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1. Az iskola nevelési programja 

1.1 A pedagógiai program jogszabályi háttere 

 
A Pedagógiai program tartalmát 

- a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény,  

- a 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet,  

- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve, 

- az 51/2012. EMMI rendelet,  

- a 34/2014. (IV.29) EMMI rendelet, 

- a 7/2014 (I. 17.) Kormány rendelet a 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet módosításáról, 

- valamint az 5/2020 (I.31.) Kormányrendelet a 110/2012. (Kormányrendelet módosításáról 

határozza meg. 
  

 

 

1.2 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

Pedagógiai hitvallásunk, nevelő-oktató munkánk alapelvei 

"Nőni kell és nőni csak az ég felé lehet.” (Dr. Korzenszky Richárd) 

1.2.1 Alapelvek, értékek 

 
Pedagógusok vagyunk. A szó eredeti értelmében olyan „szolgák”, akik a tanítóhoz kísérik a 

gyermeket. Ebben a jelentésben rábukkanhatunk hivatásunk lényegére is. Kézen fogjuk 

tanítványainkat, megóvjuk minden veszélytől őket az Út során, és elvezetjük őket a Tanítóhoz, 

Krisztushoz. Nem mi vagyunk a tanítók, nem mi tudjuk az igazi tudást, mi csak vezethetünk az 

általunk már felismert igazság felé, mindig szem előtt tartva, hogy mi csak ültetünk, gyomlálunk, 

de az értelmi, lelki, morális, viselkedésbeli növekedést Isten adja. 

Nevelésünk jól meghatározott nevelési célok mentén, a keresztény értékrend és emberkép 

felmutatása alapján történik. A nevelő ebben a pedagógiai folyamatban vezető, aki szaktudása, 

tapasztalata és választott tevékenysége, hivatása révén felelős a nevelő-oktató munka folyamatáért, 

eredményességéért. 

A nevelés a nevelő és a tanuló személyes kapcsolata. Ebben a személyes kapcsolatban a tanuló 

akkor azonosul a nevelővel, célkitűzéseivel és értékrendjével, ha ezt bizalommal teheti. 

A bizalomra épülő kapcsolatban a tanuló teljes személyiségében fejlődik, de a nevelő 

személyisége is gazdagodik. A személyes Isten-hit kialakításához is a bizalom megteremtése, a 

bizalom-igény kialakítása szükséges. 

Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásoknak megfelelően tehát: 
- keresztény értékrendre épít,  

- biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét, 

- a nevelő jelleg dominál, 
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- a nemzeti értékeket szolgálja, 

- fontos szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak, 

- a diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik,  

- ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. 

- nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az emberi 

morált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség 

harmóniáját, „belső békéjét” az érvényesülésnél. 

 

Iskolánk az egyetlen katolikus általános iskola, mely régiónkban működik. Létrehozását katolikus 

családok és hívő pedagógusok közös igénye hívta életre. Ezért küldetésünk megvalósításában 

méltó partnereink azok a családok, akiknek élete középpontjában a hit, a szeretet, a megértés áll. 

 

Azon fáradozunk, hogy tovább erősítsük iskolánk családias jellegét. Fontosnak tartjuk, hogy 

tevékenységünk fő alapelve az értékközpontúság legyen, ugyanakkor ez az empátiát, a pozitív 

késztetést, a támogatást, a bizalmat, az önbizalom növelését, a sikerhez való segítést és a szeretetet 

is jelenti számunkra. Vállaljuk, hogy közösségünk folyamatosan éli és átadja gyermekeinknek a 

katolikus hitet. 

Intézményünkben a Katolikus Egyház évezredes hagyományai alapján, annak értékrendjéhez, 

nevelési elveihez igazodva, a fenntartó elvárásainak megfelelően alakítottuk ki Pedagógiai 

programunkat. Ennek alapján szervezzük a tanórákat és az azt követő szabadidős foglalkozásokat 

is. 

Nevelési módszereinkben minden iskolai nevelési szakaszban helyt kapnak (igaz eltérő arányban, 

a korcsoportnak megfelelően a szokásformáló eljárások, a cselekvésben megvalósuló példakép, 

viselkedési minta bemutatására és az értelmi meggyőzésre irányuló hatások. 

Erőteljes nevelő hatásuk miatt kiemelt jelentősége van:  

- a nyitott, hiteles, aktív és fejlett érzelmi intelligenciával rendelkező nevelőnek, 

- az élményforrást is jelentő igényes tárgyi környezetnek, 

- a személyre szabott és sikerrel elvégezhető feladatoknak, 

- a jól szervezett közösségi feladatokkal motivált tanulói kortársi csoportoknak. 

A felfedezésen, a csodálkozáson és a sikeres feladatmegoldásokon túl jelentős motiváló ereje van 

az értékelésnek. Az értékelés célja – az összehasonlítás eszközével –a személyre szabott 

fejlesztés. Az értékelésnek mindig a kitűzött feladathoz, az elvárt ill. elvárható viselkedéshez kell 

igazodnia. A tanulók képességbeli eltérése nem az értékelésnél, hanem a célok, feladatok 

kitűzésénél igényel gondos előzetes nevelői tervezőmunkát. 

1.2.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka célja, feladata 

A nevelést és az oktatást szoros egységben kezeljük: „az iskola azért tanít, hogy neveljen, 

vagyis belülről alakítsa az embert”. 

Iskolánk pedagógiai munkájának tartalmi szakaszolásán átívelő általános célok: 
 

– A diákokat segítse abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve művelt 

emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, 
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felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré 

váljanak. 

– Az iskola közösségének elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, 

a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontossága. 

– A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs 

képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének 

megalapozása. 

– A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető 

képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

– Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, illetve azt segítse elő. 

– A kudarctűrés és a siker készségeit fejlessze. 

– Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, saját 

személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja. 

– Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával 

fejlessze a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a 

kreativitást. 

– A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat. 

– Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem 

fejlődésére gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt. 

– Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat). 

– Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele (néptánc kézműves 

foglalkozások, stb.). 

– A kulturált szórakozás igényének kialakítása (tanórán kívüli kulturális, sport és szabadidős 

programok). 

– A család tiszteletének, a szülők megbecsülésének, szeretetének kialakítása, megerősítése. 

– Az emberi kapcsolatokra, a barátságra való fogékonyság kialakítása, 

(önzetlenség, megértés, őszinteség, figyelmesség) 

– A testmozgás, az egészséges életmód iránti igény kialakítása, 

A Nemzeti alaptanterv meghatározza a köznevelés országosan érvényes általános céljait, a 

közvetítendő műveltség fő területeit, a közoktatás tartalmi szakaszolását és az egyes tartalmi 

szakaszokban megvalósítandó fejlesztési feladatokat. 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott közös értékek, nevelési elvek, célok és feladatok 

iskolánk Pedagógiai Programjában az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek és 

az intézményi sajátosságok (egyházi iskola) együttes alkalmazásával érvényesülnek. 

