 2.00 2.04 
21 1.57 1.68 1.77 1.84 1.91 1.98    2.03 2.07 

 
2. feladat: hasonfekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan 
(A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése) 
Maximális időtartam: négy perc. 
Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és 

mindkét karja laza tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot végző 
személy az egymáshoz tett lábfejeket a földhöz szorítja. 

Feladat: a tanuló az 1. ütemre törzsemelést végez, 
         2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt, 
         3. ütemre visszanyit tarkórátartásba, 
         4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre. 

 Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma. 
 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

     Fiúk (6 motorikus próba értékelése esetén) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PONTSZÁM évfolyam 
1 19 21 23 25 27 29 31 33 
2 20 22 24 26 28 31 32 34 
3 22 23 25 27 29 32 33 35 
4 23 25 26 28 30 33 34 36 
5 25 26 28 30 32 34 36 38 
6 27 29 31 33 35 37 39 41 
7 30 32 34 36 38 40 42 44 
8 33 35 37 39 41 43 45 47 
9 36 38 40 42 44 46 48 50 
10 39 41 43 45 47 49 51 53 
11 42 44 46 48 50 52 54 56 
12 45 47 49 51 53 55 57 59 
13 48 50 52 54 56 58 60 62 
14 51 53 55 57 59 61 63 65 

 
   Lányok (6 motorikus próba értékelése esetén) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PONTSZÁM évfolyam 
1 16 19 21 22 24 28 30 32 
2 18 21 23 24 26 30 32 34 
3 20 23 25 26 28 32 34 36 
4 22 25 27 28 30 34 36 38 
5 24 27 29 30 32 36 38 40 
6 26 29 31 32 34 38 40 42 
7 28 31 33 35 36 40 42 44 
8 30 33 35 37 39 43 44 46 
9 32 35 38 39 42 46 47 48 
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10 35 38 41 42 45 49 50 51 
11 38 41 44 45 48 52 53 54 
12 41 44 47 48 51 55 56 57 
13 44 47 50 51 54 58 59 60 
14 47 50 53 54 57 61 62 63 

 
3. feladat: hanyattfekvésből felülés térdemeléssel 
(A hasizmok erő-állóképességének mérése) 
Maximális időtartam: négy perc. 
Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a hátán fekszik, és mind-

két térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóratartás előre néző könyök-
kel. 

Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat. Ha-
nyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt. 
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

 
     Fiúk (6 motorikus próba értékelése esetén) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PONTSZÁM évfolyam 
1 22 25 28 31 33 35 37 39 
2 26 29 32 35 37 39 41 43 
3 30 33 36 39 41 43 45 47 
4 34 37 40 43 45 47 49 51 
5 38 41 44 47 49 51 53 55 
6 42 45 48 51 53 55 57 59 
7 46 49 52 55 57 59 61 63 
8 50 53 56 59 61 63 65 67 
9 54 57 60 62 64 66 68 70 
10 57 60 63 65 67 69 71 73 
11 60 63 66 68 70 72 74 76 
12 63 66 69 71 73 75 77 79 
13 66 69 72 74 76 78 80 82 
14 69 72 75 77 79 81 83 85 

 
   Lányok (6 motorikus próba értékelése esetén) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PONTSZÁM évfolyam 
1 18 21 24 27 30 32 34 36 
2 22 25 28 31 34 36 38 40 
3 26 29 32 35 37 40 42 44 
4 30 33 36 39 41 44 46 48 
5 34 37 40 43 45 48 50 52 
6 38 41 44 47 49 52 54 56 
7 42 45 48 51 53 56 58 60 
8 46 49 52 55 57 59 61 63 
9 49 52 55 58 60 62 64 66 
10 52 55 58 61 63 65 67 69 
11 55 58 61 64 66 68 70 72 
12 58 61 64 67 69 71 73 75 
13 61 64 67 70 72 74 76 78 
14 64 67 70 73 75 77 79 81 
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4. feladat: fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás 
(A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése) 
Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc. 
Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, 

egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, merőleges 
kar). 

Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A 
törzs feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg 
kell tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar víz-
szintes helyzetbe nem kerül. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 
 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 
 

     Fiúk (6 motorikus próba értékelése esetén) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PONTSZÁM évfolyam 

1 5 7 9 11 13 15 17 19 
2 7 9 11 13 15 17 19 21 
3 9 11 13 15 17 19 21 23 
4 11 13 15 17 19 21 23 25 
5 13 15 17 19 21 23 25 27 
6 15 17 19 21 23 25 27 29 
7 17 19 21 23 25 27 29 31 
8 19 21 23 25 27 29 31 33 
9 21 23 25 27 29 31 33 35 
10 23 25 27 29 31 33 35 37 
11 25 27 29 31 33 35 37 39 
12 26 28 30 32 34 36 38 40 
13 27 29 31 33 35 37 39 41 
14 28 30 32 34 36 38 40 42 

 
   Lányok (6 motorikus próba értékelése esetén) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PONTSZÁM évfolyam 
1 1 1 2 2 3 4 5 6 
2 1 2 2 3 4 5 6 7 
3 2 2 3 4 5 6 7 8 
4 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 4 5 6 7 8 9 10 11 
7 5 6 7 8 9 10 11 12 
8 6 7 8 9 10 11 12 13 
9 7 8 9 10 11 12 13 14 
10 8 9 10 11 12 13 14 15 
11 9 10 11 12 13 14 15 16 
12 10 11 12 13 14 15 16 17 
13 11 12 13 14 15 16 17 18 
14 12 13 14 15 16 17 18 19 

 



 

 76

5. feladat: kétkezi dobás hátra tömött labdával fej fölött hátra 
Kiinduló helyzet: a dobás irányának háttal, dobóvonal mögött, terpeszállásban. A 

tömött labdát két kézzel, alulról fogva, a melle alatt tartja. 
Feladat: boka-térd- és csípőhajlítás közben karnyújtással a labdát a két térde közé 

lendíti, majd a lábak nyújtásával, a törzs felemelésével lendületet szerez. 
Néhány ismétlés után felemeli törzsét, majd vető mozgással eldobja a lab-
dát a feje fölött hátra felé. 

Értékelés: a dobóvonal és a tömött labda becsapódása közötti távolságot mérjük. 
Alsó tagozat 2 kg-os, felső tagozat 3 kg-os labdával dolgozik. 
 

     Fiúk (6 motorikus próba értékelése esetén) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PONTSZÁM Évfolyam 

1 1.00 1.10 2.10 3.10 4.00 4.90 5.70 6.40 
2 1.25 1.35 2.35 3.35 4.25 5.15 6.00 6.70 
3 1.50 1.70 2.70 3.60 4.50 5.40 6.30 7.00 
4 1.75 2.00 3.05 3.85 4.75 5.75 6.60 7.30 
5 2.00 2.25 3.30 4.10 5.00 6.00 6.90 7.60 
6 2.25 2.50 3.60 4.35 5.25 6.30 7.20 7.90 
7 2.50 2.75 3.90 4.60 5.50 6.60 7.50 8.20 
8 2.80 3.00 4.15 5.85 5.75 6.90 7.75 8.45 
9 3.10 3.30 4.40 5.10 6.05 7.20 8.00 8.70 
10 3.40 3.60 4.65 5.35 6.35 7.45 8.25 8.95 
11 3.70 3.90 4.90 5.65 6.65 7.70 8.50 9.20 
12 4.05 4.15 5.15 5.95 7.00 7.95 8.75 9.45 
13 4.30 4.40 5.40 6.25 7.30 8.20 9.00 9.70 
14 4.55 4.65 5.65 6.55 7.55 8.45 9.25 9.95 
15 4.80 4.90 5.90 6.85 7.80 8.70 9.50 10.20 
16 5.05 5.15 6.15 7.15 8.05 8.95 9.75 10.45 
17 5.30 5.40 6.40 7.40 8.30 9.20 10.00 10.70 
18 5.55 5.65 6.65 7.65 8.55 9.45 10.25 10.95 
19 5.80 5.90 6.90 7.90 8.80 9.70 10.50 11.20 
20 6.05 6.15 7.15 8.15 9.05 9.95 10.75 11.45 

 
     Lányok (6 motorikus próba értékelése esetén) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PONTSZÁM Évfolyam 
1 1.00 1.60 2.20 2.70 3.20 3.70 4.10 4.40 
2 1.20 1.80 2.40 2.90 3.40 3.90 4.30 4.60 
3 1.40 2.00 2.60 3.10 3.60 4.10 4.50 4.80 
4 1.60 2.20 2.80 3.30 3.80 4.30 4.70 5.00 
5 1.80 2.40 3.00 3.50 4.00 4.50 4.90 5.20 
6 2.00 2.60 3.20 3.70 4.20 4.70 5.10 5.40 
7 2.20 2.80 3.40 3.90 4.40 4.90 5.30 5.60 
8 2.40 3.00 3.60 4.10 4.60 5.10 5.50 5.80 
9 2.60 3.20 3.80 4.30 4.80 5.30 5.70 6.00 