Iskolai nevelő-oktató munkánk alapvető célja a kulcskompetenciák fejlesztése. A 

kulcskompetenciák, azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes 

boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív polgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez, a 

munkához. 

A kulcskompetencia fejlesztése nem egyetlen tantárgy feladata. 

Az iskolai oktatás területén megfogalmazott kulcskompetenciák az alábbiak: 
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- A tanulás kompetenciái  

- Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi  

- Matematikai, gondolkodási kompetencia  

- Digitális kompetencia  

- Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés, kulturális tudatosság kompetenciái, 

- Személye és társas kapcsolati kompetencia, 

- Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetencia   

 

Az iskolában folyó nevelő - oktató munka általános feladatai: 
 

Iskolánk egyik igen fontos feladata, hogy tanulóink a hitüket felnőtt módon ismerő, azért ki- 

álló, mellette  elkötelezett hívő keresztényekké váljanak.  

Ugyanakkor minden lehetőséget megadunk, hogy talentumait, képességeit minden gyermek 

kamatoztathassa. Törekszünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek 

szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

Iskolánk érték- és gyermekközpontú, nem a gyermeknek mindent megengedő kiszolgálói, 

szolgáltatói értelemben, hanem a keresztény szeretetből fakadó igényes követelmények 

következetes megvalósítása értelmében. Mindezt humánus, feszültségmentes légkörben 

valósítjuk meg, ahol tanulóink biztonságban érzik magukat. 

A nevelő egy szelektív hatásrendszert működtet munkája során, aminek ő a forrása, elsődlegesen 

a személyes példaadásával. Azaz a gyermek pozitív megnyilvánulásait tapasztalva elismeréssel, 

jóváhagyással, jutalmazással reagál. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a negatív 

magatartásformákra tiltással, kritikával, elmarasztalással válaszol. 

Az ismeretek átadása, a készségek fejlesztése jól meghatározott, sikeresen végrehajtható egyéni 

és közösségi feladatok kitűzésével valósítható meg a legeredményesebben. Célunk az, hogy az 

egyénre – az egyéni pszichikai-fizikai jellemzőire – és a közösségre szabott célok kitűzése a 

személy legmélyebb motivációs szintjeit is elérjék. 

A nyitottságra, bizalomra és elfogadásra épülő keresztény pedagógiai gyakorlatunk célja az 

egyén reális és pozitív önértékelésének, társadalmilag megbecsült szerepazonosulásainak 

kialakítása. Célunk olyan értékrend felmutatása és személyes kialakítása, amelyben helye van 

az emberi lét mélységeit és távlatait is felvető kérdéseknek és válaszoknak.  

Iskolai oktatásunk - képzésünk célkitűzése, hogy a programunkban felsorolt értékek közül 

minél többet eljuttassunk a tanulókhoz, az életkori sajátosságaiknak legmegfelelőbb formában. 

Kiemelt területek: 

o Napjainkban alapvető követelmény, hogy a fiatalok középfokú tanulmányaik végére 

(bármilyen műveltségű területre vonatkozó felkészültségük, tudásuk mellett) egy vagy két idegen 

nyelvet ismerjenek és beszéljenek. 

Az idegen nyelv az ismeretszerzés, a világban való tájékozódás és kapcsolatteremtés 

nélkülözhetetlen eszközzé vált. Iskolánkban ezért is tulajdonítunk az idegen nyelv tanításának 
kiemelt jelentőséget emelt óraszámú, illetve emelt szintű oktatás, csoportbontás és nyelvi 

klubok, szakkörök keretében. 
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o Minden tantárgy tanulását segíti, ha tanulóink logikus gondolkodási képességét, probléma 

alapú gondolkodását fejlesztjük, ezért a matematika, a magyar nyelv és irodalom tantárgyak 

tanítására kiemelt hangsúlyt fektetünk. Ennek érdekében lehetőséget adunk a csoportbontásokra 

egyéb tehetséggondozó műhelyeket szervezünk, háziversenyeket rendezünk. Egyúttal a 

színvonalas, hatékony, egyéni képességekre épülő (felzárkóztatás, tehetséggondozás) 

kétpólusú oktatás megvalósulását is elősegítjük.  

o Célkitűzésünk, hogy diákok és tanárok egyaránt képesek legyenek az elektronikus 

információk fogadására, feldolgozására és továbbítására. Használják fel az IKT eszközrendszerét 

a kompetenciaalapú tanítás-tanulás folyamatában mindennapi munkájuk során. 

Ennek érdekében, olyan helyzetet kell teremteni, hogy az infrastruktúra, a tanárok motiváltsága, 

szakmai és módszertani kultúrája, a saját készítésű, vagy külső forrásból származó tantervek és 

tananyagok alkalmasak legyenek a kompetencia alapú tudás magasabb szintre emeléséhez. 

Szeretnénk elérni, hogy valamennyi tanulócsoportban alkalmazásra kerüljenek olyan módszerek, 

amelyekben használnak IKT eszközöket, tanárok és diákok egyaránt. Képessé kell tennünk 

tanulóinkat a digitális világban való eligazodásra, ismeretszerzésre, önálló tanulásra, hogy az adott 

kor kihívásainak meg tudjanak felelni. 

Elgondolásainkat az alábbiak szerint valósítjuk meg: 

- Microsoft Office 365 oktatási célokra szánt digitális alapcsomag szolgáltatás segítségével 

megoldott intézményi levelezés saját tartománynévvel, tanárok és diákok részére kiosztott 

intézményi e-mail címmel. 

- Office 365 szolgáltatás segítségével minden diáknak és tanárnak elérhető online 

dokumentumszerkesztési, valamint csoportmunka lehetőség, mely kiválóan alkalmas 

projektfeladatok kitűzésére, folyamatos nyomon követésére, illetve közzétételére is, 

nagyvállalati szintű informatikai környezetben. 

- Az informatika órákon és az azon felül biztosított szakköri lehetőség diákjainknak 

biztosítja a gépírás alapjainak elsajátítását, illetve az ECDL Start bizonyítvány 

megszerzéséhez szükséges ismereteket, melyekkel, kellő gyakorlás révén, versenyképes 

tudásra tehetnek szert. 

- Microsoft Times felület használata. 

o Iskolánk arculatának meghatározó eleme a művészeti nevelés. Nagyra becsüljük 

műveltséget adó, esztétikai, alkotó jellegű elfoglaltságokat. 

a) Lényegesnek  tartjuk az ének-zenei nevelést. Ezt ének-zenei szakkörrel/kórusórával és 

tanórán kívüli zenei programok biztosításával teremtjük meg.  

b) A vizuális kultúra, tárgykultúra elsajátíttatása fontos szerepet tölt be oktatási céljaink 

között. Fontosnak tartjuk az esztétikai érzékenység-nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi 

fogékonyság alakítását. Ezek mellett a látás kiművelését és tudatosítását. Mindezeket képi 

műveltséggel, emlékezettel és képzelettel bővítve. Kiscsoportos alkotóműhelyek és megemelt 

óraszámok keretében adunk lehetőséget tanulóinknak az alkotótevékenységekre. 

      c) Népszokásaink, anyanyelvi örökségeink átörökítését, a mozgáskultúra fejlesztését 

szolgálják a tanrendbe illesztett néptánc órák. 

o Nemzeti öntudatra nevelés. 

o Hitéleti nevelés. 