10 2.80 3.40 4.00 4.50 5.00 5.50 5.90 6.20 
11 3.00 3.60 4.20 4.70 5.20 5.70 6.10 6.40 
12 3.20 3.80 4.40 4.90 5.40 5.90 6.30 6.60 
13 3.40 4.00 4.60 5.10 5.60 6.10 6.50 6.80 
14 3.60 4.20 4.80 5.30 5.80 6.30 6.70 7.00 
15 3.80 4.40 5.00 5.50 6.00 6.50 6.90 7.20 
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16 4.00 4.60 5.20 5.70 6.20 6.70 7.10 7.40 
17 4.20 4.80 5.40 5.90 6.40 6.90 7.30 7.60 
18 4.40 5.00 5.60 6.10 6.60 7.10 7.50 7.80 
19 4.60 5.20 5.80 6.30 6.80 7.30 7.70 8.00 
20 4.80 5.40 6.00 6.50 7.00 7.50 7.90 8.20 

 
 

6. Feladat: 12 perces futás (Cooper-teszt) 
Kiinduló helyzet: Állórajt 
Feladat: 12 perc alatt a lehető leghosszabb távot teljesíteni a futópályán. Megengedett, 

hogy ha a teszt alatt elfárad, lassítson vagy gyalogoljon, majd fusson tovább. 
Értékelés: A tanuló által megtett métereket ponttá alakítva. 

 
Fiúk (6 motorikus próba értékelése esetén) 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. PONTSZÁM Évfolyam PONTSZÁM Évfolyam 
1 1180 1260 1400 1450 43 2060 2160 2290 2350 
2 1200 1280 1420 1470 44 2090 2180 2310 2370 
3 1220 1300 1440 1490 45 2110 2200 2330 2390 
4 1240 1320 1460 1510 46 2130 2220 2350 2410 
5 1260 1350 1480 1540 47 2150 2240 2370 2430 
6 1290 1370 1510 1560 48 2170 2260 2400 2450 
7 1310 1390 1530 1580 49 2190 2280 2420 2470 
8 1330 1410 1550 1600 50 2210 2300 2440 2490 
9 1350 1430 1570 1620 51 2230 2330 2460 2520 
10 1370 1450 1590 1640 52 2250 2350 2480 2540 
11 1390 1470 1610 1660 53 2270 2370 2500 2560 
12 1410 1490 1630 1680 54 2300 2390 2520 2580 
13 1430 1520 1650 1710 55 2320 2410 2540 2600 
14 1450 1540 1680 1730 56 2340 2430 2570 2620 
15 1470 1560 1700 1750 57 2360 2450 2590 2640 
16 1500 1580 1720 1770 58 2380 2480 2610 2670 
17 1520 1600 1740 1790 59 2400 2500 2630 2690 
18 1540 1620 1760 1810 60 2420 2520 2650 2710 
19 1560 1640 1780 1830 61 2440 2540 2670 2730 
20 1580 1670 1800 1860 62 2460 2560 2690 2750 
21 1600 1690 1820 1880 63 2490 2580 2710 2770 
22 1620 1710 1840 1900 64 2510 2600 2730 2790 
23 1640 1730 1870 1920 65 2530 2620 2760 2810 
24 1660 1750 1890 1940 66 2550 2650 2780 2840 
25 1690 1770 1910 1960 67 2570 2670 2800 2860 
26 1710 1790 1930 1980 68 2590 2690 2820 2880 
27 1730 1810 1950 2000 69 2610 2710 2840 2900 
28 1750 1840 1970 2030 70 2630 2730 2860 2920 
29 1770 1860 1990 2050 71 2650 2750 2880 2940 
30 1790 1880 2010 2070 72 2670 2770 2900 2960 
31 1810 1900 2040 2090 73 2700 2790 2930 2980 
32 1830 1920 2060 2110 74 2720 2820 2950 3010 
33 1850 1940 2080 2130 75 2740 2840 2970 3030 
34 1870 1960 2100 2150 76 2760 2860 2990 3050 
35 1900 1980 2120 2170 77 2780 2880 3010 3070 
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36 1920 2010 2140 2200      
37 1940 2030 2160 2220      
38 1960 2050 2180 2240      
39 1980 2070 2210 2260      
40 2000 2090 2230 2280      
41 2020 2110 2250 2300      
42 2040 2130 2270 2320      

 
Lányok (6 motorikus próba értékelése esetén) 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. PONTSZÁM Évfolyam PONTSZÁM Évfolyam 
1 1140 1180 1210 1280 43 2040 2080 2110 2180 
2 1160 1200 1230 1300 44 2060 2100 2130 2200 
3 1180 1220 1250 1320 45 2080 2120 2150 2220 
4 1200 1240 1270 1340 46 2110 2150 2180 2240 
5 1230 1270 1300 1370 47 2130 2170 2200 2260 
6 1250 1290 1320 1390 48 2150 2190 2220 2280 
7 1270 1310 1340 1410 49 2170 2210 2240 2300 
8 1290 1330 1360 1430 50 2190 2230 2260 2320 
9 1310 1350 1380 1450 51 2210 2250 2280 2350 
10 1330 1370 1400 1470 52 2230 2270 2300 2370 
11 1350 1390 1420 1490 53 2260 2300 2330 2390 
12 1380 1420 1450 1510 54 2280 2320 2350 2410 
13 1400 1440 1470 1540 55 2300 2340 2370 2430 
14 1420 1460 1490 1560 56 2320 2360 2390 2450 
15 1440 1480 1510 1580 57 2340 2380 2410 2470 
16 1460 1500 1530 1600 58 2360 2400 2430 2500 
17 1480 1520 1550 1620 59 2380 2420 2450 2520 
18 1500 1540 1570 1640 60 2410 2450 2480 2540 
19 1530 1570 1600 1660 61 2430 2470 2500 2560 
20 1550 1590 1620 1690 62 2450 2490 2520 2580 
21 1570 1610 1640 1710 63 2470 2510 2540 2600 
22 1590 1630 1660 1730 64 2490 2530 2560 2620 
23 1610 1650 1680 1750 65 2510 2550 2580 2640 
24 1630 1670 1700 1770 66 2530 2570 2600 2670 
25 1650 1690 1720 1790 67 2560 2600 2630 2690 
26 1680 1720 1750 1810 68 2580 2620 2650 2710 
27 1700 1740 1770 1830 69 2600 2640 2670 2730 
28 1720 1760 1790 1860 70 2620 2660 2690 2750 
29 1740 1780 1810 1880 71 2640 2680 2710 2770 
30 1760 1800 1830 1900 72 2660 2700 2730 2790 
31 1780 1820 1850 1920 73 2680 2720 2750 2810 
32 1800 1840 1870 1940 74 2710 2750 2780 2840 
33 1830 1870 1900 1960 75 2730 2770 2800 2860 
34 1850 1890 1920 1980 76 2750 2790 2820 2880 
35 1870 1910 1940 2000 77 2770 2810 2840 2900 
36 1890 1930 1960 2030      
37 1910 1950 1980 2050      
38 1930 1970 2000 2070      
39 1960 2000 2030 2090      
40 1980 2020 2050 2110      
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41 2000 2040 2070 2130      
42 2020 2060 2090 2150      

 
  Fiúk (6 motorikus próba értékelése esetén) 