Helyi tantervünkben fogalmazzuk meg a célokhoz kapcsolódó stratégiai lépéseket, 

szerkezetet, oktatásszervezési feladatokat. 
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Az iskolában folyó nevelő-oktató munka részletes feladatai 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladata, hogy az előző pontokban megfogalmazott 

általános és a tartalmi szakaszoláshoz kötődő konkrét pedagógiai célok elérését minél 

optimálisabb mértékben elősegítse. 

Pedagógiai munkánk során kiemelt jelentőségük van a Nemzeti alaptanterv által megfogalmazott 

általános (kiemelt) fejlesztési feladatoknak, valamint a fenntartó és a szülői közösség által 

igényelt és elvárt – a keresztény neveléshez kötődő – sajátos feladatainknak. A kiemelt 

fejlesztési feladatok a kulcskompetenciákra épülnek, és nem egyetlen tárgy anyagához köthetők. 

A nevelő-oktató munka tartalmi szakaszaihoz kötődő általános és sajátos feladataink az 1-4. 

évfolyamon az alábbiak: 

- A tanulói énkép és önismeret fejlesztése a megfelelő szociális és állampolgári kompetencia 

kialakításáért. Biztonságérzetet fokozó, a tanulási sikerek gyakori megélésének és elismerésének 

feltételrendszerét megteremtő, tapintatos és szeretetteljes nevelői bánásmóddal kell lehetővé tenni, 

hogy a kisiskolások felfedezhessék belső értékeiket, s megtalálják helyüket az iskolai 

közösségekben, egész életre szólóan megszeressék a tanulást. A társakkal és a nevelőkkel való 

közös munka során kipróbálhatják, hogy mire képesek, megtapasztalhatják a feladatokkal való 

megküzdés élményét, próbára tehetik fejlődő önállóságukat, s nem végzetes kudarcként, hanem 

hasznosuló tanulsággal élhetik meg sikertelen próbálkozásaikat is. 

- A hazaszeretet, a nemzeti azonosságtudat kialakítását és fejlesztését elősegíti, hogy a 

kisiskolások különösen nyitottak, fogékonyak ezen a területen. A nevelőnek minden lehetőséget - 

pl. az olvasmányok tartalmát, a közös éneklés, zenélés élményét, a képzőművészeti alkotásokkal 

való találkozás alkalmait, a társadalmi, természeti és technikai környezetből szerzett 

tapasztalatokat és ismeretbővítést – fel kell használnia ahhoz, hogy a haza fogalmát megtöltse 

tartalommal, gondoskodjon a nemzeti kultúra értékeinek átörökítéséről, ösztönzést adjon a nemzeti 

hagyományok ápolására és a hazaszeretet példáinak megmutatása mellett a hazaszeretet 

tevékenységekben megnyilvánuló gyakorlásához is feltételeket teremtsen. 

- Pedagógiai munkánk során nagy jelentőséggel bír, hogy tanulóinkban jól megalapozott nemzeti 

azonosságtudatot épüljön fel; helyesen alkalmazzák a haza fogalmát; megértsék a nemzeti kultúra 

átörökítésének lényegét; fogékonyak, nyitottak, befogadóak legyenek a határon túlra szakadt 

magyarság életmódja, kulturális szokásai, néphagyományai, nyelvi megnyilvánulásai iránt. 

Mivel a magyar kultúra nem szorítható a mai politikai határok közé, ezért pályáztunk a 

HATÁRTALANUL című programba, melyen keresztül kiemelt célunk volt a határon túlra 

szakadt nemzeti kultúrával való megismerkedés (történelem, helytörténet, művészettörténet, 

néprajz, anyanyelv, irodalom stb.). Ezen túlmenően az emberi kapcsolatok, barátságok kialakítása, 

ápolása. 

- A jól megalapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet fel az a fogékonyság és nyitottság, mely 

befogadóvá tesz más kultúrák – köztük a hazánkban élő nemzetiségek és népcsoportok – 

hagyományai és értékei iránt. Ez nyithat utat a későbbiekben az európai identitás fejlődéséhez, 

az egyetemes emberi kultúra értékeinek elfogadásához. A sikerességet segíti elő az idegen 

nyelvek ebben a szakaszban, megfelelő pedagógiai módszerekkel és eszközökkel elkezdődő 

oktatása. 

- A sokféle közös tanulási és szabadidős iskolai tevékenységben való részvétel a szociális és 

társas kapcsolati kompetenciák gyakorlóterepe. A szociális kompetencia mint társas 

kompetencia nélkül nem lehet sikeres az egyén szocializációja. A szociális kompetencia fontos 

eleme az egyénnek a belső biztonsága és magabiztossága, az az érzete is, hogy ő képes valamire. 

A célirányos nevelés is nagymértékben hozzájárulhat megerősödésükhöz.   
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Elsajátíthatják azokat az alapvető ismereteket, magatartási normákat, szabályokat és szokásokat, 

amelyek megalapozhatják a társadalmi, természeti és technikai környezetükkel kapcsolatos pozitív 

attitűdjeiket, elősegítve ezzel szocializációjuk sikerességét. Fejleszteni kell a tanulók 

veszélyhelyzeti magatartáskultúráját is, a különféle magatartási stratégiák megismertetésével 

és gyakoroltatásával. A nevelő kitüntetett feladata, hogy megalapozza a tanulókban a 

veszélyhelyzetek megelőzéséhez szükséges felelősséget, cselekvőkészséget és elkötelezettséget. 

- A gyerekek gazdálkodási műveltségét alapozza meg, ha már kisiskolás korukban tisztában 

vannak a munka értékteremtő és létfenntartó szerepével és korosztályuknak megfelelő szinten 

bánni tudnak a pénzzel. Ismerniük kell a fizetőeszközöket, azok nagyságrendjét. Tapasztalatokat 

kell szerezniük családjuk pénzfelhasználásáról, annak tervezhetőségéről és a pénzzel, az idővel, 

az anyaggal, az erővel stb. való takarékosságról, a közösség vagyonának keletkezéséről és 

megbecsüléséről. A gazdasági nevelés fontos területe a tudatos fogyasztói szemlélet 

megalapozása. Eredményességében meghatározó a kisiskoláskori szemléletformálás szerepe. 

Ezért korán el kell kezdeni a gyerekek környezetkímélő, helyes vásárlási szokásainak alakítását, a 

reklámok szerepének és káros hatásainak tudatosítását, a termékek racionális kiválasztási 

szempontjainak megismertetését, a szükségletek kielégítésében a takarékossági szempontok 

jelentőségének felismertetését és gyakoroltatását. 