5. 6. 7. 8. 5. 6. 7. 8. PONTSZÁM Évfolyam PONTSZÁM Évfolyam 
1 1530 1610 1670 1740 43 2430 2510 2570 2640 
2 1550 1630 1690 1760 44 2450 2530 2590 2660 
3 1570 1650 1710 1780 45 2470 2550 2610 2680 
4 1590 1670 1730 1800 46 2490 2570 2630 2700 
5 1620 1700 1760 1830 47 2510 2590 2650 2720 
6 1640 1720 1780 1850 48 2530 2610 2670 2740 
7 1660 1740 1800 1870 49 2550 2630 2690 2760 
8 1680 1760 1820 1890 50 2570 2650 2710 2780 
9 1700 1780 1840 1910 51 2600 2680 2740 2810 
10 1720 1800 1860 1930 52 2620 2700 2760 2830 
11 1740 1820 1880 1950 53 2640 2720 2780 2850 
12 1760 1840 1900 1970 54 2660 2740 2800 2870 
13 1790 1870 1930 2000 55 2680 2760 2820 2890 
14 1810 1890 1950 2020 56 2700 2780 2840 2910 
15 1830 1910 1970 2040 57 2720 2800 2860 2930 
16 1850 1930 1990 2060 58 2750 2830 2890 2960 
17 1870 1950 2010 2080 59 2770 2850 2910 2980 
18 1890 1970 2030 2100 60 2790 2870 2930 3000 
19 1910 1990 2050 2120 61 2810 2890 2950 3020 
20 1940 2020 2080 2150 62 2830 2910 2970 3040 
21 1960 2040 2100 2170 63 2850 2930 2990 3060 
22 1980 2060 2120 2190 64 2870 2950 3010 3080 
23 2000 2080 2140 2210 65 2890 2970 3030 3100 
24 2020 2100 2160 2230 66 2920 3000 3060 3130 
25 2040 2120 2180 2250 67 2940 3020 3080 3150 
26 2060 2140 2200 2270 68 2960 3040 3100 3170 
27 2080 2160 2220 2290 69 2980 3060 3120 3190 
28 2110 2190 2250 2320 70 3000 3080 3140 3210 
29 2130 2210 2270 2340 71 3020 3100 3160 3230 
30 2150 2230 2290 2360 72 3040 3120 3180 3250 
31 2170 2250 2310 2380 73 3060 3140 3200 3270 
32 2190 2270 2330 2400 74 3090 3170 3230 3300 
33 2210 2290 2350 2420 75 3110 3190 3250 3320 
34 2230 2310 2370 2440 76 3130 3210 3270 3340 
35 2250 2330 2390 2460 77 3150 3230 3290 3360 
36 2280 2360 2420 2490      
37 2300 2380 2440 2510      
38 2320 2400 2460 2530      
39 2340 2420 2480 2550      
40 2360 2440 2500 2570      
41 2380 2460 2520 2590      
42 2400 2480 2540 2610      
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Lányok (6 motorikus próba értékelése esetén) 
5. 6. 7. 8. 5. 6. 7. 8. PONTSZÁM Évfolyam PONTSZÁM Évfolyam 

1 1300 1320 1330 1340 43 2200 2220 2230 2240 
2 1320 1340 1350 1360 44 2220 2240 2250 2260 
3 1340 1360 1370 1380 45 2240 2260 2270 2280 
4 1360 1380 1390 1400 46 2270 2290 2300 2310 
5 1390 1410 1420 1430 47 2290 2310 2320 2330 
6 1410 1430 1440 1450 48 2310 2330 2340 2350 
7 1430 1450 1460 1470 49 2330 2350 2360 2370 
8 1450 1470 1480 1490 50 2350 2370 2380 2390 
9 1470 1490 1500 1510 51 2370 2390 2400 2410 
10 1490 1510 1520 1530 52 2390 2410 2420 2430 
11 1510 1530 1540 1550 53 2420 2440 2450 2460 
12 1540 1560 1570 1580 54 2440 2460 2470 2480 
13 1560 1580 1590 1600 55 2460 2480 2490 2500 
14 1580 1600 1610 1620 56 2480 2500 2510 2520 
15 1600 1620 1630 1640 57 2500 2520 2530 2540 
16 1620 1640 1650 1660 58 2520 2540 2550 2560 
17 1640 1660 1670 1680 59 2540 2560 2570 2580 
18 1660 1680 1690 1700 60 2570 2590 2600 2610 
19 1690 1710 1720 1730 61 2590 2610 2620 2630 
20 1710 1730 1740 1750 62 2610 2630 2640 2650 
21 1730 1750 1760 1770 63 2630 2650 2660 2670 
22 1750 1770 1780 1790 64 2650 2670 2680 2690 
23 1770 1790 1800 1810 65 2670 2690 2700 2710 
24 1790 1810 1820 1830 66 2690 2710 2720 2730 
25 1810 1830 1840 1850 67 2720 2740 2750 2760 
26 1840 1860 1870 1880 68 2740 2760 2770 2780 
27 1860 1880 1890 1900 69 2760 2780 2790 2800 
28 1880 1900 1910 1920 70 2780 2800 2810 2820 
29 1900 1920 1930 1940 71 2800 2820 2830 2840 
30 1920 1940 1950 1960 72 2820 2840 2850 2860 
31 1940 1960 1970 1980 73 2840 2860 2870 2880 
32 1960 1980 1990 2000 74 2870 2890 2900 2910 
33 1990 2010 2020 2030 75 2890 2910 2920 2930 
34 2010 2030 2040 2050 76 2910 2930 2940 2950 
35 2030 2050 2060 2070 77 2930 2950 2960 2970 
36 2050 2070 2080 2090      
37 2070 2090 2100 2110      
38 2090 2110 2120 2130      
39 2120 2140 2150 2160      
40 2140 2160 2170 2180      
41 2160 2180 2190 2200      
42 2180 2200 2210 2220      