- A kisiskolásoknak a teremtett világ értékei és problémái iránti fogékonyságának, 

környezetkímélő magatartásának továbbfejlesztésében kiemelt szerepe van a személyes 

tapasztalatoknak, a többféle nézőpontból történő megbeszéléseknek, értékeléseknek, a 

vélemények ütköztetésének és a pozitív magatartásformák folyamatos gyakorlásának. A 

környezettudatosságra neveléshez fel kell használni a tanulók környezetében megfigyelhető és 

jól érzékelhető környezeti problémaszituációkat, a jelenségek megoldására szervezett és a 

gyerekek öntevékenységére, ötleteire építő projekt-jellegű tevékenységeket. 

- A hatékony önálló tanulási kompetencia leginkább az érdeklődés, a kíváncsiság és a sikeres 

feladatvégzés által motivált közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében problémahelyzetek 

megoldásával, kreativitást igénylő érdekes feladatokkal, a már megszerzett tudás ismételt 

alkalmazásával, új helyzetekben való felhasználásával fejleszthető. E tevékenységek közben kell 

kialakítani a későbbi – akár felnőtt kori – munkavégzéshez fontos akarati, érzelmi és képességbeli 

összetevőket: tervezés, döntés, önellenőrzés, értékelés, együttműködés, megbízhatóság, sikerek 

megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés, kitartás, stb. A tanulóknak szabadon választható 

témákban, kötetlen szervezésű és társas tanulási helyzetekben is ki kell próbálniuk 

képességeiket. A tanulókkal meg kell ismertetni a tanulás korszerű eszközeit, iskolán kívüli 

színtereit és lehetőségeit (pl. könyvtári szolgáltatások, IKT, múzeum, színház, művelődési 

központ) is. 

A tanulás tanításában a nevelő fontos feladata, hogy fejlessze a tanulás belső motívumait és 

teremtsen lehetőséget az olvasás-szövegértés fejlődésének függvényében az alapvető tanulási 

technikák tapasztalati megismerésére, kipróbálására és aktivizálására, valamint időben kezdje 

el a tanulási szokásrend alakítását (pl. tanulási sorrend, időtervezés, könyvtárhasználat, 

szöveghasználat, önellenőrzés, hibajavítás) mind a tanórai, mind pedig az egész napos nevelésben. 

- Az iskola sok – tanórai és tanórán kívüli – lehetőséget teremt a gyermekek mozgásigényének 

kielégítésére és fejlesztésére, mivel ez a tanulók egészséges testi fejlődését jelentős mértékben 

befolyásolja. A mozgáskultúra célirányos, szervezett fejlesztése mellett minden nap kellő időt 

biztosítunk kötetlen játékra és a szabadlevegőn szervezett mozgásra. A tanulók egészséges testi 

fejlődése érdekében nevelő-oktató munkánk kiterjed az egészséges életmód, a helyes táplálkozás, 

az egészséges napirend, a test, a ruházat és a környezet ápolása iránti érdeklődés és igény 

felkeltésére, a kapcsolódó szokások alakítására és az ismeretek tudatosítására. 

- Az alapozás igényével már a kisiskolások nevelésében is megjelenik az állampolgári 

nevelés. Itt elsősorban a társadalmi tapasztalatok szerzése (pl. foglalkozások, munkakörök 
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megismerése, a társadalmi munkamegosztás konkrét eseteinek megfigyelése, a felnőtt szerepekhez 

kapcsolódó szerepjátékok, magatartásformák, személyközi kapcsolatok elemzése konkrét esetek 

kapcsán), az attitűdformálás, a magatartási minták közvetítése a cél. A nevelés fontos, új területe 

a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia összetevőinek fejlesztése. Olyan 

személyiségvonások formálása, amelyek a későbbiekben nélkülözhetetlenek az értékes társadalmi 

tevékenységekben való részvételhez, az egyén boldogulásához (pl. érdekérvényesítés 

kockázatvállalás, kreativitás, probléma-felismerés, a tervezés és végrehajtás végig vitele, 

megbízhatóság, precizitás, felelősségvállalás, kitartás, újrakezdés). A fejlesztés keretét a 

célirányosan szervezett tanulási és szabadidős tevékenységek és a természetes élethelyzetek adják. 

- A lelki egészség fontos összetevője a kortárskapcsolatok szerveződése, a közösségben 

elfoglalt pozíció, a barátkozás sikeressége. Olyan pedagógiai eljárásokat alkalmazunk, amelyek 

csökkentik a mellőzést, a kirekesztést, a sértő elzárkózást vagy a bántó indulati 

megnyilvánulásokat, és növelik az adott tanulócsoportban az együttműködési készséget, egymás 

elfogadását és segítését, a kölcsönös megbecsülést. A tanulók egészséges tanulási környezetének 

megszervezéséhez, a szeretetteljes bánásmód és szorongásmentes légkör megteremtéséhez 

hozzátartozik, hogy a nevelőink figyelemmel kísérik a gyermekek otthoni neveltetését is, hogy 

adott esetben teljesíthessék védő-segítő feladatukat. 

- Iskolánk sajátos feladata tanulóink számára a katolikus-keresztény emberkép és értékrend 

bemutatása és megismertetése. Ez élő, ható személyes hitté és elkötelezett tanúságtevő 

magatartássá akkor válik, ha a bizalom személyiségformáló hatóerejében a nevelő a saját 

életgyakorlatával, örömöt és szeretet sugárzó egyéniségével hitelesen közvetíti az evangéliumot, 

Jézus Krisztus örömhírét. A kisiskoláskor érzelmi – értelmi - akarati jellemzőit figyelembe véve 

ebben a pedagógiai szakaszban csupán megalapozzuk a vallási ismereteket a hagyományos és 

modern pedagógiai eszközök (rajz, kép, film, dramatizálás) segítségével, valamint – építve a 

gyermekek közvetlen környezetükben (család, rokonok, osztály és templomi közösség) szerzett 

tapasztalataira, – elősegítjük a hitélet erősítését szolgáló egyéni és közösségi életélmények 

megszerzését. 

A nevelő-oktató munka tartalmi szakaszaihoz kötődő általános és sajátos feladataink az 5-

8.évfolyamon az alábbiak: 

A személyiség fejlődését az énkép és önismeret területén azzal segíthetjük elő, ha önmaguk 

megismerésére motiváló tanulási környezetet szervezünk a tanulók számára. Az erkölcsi 

normák és nevelési értékek abban az esetben épülnek be a fejlődő személyiségbe, ha a tanulási 

tartalmak elsajátítása során a tanulók maguk is aktív részeseivé válnak ezen értékek 

megnevezésének és azonosításának. Ahhoz, hogy tanulóink képesek legyenek énképükbe 

integrálni az újabb és újabb ismereteket, folyamatosan gondoskodnunk kell arról is, hogy egyre 

kompetensebbnek érezzék magukat saját nevelésük, sorsuk és életpályájuk alakításában. Az 

önmegismerés és önkontroll, a feladatokkal vállalt felelősség, magatartást irányító tevékenység. A 

kiskamaszok énképe a róluk alkotott vélemények ellenére, az önmagukkal szemben támasztott 

követelmények, elvárások hatására is formálódik. 