 
A tanulók minősítése a hat feladatban elért összes pontszám alapján: 
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Elért eredmény száza-

lékában Minősítés 

0 – 20 % igen gyenge 
21 – 40 % gyenge 
41 – 55 % elfogadható 
56 – 70 % közepes 
71 – 85 % jó 

86 – 100 % kiváló 
 

VI. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT 
ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KOR-

LÁTAI 
 
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvénye-
sülnek: 
 

a) a./ házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcso-
lódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó 
ismeretek megszilárdítása. 

 
b) b./ Tanulóink a hétvégére és tanítási szünetek idejére a szokásos - egyik óráról a má-

sikra történő felkészüléshez szükséges - írásbeli és szóbeli házi feladatnál nem kapnak 
több házi feladatot. 

 
VII. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 

 
Az iskolánkban folyó egészségnevelés elveit Pedagógiai Programunk nevelési programjának 
XI. fejezete – az iskolai egészségnevelési program tartalmazza. 
 
Az iskolánkban folyó környezeti nevelés elveit Pedagógiai Programunk nevelési programjá-
nak XII. fejezete – az iskolai környezeti nevelési program tartalmazza. 
 

VIII. A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 
 
Tanulóink esélyegyenlőségének biztosítását az alábbi intézkedésekkel szeretnénk elérni: 

 diákétkeztetés, 
 az iskolai, illetve községi könyvtár, valamint az iskola létesítményének, eszközei-

nek egyéni vagy csoportos használata, 
 napközi otthon, tanulószoba, 
 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 
 felzárkóztató órák, foglalkozások, 
 újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása, 
 alapfokú művészeti oktatás – zeneiskola, 
 logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus bevonása, 
 iskolai sportkör, szakkörök, szabadidős tevékenységek szervezése, 
 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai, 
 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése, 
 a szülőkkel történő szoros kapcsolattartás, családlátogatás, 
 továbbtanulás irányítása, segítése, 
 iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége, 
 segélyek elbírálásakor ajánlás az illetékesek felé, 
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 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal, a gyermekjóléti szolgálattal, a járási 
hivatallal, illetve tankerülettel annak érdekében, hogy a szociális hátrányt szenve-
dő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek. 

 
IX. AZ ISKOLAVÁLTÁS, A TANULÓ ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI 

 
1.  Iskolánk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót köteles fel-

venni, más iskolától átvenni.  
 
2. A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát, 
 a szülő személyi igazolványát, 
 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 
 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 
3.  Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének figyelem-

be vételével az iskola igazgatója dönt. Döntése előtt beszerzi az illetékes tankerület enge-
délyét. 

 
4.   Ha az iskolába körzeten kívül lakó tanuló jelentkezik, az igazgató a felvétellel kapcsolatos 

döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettes, és az érintett évfolyam osztályfőnökének vélemé-
nyét. A döntésről a szülőt értesíteni kell. 

 
5.  A 2-8. évfolyamba jelentkező tanulónak - az iskola helyi tantervében meghatározott köve-

telmények alapján összeállított - szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tárgyakból, 
amelyeket előző iskolájában nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a 
szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tan-
tárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem 
megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra 
beiratkozni.  

 
6.  A nevelési – oktatási intézmény tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatos döntése ellen 

a tanuló, illetve a szülő, a döntés tudomására jutásától számított 15 napon belül felülbírálati 
kérelmet, fellebbezést nyújthat be az intézmény fenntartójához. 

 
A fenntartó képviselője a kérelmet elutasíthatja, illetve a döntést jogszabálysértés vagy 
egyéni érdeksérelem esetén megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési – okta-
tási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. 
A tanuló, a szülő a fenntartónak a felülbírálati kérelem tárgyában hozott döntésének bíró-
sági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre és a 
tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközésre hivatkozással. 