A tanulókkal megismertetjük népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti 

kultúránk nagy múltú értékeit, a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, 

feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát, hazánk földrajzát, 

irodalmát, történelmét, mindennapi életét. El kell sajátítaniuk és gyakorolniuk kell azokat az 

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

megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Megalapozzuk 

tanulóinkban a nemzettudatot, elmélyítjük a nemzeti önismeretet. 
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Tanulóinkat a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok értékeinek 

és eredményeinek megbecsülésére neveljük. Mivel Európa a magyarság tágabb hazája, a tanulókat 

megismertetjük az Európai Unió kialakulásának történetével, alkotmányával, intézmény-

rendszerével, az uniós politika szempontrendszerével, hogy diákként és felnőttként tudjanak élni 

a megnövekedett lehetőségeikkel, és magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai 

polgárokká. Nem kevésbé fontos az sem, hogy európai identitásuk megerősödésével legyenek 

nyitottak és elfogadóak az Európán kívüli kultúrák iránt is. A fejlesztés kiemelt területei: a 

személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés, a nemzeti identitás, a történelmi és 

állampolgári tudat erősítése, a szociális érzékenység, az életkornak megfelelő társadalmi 

problémák iránti nyitottság. A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció 

legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Szerezzenek információkat az emberiség közös, 

globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. 

Az 5-8. évfolyamon a társadalmi együttélés közös szabályait és követelményeit 

tudatosítjuk a tanulókban. Olyan részképességek fejlesztését végezzük, mint a konfliktuskezelés, 

az együttműködés, a közéleti szerep gyakorlása, a demokratizmus gyakorlatában elsajátítható 

felelősségvállalás, az előítéletek és rasszizmus elutasítása. A gazdasági nevelésünk részeként a 

gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás-elemeket beépítettük a helyi tanterv tartalmába. 

A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy a teremtett világ, az élő természet és 

a társadalmak fenntartható fejlődését segítse megértetni a nevelésben. Ezt úgy valósítjuk meg, 

hogy figyelmet fordítunk a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztésére. 

Így a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, képesek lesznek a környezet 

sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet 

természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos 

állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A környezeti nevelés során a 

tanulók megismerik azokat a folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti 

válságjelenségek mutatkoznak, konkrét hazai példákon pedig a társadalmi-gazdasági 

modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. Tanulóinkat a közvetlen 

környezetük értékeinek megőrzésére, gyarapítására neveljük gyakorlati tevékenységek által. 

Kiemelt fejlesztési feladatunk a tanulás tanítása, az eredményes tanulás módszereinek, 

technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása. Személyre szólóan kutatjuk fel és választjuk ki a 

fejlesztés tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-verbális útjait. Felsős tanulóinknál 

hangsúlyosabbá válnak a gondolkodási képességek, – elsősorban az információ-átalakítás, a 

rendszerezés, a következtetés, és a kombináció (Nagy József rendszerezése alapján) – fejlesztése. 

Minden nevelőnk feladata, hogy felkeltve az érdeklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, 

útbaigazítást adjon annak szerkezetével, megértésével és elsajátításával kapcsolatban. 

A tanulás fontos színtere és eszköze iskolánkban az iskola könyvtára és informatikai bázisa, 

amelyek hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulás 

korszerű lehetőségeivel. 

Az egészséges életvitellel kapcsolatos nevelőmunkánkkal az alsóbb évfolyamok 

fejlesztését folytatjuk. Ennek részeként nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanítjuk 

a gyermekeket, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként 

való tiszteletére. A pedagógusok felkészítik a tanulóinkat arra, hogy önálló, felnőtt életükben 

legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt 

kialakítani. Megismertetjük tanulóinkkal a környezetük - elsősorban a háztartás, az iskola és a 

közlekedés - leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének 

módjait. Támogatást nyújtunk a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a káros függőségekhez 

vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának 

megelőzésében. Nagy figyelmet fordítunk a felelős, örömteli párkapcsolatokra és a családi életre 

történő felkészítésre. 
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A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános 

célunk, hogy segítsük a tanulókat további iskola- és pályaválasztásukban. Ennek részei: az egyéni 

adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, 

foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek sokoldalú megismerése; a lehetőségek és a 

valóság, a vágyak és a realitások összehangolása. Ma már azt is tudatosítanunk kell a 

tanulóinkban, hogy életpályájuk során többször pályamódosításra kényszerülhetnek. 

Iskolánkban - a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest - átfogó képet nyújtunk a munka 

világáról. Olyan feltételeket, tevékenységeket biztosítunk, amelyek elősegítik, hogy a tanulók 

kipróbálhassák képességeiket, fejlesztve ezzel ön- és pályaismereteiket. A különböző tantárgyak, 

órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásával, a szociális és társadalmi 

kompetenciák tudatos, pedagógiailag megtervezett fejlesztésével segítjük a pályaorientáció 

eredményes folyamatát. A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztésének fontos részét 

képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével 

kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási képességek fejlesztése.  

Iskolánk kiemelt és nehéz feladata ebben a korban a keresztény értékrend és emberkép 

hiteles és személyesen ható követelményként történő megfogalmazása, átadása. A tanulóinkat 

körülvevő társadalmi és információs (TV, Internet, stb.) környezet, de gyakran a kortárs csoportok 

is alapvetően gyengítik a katolikus-keresztény nevelési célkitűzéseink hatóerejét. A 

kisközösségek és kortársi csoportok megfelelő kialakítása és szakszerű vezetése a hitoktatók, de 

minden nevelő fontos feladata. A személyiségfejlődés ezen szakaszában - figyelembe véve a 

közösségi élet felé fordulás, a szociális érzés és a tettrekészség tényezőinek megjelenését - a 

keresztény életgyakorlattal kapcsolatos problémák és megoldási lehetőségek ismeretkörét 

bővítjük és mélyítjük szentek, tanúságtevő emberek követésre méltó életének és tetteinek 

bemutatásával. Figyelembe vesszük, hogy a tanulók már képesek akarati életükben a jó és a rossz 

differenciáltabb szemléletére és ennek alapján gyakorlatuk formálására. Nevelésükben az 

önnevelés és a lelkiismeret-formálás feladatának fontosságát is hangsúlyozzuk. 

Gondos felkészülést, leleményességet és áldozatkész személyes nevelői állásfoglalást igényel – a 

kritikai gondolkodás és a serdülőkori önállósodási motívumok megjelenésének idején, – hogy 

a hit-ébresztés és átadás feladatában is a tanulókat értelmük gyakorlására, az összefüggések 

tisztázására és az igazság fölfedezésére késztessük. (A katolikus iskola, Róma 1977.)  

1.2.3 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

A nevelő-oktató munka ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet 

eredményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulócsoportok 

heterogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira, és kellő teret biztosít a tanulói 

aktivitásnak az ismeretszerzés folyamatában. Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen 

törvénye van: a módszerek, eljárások kombinációja. Kiemelten kezeljük az iskola értékelési 

rendszerét, a dicséretet, osztályzást, jutalmazást, stb.   

Ennek néhány fontos eszköze a pedagógiai gyakorlatunkból: 

- Az oktatás folyamatának legfontosabb tervezési eszköze a helyi tantervhez, a választott 

tankönyvhöz és az adott tanulócsoporthoz igazított éves óraterv, amely rögzíti a tanulói 

értékelés formáit és időpontjait. 

- Alapmódszerek: tanári magyarázat, munkáltatás, individuális tanulás. 

- A szociális kompetenciák, az egyéni- illetve társas tanulás és a tanulói önállóság fejlesztése 

céljából páros ill. csoportmunkát és kooperatív tanulási módszereket, valamint 

projekt- és műhelymunka munkát, drámapedagógiát, kutató felfedező módszert, 

portfoliót, esetenként teamtanítást alkalmazunk. Ezek a tanulásszervezési eljárások 
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kiegészítik, illetve a tanítandó tartalomtól függően hatékonyabbá teszik hagyományos 

nevelő-oktató munkánkat. 

- Korosztálynak megfelelő tanulási technikák, stratégiák elsajátíttatása: a „tanulás tanítása” 

foglalkozás 4. és 5. évfolyamon. 

- Mindennapi nevelési gyakorlatunkban kiemelkedően fontosnak tartjuk az alábbi 

magatartásformák kialakítását és megerősítését: szellemi, fizikai vagy közösség-szervezői 

munkavégzés, egyéni és közösségi értékóvó magatartás, valamint segítőkészség tanuló 

vagy felnőtt iránt. 

- A személyiségformáló funkciók alapján nevelési módszereinket az alábbiak szerint 

csoportosítjuk:  

- szokásformáló eljárások (közvetlen beidegzés, kölcsönös kortársi interakciók), 

- példakép - eszménykép formálása (magatartás - tevékenységi modellek 

közvetítése), 

- meggyőzésformáló eljárások (tudatosítás, felvilágosítás). 

- A nevelési módszereink a hatásszervezés módja szerint közvetett (a felnőtt tekintélyi 

személyek nevelő hatásaira optimalizált), vagy közvetlen (a kortársi interakciók nevelő 

hatásaira orientált) módszerek. Úgy véljük, hogy csak a két módszercsoport egymást  

kiegészítő alkalmazása teszi lehetővé a két alapvető fontosságú nevelési tényező (nevelő 

és kortárs csoport) formáló-fejlesztő hatásainak optimális hasznosítását. 

- A sokoldalú képzés és fejlesztés, valamint a tanulói érdeklődésre építve a következő 

tevékenységekkel egészítjük ki a tanórai foglalkozásokat: napközi és tanulószoba, 

érdeklődésre alapozott szakkörök, háziversenyek, közösségi programok, sport 

csapatjátékok, természetjárás, túrázás, kirándulások. 

- Az alkalmazott tankönyveket, iskolai taneszközöket az alkalmazhatóságuk és 

hatékonyságuk figyelembevételével választjuk ki és rendszeresen felülvizsgáljuk. A 

tanórákon felhasználjuk a korszerű audiovizuális és elektronikus eszközöket. 

- Az iskola könyvtárát folyamatosan fejlesztjük, és törekszünk az Internetes oktatási 

lehetőségeket hatékony alkalmazására az oktatás arra alkalmas területein. 

- Kialakítottuk a tanulócsoportok hatékony működéséhez szükséges szaktantermeket: rajz 

vizuális kultúra, könyvtár, idegen nyelv, torna- illetve néptánc-terem, informatika, reál, 

ének-zene. 

- A jó magatartásra ható, ösztönző módszerek (biztatás, elismerés, dicséret stb.)   

- A jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret - fokozatokkal, oklevél, kitüntetés, 

jutalomkönyv, tárgyi jutalom, táborozás, nevelőtestületi dicséret, Szent László tanulói díj 

stb.)  

- A büntetés formái (szóbeli figyelmeztetés, határozott rendreutasítás, osztályfőnöki 

figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás, nevelőtestület elé 

idézés, szigorú megrovás, iskolai programoktól való eltiltás)  

- A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet, 

ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.) 

 

1.2.3.1 Projektoktatás – témanapok 

 
Tantestületünk tagjai a tanulói ismeretszerzés során kellő teret biztosítanak  

- a szociális kompetenciák,  
- az egyéni-illetve társas tanulás  
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- és a tanulói önállóság fejlesztése céljából az alapmódszereken kívül (pl.: tanári 

magyarázat, megbeszélés, munkáltatás, tanulói kiselőadás, házi feladat, szemléltetés, 

individuális tanulás) az alábbiak alkalmazására:   
- kooperatív tanulási módszerek,  
- projekt-és műhelymunka,  
- drámapedagógia,  
- portfólió, témanapok,  
- témahetek beiktatása a tanítási - tanulási folyamatokba, 

- teamtanítás alkalmazása. 

A korábban jól bevált, az iskola hagyományrendszerébe beépült tevékenységi formák alapján a 

pedagógiai program végrehajtása során sajátos pedagógiai módszerként alkalmazzuk a 

projektoktatást. 

A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, 

a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül. 

Komplex projektoktatási formában szervezhetők: 

- a tematikus nyári táborok, 

- tehetséggondozó táborok, 

- humán tantárgyakra épülő témanap félévenként, pl: Szent László nyomában 

- reál és humán tantárgyakra épülő témanap félévenként pl.: MOZAIK nap 

- egyes egyéb foglalkozások. 

1.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az ember rendeltetése, életének célja ősi probléma. A nevelési, tehát személyiség-fejlesztési 

törekvések ugyanakkor célul feltételezik azt az emberképet, amelynek kialakítását vagy 

kialakulását kívánatosnak tartják. A keresztény emberkép jellemzői, főbb összetevői 

kiolvashatóak abból a válaszból, melyet Jézus adott a hozzá forduló írástudónak: ”Szeresd Uradat, 

Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.” (Mk 12,30). 

A mai pszichológiai, lélektani nyelvezetre lefordítva: az ember akkor teszi helyesen a legfőbb – és 

minden egyéb – feladatát, ha személyiségének érzelmi, motivációs, értelmi és akarati komponensei 

összhangban, összehangoltan működnek. 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú korig 

hosszú és változatos folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind 

érdeklődésben, mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. A 

nevelőhöz való viszony is sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az 

egyenrangú baráti kapcsolatig. A nevelés módszereinek és eszközeinek is a személyiség 

állapotával, fejlettségével kell összhangban lenniük, csak a célok és a bizalom légköre állandó. 