 
 

X.  CSOPORTBONTÁSOK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK 
ELVEI 

 
1. Csoportbontások 
 
A tanulók eredményesebb oktatása, igényeik kielégítése,a digitális és idegen nyelvi kompe-
tenciák kialakítása, fejlesztése, az iskola technikai adottságainak jobb kihasználása, az ered-
ményesebb tehetséggondozás, felzárkóztatás, a tanulási kudarcok, beilleszkedési, magatartási, 
tanulási kudarcok eredményesebb kezelése érdekében csoportbontásban történik az idegen 
nyelv az informatika és magyar, ill. matematika tantárgyak tanítása. A csoportbontást a 20 fő-
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nél nagyobb létszámú osztályoknál vezetünk be amennyiben a személyi feltételek is rendelke-
zésre állnak 
 A csoportbontás szempontjai: 
 

 az egy osztályból szervezett csoportoknak lehetőleg azonos létszámúnak kell lenni, 
 a csoportok tagjai tanulási képességeikben lehetőleg azonos szinten álljanak, 
 félévkor és tanév végén a csoportok között az átjárás lehetséges. 

 
2. Egyéb foglalkozások 
 
/A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola által szervezett egyéb foglalkozáson. 
Az egyéb foglalkozások formái: 

 rendszeres elfoglaltságok: 
napközi, tanulószoba,szakkör, sportkör, énekkar, logopédia, egyéni foglalkozás, fel-
zárkóztatás, középiskolai felkészítő foglalkozás, tömegsport 

 nem rendszeres elfoglaltságok:  
Pl.:iskolai rendezvények, ünnepségek, múzeum-, színház-, mozi látogatás, kirándulás, 
túra, sport- és tanulmányi verseny, diáknap, 

 
b./ A tanuló kezdeményezhet különböző tanórán kívüli foglalkozásokat és részt vehet azokon. 
 

Kezdeményezheti iskolai diákkör létrehozását. A kezdeményezést írásban kell benyújtani 
az iskolaigazgató számára. 
Az iskola a kezdeményezett diákkörre vonatkozó javaslatot a faliújságon közzé teszi. 
A diákkör létrehozásához minimum 10 fő szükséges. 

 
c./ A tanuló joga, hogy tagja legyen a rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli  foglal-

kozásoknak, diákkörnek, különböző köröknek, valamint iskolán kívüli társadalmi szerve-
zeteknek. 

 
1. Napköziotthon, tanulószoba 
A napközi otthon és a tanulószoba a tanórákra való felkészülés, a pihenés, a játék, a szabadidő 
hasznos eltöltésének a színtere. A tanulók 16 óráig történő foglalkoztatása alapján az intéz-
mény 1 – 4. évfolyamon napközi otthonos csoportot, csoportokat, az 5 – 8. évfolyamos tanu-
lószobás csoportot, csoportokat működtet. A napközis és tanulószobás csoportok számát az 
igénybe vevő tanulók létszáma, illetve a jogszabályban meghatározott maximális csoportlét-
szám határozza meg. 
A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásokra az iskola által rendszeresített, szülő ál-
tal aláírt „Jelentkezési lappal” lehet jelentkezni.  
A napközi otthonba és a tanulószobára minden jelentkezőt fel kell venni. A napközi otthonos 
és tanulószobai feladatokat ellátó pedagógusok nevét a tanévre szóló tantárgyfelosztás, beosz-
tását az összesített órarend tartalmazza. 
 
2. .Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 
 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a logopédiai és felzárkóztató 

foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli 
foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól. 

 A logopédiai-,felzárkóztató- és egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, 
tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a foglalkozá-
sokon kötelező. A részvétel alól felmentést a szülő kérése alapján az igazgató adhat. 

A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások ingyenesek, de egyes szakkö-
rök és az önképzőkörök – azok jellegétől függően – térítési díjasak is lehetnek. Ennek feltét-
eleit, a fizetendő díjakról való tájékoztatást az intézmény a jelentkezések előtt megadja 
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 A tanulók számára ingyenes tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a heti óraszá-

mát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfel-
osztásában rögzíteni kell. 

 
 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a le-

hetőségek szerint figyelembe kell venni. 
 
 A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. A rendszeres foglalkozáso-

kat tartó pedagógusok nevét a tanévre szóló tantárgyfelosztás, a foglalkozások időpontját 
az összesített órarend tartalmazza. 

 
 Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások (pl.: színház, 

mozi, múzeum látogatás, kirándulás) igénybevételéért részvételi díjat kell fizetni. A foglal-
kozásokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a tanuló, illetve a kiskorú 
tanuló szülője számára meg kell adni. (A részvételi díjas foglalkozáson való részvétel a ta-
nuló számára nem lehet kötelező úgy, hogy annak térítési díja befizetésére is kötelezve le-
gyen.) A tanórán kívüli foglalkozások időpontjáról a tanulók írásbeli, vagy szóbeli tájékoz-
tatást kapnak. 

 
XI. A VÁLSZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, TOVÁBBÁ EZEK 

ESETÉBEN A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI 
 

A tanuló, illetve kiskorú tanuló esetében a szülő joga, hogy válasszon a választható tantár-
gyak, foglalkozások, illetve – amennyiben lehetőség van rá – a választható tantárgyat, foglal-
kozást tartó pedagógusok közül. 
 
A nem kötelező, választható órákon, foglalkozásokon a részvétel nem kötelező.  
 
Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően 
közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, foglalkozásokról, amelyekből a tanulók vá-
laszthatnak. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat, foglalkozást előreláthatóan 
melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék, 
ennek hiányában a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét. 
 
A tanulóknak az előző tanév május 20 – ig – a szülő által aláírt nyilatkozattal - kell jelezniük 
részvételi szándékukat. Amennyiben lehetőség nyílik rá, iskolánk biztosítja tanulóink számára 
a választható órákon, foglalkozásokon a pedagógusválasztás lehetőségét. Ez esetben a vá-
lasztható pedagógusok nevét a részvételi szándékot jelző nyilatkozaton kell megjelölni. 
 
A részvételi szándékot, illetve a pedagógusválasztást tartalmazó nyilatkozatuk – amennyiben 
a nem kötelező tanítási óra több, egymást követő évfolyamon is megjelenik – az összes évfo-
lyamra szól, amelyeken a nem kötelező óra biztosított. Ilyen esetben a döntést módosítani az 
előző tanévben, május 20 – ig lehet.  
 
Részvételi szándék esetén a nem kötelező tanítási órán, foglalkozáson a tanuló jelenléte köte-
lező, ottani munkája értékelhető. 
 
Az egyes órákon az adott évfolyam órákra jelentkező tanulói vesznek részt, a választható fog-
lalkozás több évfolyam tanulóiból is megszervezhető. 
 

XII. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 
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1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

2. Ennek alapján 
 az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt test-

nevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok 
valamelyikével teljesíthet: 
o a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatáro-

zott tanórán való részvétellel, 
o iskolai sportkörben való sportolással, 
o kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alap-

ján kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei kö-
zött szervezett edzéseken való sportolással. 

 
 

XIII. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, 
NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

 
I. A pedagógiai program érvényességi ideje 

1. Az iskola 2013. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pe-
dagógia program alapján. 

2. A pedagógiai programban található helyi tanterv 2013. szeptember 1. napjától az első 
ill. 5. évfolyamon évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben kerül beveze-
tésre. 

 
II.  A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 
 

1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelő-
testület folyamatosan vizsgálja. 
Az osztályfőnökök, szaktanárok minden tanév végén írásban értékelik a pedagógia 
programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

2.  A 2017/2018. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program tel-
jes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén a peda-
gógiai programot módosítania kell. 

 
III.  A pedagógiai program módosítása 

1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 
 az iskola igazgatója; 
 a nevelőtestület bármely tagja; 
 a szülői munkaközösség; 
 az iskola fenntartója. 

2. A tanulók a pedagógiai program módosítását a diákönkormányzati képviselői útján ja-
vasolhatják. 

3. A pedagógiai program módosítását az igazgató fogadja el. 
4. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjá-

tól kell bevezetni. 
 
IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 
1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 
2. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézmények-

nél tekinthető meg: 
 az iskola fenntartójánál; 
 az iskola irattárában; 
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 az iskola könyvtárában; 
 az iskola nevelői szobájában; 
 az iskola igazgatójánál; 

 
 
 

XI. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA 
ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 
 

 
   Elfogadása 
 
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programját a mai napon elfogadom, 
 
 
Rád, 2013. március 28. 
           Koós János 
              Igazgató 
 

 
 