A személyiség érzelmi összetevőjének a fejlesztése csupán azóta nyert igazán létjogosultságot, 

mikor „újra” felfedezték az érzelmi intelligencia fontosságát az emberi kapcsolatok, a személy 

önértékelése és probléma-feldolgozása területén. A különböző érzelmi állapotok helyes észlelése 

és azonosítása, valamint ezek felhasználása, ill. szabályozása a pedagógusi munka alapvető 

követelménye, hiszen ezekből lehet következtetni a gyermek önértékelési állapotára, ill. ennek 

változására. Az érzelmi intelligencia négyféle képességet tartalmaz: 

 Mások és saját érzelmeink észlelése, értékelése és kifejezése verbális vagy nem verbális 

módon. 

 Az érzelmek felhasználása a gondolkodás és a cselekvés serkentésére. 

 Az érzelmek megértése és elemzése (az érzelmek értelmi feldolgozása). 

 Az érzelmek szabályozása az érzelmi és intellektuális fejlődés elősegítése érdekében. 
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A pedagógus csak saját fejlett érzelmi intelligenciája birtokában tudja eredményesen fejleszteni 

a rábízott gyermekek ezen képességét az egyéni problémakezelés és a szociális kapcsolatok 

fejlesztése érdekében. 

A személyiség motivációs komponense magában foglalja az egyén énképét, önismeretét, 

biológiai és pszichológiai szükségleteit, valamint azokat a vállalt és önként kitűzött céljait, 

amelyek sikeres végrehajtása növelik a személy – a tanuló – önbecsülését közvetlenül vagy 

közvetett (pl. elismerés) úton. A nevelő kiemelt feladata, hogy a tanuló egyéni fizikai-pszichikai 

adottságait és képességeit felmérve személyre szólóan adjon erőfeszítéssel, de sikerrel 

elvégezhető feladatokat. Ezek lehetnek egyéni vagy közösségben végzett feladatok. A teljesítés 

értékelése még kudarc esetén is – figyelembe véve a megtett erőfeszítést – nagyon fontos 

önértékelési és önbecsülési folyamatokat indít el a gyermekekben. A sikerrel elvégezhető 

feladatok és ezek megfelelő értékelése a legfontosabb személyiségfejlesztő tevékenység.  

A személyiség értelmi összetevői leginkább az ismeretszerzéssel és feldolgozással összefüggő 

képességeket jelentik, melyek (Nagy József csoportosításában) a következők: 

- a tudásszerzés (megfigyelés, átkódolás, értékelés, értelmezés, bizonyítás) képessége, 

- a kommunikáció (ábraolvasás, beszéd és beszédértés, írás és olvasás) képessége, 

- a gondolkodás (információ-átalakítás, rendszerezés, következtetés, kombináció) 

képessége, 

- a tanulás képessége. 

Az értelmi képességek fejlesztése az egész iskolai pályafutás összetett folyamata, amely 

leginkább a tanórákon, a tantárgyak tanításának folyamatában valósul meg. Az értelmi 

képességek fejlesztése alapvetően különbözik a lexikális ismeretek megtanulásától, hiszen ez 

utóbbi pusztán része a képességfejlesztésnek. Az értelmi képességek fejlesztéséhez a kognitív 

motívumok alkalmazása a kulcs, melyek (Nagy József csoportosításában) a következők: 

– megismerési vágy (ingerszükséglet, kíváncsiság, érdeklődés), 

– játékszeretet és alkotásvágy, 

– tanulási sikervágy és kudarcfélelem, 

– tanulási elismerésvágy, 

– kötelességtudat, 

– igényszint és ambíció. 

A tudás megszerzése kitartó, fáradságos munka eredménye és ezen tanulási tevékenységet 

eredmények és kudarcok egyaránt kísérik. A tanulás értelmének belátása nem automatikus, hanem 

a tanítás-tanulás minősége által alakul ki. Sikerességéhez a tanulónak motiváltnak és a 

problémamegoldás iránt elkötelezettnek kell lennie. A tanulási motiváció minősége és erőssége 

függ a személytől, de – az egyén motiváltsága ellenére – függ a környezet kultúrájától, elvárásaitól, 

kihívásaitól. A személyiség legmélyebb – metakognitív – rétegeit érintő akarati döntés az, ha 

valaki egy adott feladat, probléma megismerése esetén a kedvezőtlen körülmények ellenére is a 

megküzdés stratégiáját választja. Ezek a döntések jelentik a személy önmeghatározó, 

önszabályozó komponens rendszerét. A tanuló motiváltságának és képességeinek ismerete, az 

ehhez illeszkedő feladatok, valamint az önálló cselekvés lehetőségének megteremtése szükséges 

a személy akarati tényezőinek fejlesztéséhez.  

Az iskola pedagógiai munkájának középpontjában a tanulók tudásának, értelmi, erkölcsi, 

szociális, testi képességeinek, készségeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll. A 

személyiségfejlesztő tevékenység fokozatos, több éves munkát felölelő folyamat. Képességei 

alapján mindenkit az optimális szintre szeretnénk eljuttatni.  
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Az iskola nemcsak a tanulásnak és a munkának színtere, hanem a színes, sokoldalú iskolai 

életnek is. Lehetőséget biztosít a különböző szakköröknek, sport-, énekkari és zenei 

foglalkozásoknak, könyvtári óráknak, kirándulásoknak és ünnepélyeknek. Segítjük a gyermekben 

rejlő összes egyéni érték, képesség kibontakoztatását, gyarapítását. Olyan tanítási módszereket 

alkalmazunk, melyeknek feladata a gyermek személyiségfejlődését elősegítő lehetőségek 

felfedezése, felfedeztetése és erősítése, valamint a hátráltató tényezők csorbítása. 

Pl.: 

- az első osztályban az olvasás tanítása a Meixner módszer szerint történik (diszlexia 

prevenció),  

- kisiskolás korban a szenzoros, motoros készségek fejlesztése a számolás-olvasás terén, 

- a tanulás segítése, figyelem-emlékezet fejlesztéssel,  

- a logikus gondolkodási készség fejlesztése,  

- a problémamegoldó képesség fejlesztése,  

- a manuális készségek fejlesztése (múzeumok közreműködésével)  

- a megismerési vágy és alkotó tevékenység iránti igény felkeltése. 

 

A gyermek személyiségfejlődésének értékelése az osztályfőnöki órán, szaktárgyi órán, havi 

nevelési értekezleten, félévi értekezleten, szülői értekezleten, fogadó órákon és minden felmerülő 

problémahelyzetben történik.  

Az értékelés alapja a házirend és a Pedagógiai program erkölcsi elvárásai, nevelési céljai és 

feladatai. Ha a gyermek személyiségének fejlesztésekor súlyos problémák lépnek fel, akkor a 

pedagógiai szakszolgálatok szakembereihez lehet fordulni. 

 

1.3.1 A hitéleti nevelés iskolai feladatai 

A keresztény kultúra forrása és célja is Isten. Az iskola egyházi jellegéből fakad, hogy az 

evangélium tanítását, az egyházi kultúrát, az egyház kultúrateremtő szerepét, a nagy művészek és 

tudósok hithez, egyházhoz való viszonyát, a gondolkodásra, a szellem fejlődésére gyakorolt 

hatását minél tökéletesebben megismertetjük tanulóinkkal. A hitre nevelés nem csak a hittan 

órákon történik, hanem a pedagógusok, szülők életvitelével és személyes példamutatásával 

is. Elsődleges cél azonban a diákok személyes istenkapcsolatának kialakítása. 

 

Hitéleti nevelésünk színterei  

 

Állandó hitéleti programok:  

- minden tanítási napon 7.45 órától közös imán veszünk részt az aulában, ahol közösen 

imádkozunk, ill. a diákok életkoruknak megfelelően mesével, történettel, az aznapi 

evangéliummal hangolódnak rá a napra,  

- egyházi ünnepekről közös szentmisén, illetve dramatikus játékkal emlékezünk meg, az 

éves munkaterv alapján,     

- a tagozati és az osztálymisék időpontjai az éves programban/órarendben kerülnek 

meghatározásra,  

- a tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni Sancte, Te Deum)  

- az étkezések előtt és végén a tanulók az étkezést lebonyolító pedagógussal közösen 

imádkoznak,  

- Szent László családi nap,   

- adventi hetek (november vége - december)  
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            o roráté, osztályok adventi koszorúinak gyertyagyújtása,  

            o adventi elmélkedés, lelki gyakorlat, gyónási lehetőség, 

            o közös karácsonyi szentmise és ünnepség,  

- nagyböjti hetek  

            o nagyböjti lelkigyakorlat, gyónási lehetőség  

            o Keresztút járás  

-  Pünkösd környékén  

            o 3. évfolyam elsőáldozása  

- bérmálkozás lehetősége. 

 

Időszakos hitéleti programok:  

- atyák, szerzetesek, nővérek meghívása hittan, illetve osztályfőnöki órákra  

- osztályok vállalása az adventi, nagyböjti időszakban  

- osztályok, tanulócsoportok egész éves karitatív munkája. 

1.4 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az egészségi állapotot a genetikai tényezők, a környezeti tényezők, az életmód és az egészségügyi 

ellátórendszer működése határozza meg. Programunk azokon a területeken, ahol konkrét 

ráhatásunk van, konkrét feladatokat határoz meg. 

- Az iskolát a szocializáció színtereként használjuk. 

- Érdemi hatást kívánunk gyakorolni az iskola-egészségügyi ellátás minőségére és az 

életmódra. 

- Megragadunk minden iskolai és iskolán kívüli lehetőséget céljaink megvalósítására. 

- Felhasználjuk a tantervekben lévő lehetőségeket, a közösségi színtereket, a szabadidős 

programokat, a családdal bevonásával tartott rendezvényeinket az egészségnevelésre. 

- Anyagi lehetőségeink függvényében, külső támogatók bevonásával, felnőtt és gyermek 

közösségeink mozgatásával éves program szerint fejlesztjük, alakítjuk az intézmény 

fizikai-tárgyi környezetét. 

- A minőség-fejlesztési munka eredményeit felhasználva, hivatásunkat gyakorolva 

kedvezően alakítjuk az iskola pszichoszociális környezetét. 

- Változatos kommunikációs formákat felhasználva (osztályfőnöki óra, fogadóóra, 

kirándulás, szülői levél, rendezvények stb.) bővítjük az egészséggel kapcsolatos 

ismereteket, tudást és életkészségeket, és megadjuk az ez irányú tanulási lehetőségeket. 

1.4.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

Az egészségnevelés színterei: 

Az élő szervezet működését tekintve fontos tanóra a biológia, ahol az emberi test részeiről, 

feladatairól illetve a betegségek okairól szerezhetnek információkat. 

A földrajz tantárgy keretében az ember környezete, annak alakítása, a környezetvédelem és 

annak emberre gyakorolt hatása jelenik meg. A természettel harmóniában élő ember test-lelki 

egészsége közötti összefüggés ma már vitathatatlan. 

A magyar nyelv és az irodalom, valamint a művészetekkel foglalkozó tantárgyak  

(ének-zene, tánc, rajz- és vizuális kultúra) főként az esztétika csatornáján, a művészet 

élményszerző hatásán keresztül hat az emberi szellemre és lélekre. Ezáltal segít egy magasabb, 

emberhez méltó életminőség, kreativitás kialakításában. 
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A testnevelés és sport tanórákon az életkornak, fizikai fejlettségnek megfelelő program 

összeállításával egyrészt a fizikum felépítését, megerősödését szolgálhatják. Másrészt – és ez 

legalább annyira fontos – igényt alakítanak ki az iránt, hogy a testmozgás az élet állandó és szerves 

része legyen. 

Kémia órákon elsősorban az egészségkárosító anyagokkal, vegyszerekkel ismerkednek meg, 

különös hangsúllyal a káros szenvedélyeket okozó szerek hatóanyagaira, és hatásmechanizmusára 

(nikotin, alkohol, drogok). 

Legmarkánsabban azonban a komplex egészségnevelés az osztályfőnöki órákon jelenik meg. 

Ebben az órakeretben ismertetett témák: 

- egészség, életmód szerepe, serdülőkor jellemzői, társas kapcsolatok, káros szenvedélyek; 

- társadalom, csoportok, család, kortársak – mindezek hatása az életmódra; 

- a média szerepe, reklámok, „okos fogyasztás”, társadalmi elvárások, devianciák, 

megfelelés az elvárásoknak; 

- társadalmi együttélés szabályai, normák, eltérés az elfogadottól (táplálkozás, életmód, 

szexualitás, bűnözés), önismeret, pozitív gondolkodás; 

- felnőtté válás, pályaválasztás, döntési helyzetek, jövőkép, tervezés. 

1.4.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

 az élet megmentése 

 a további egészségkárosodás megakadályozása 

 a gyógyulás elősegítése 

 Az elsősegélynyújtás célja a segítség adása addig, amíg a szakszerű segítség meg nem 

érkezik. A laikus elsősegélynyújtónak nem gyógyítania kell, hanem csökkentenie kell a 

baleset, vagy rosszullét következményeit, lehetőleg megelőzni a további állapotromlást. 

 

A diákok ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát: 

 Ismerjék fel a vészhelyzeteket 

 Tudják az egyes sérülések élettani hátterét, várható következményeit 

 Sajátítsák el a legalapvetőbb segélynyújtási módokat 

 Segélynyújtással, élettannal, anatómiával kapcsolatos alapfogalmak megismerése 

 A tanulók kapjanak bepillantást a mentőszolgálat felépítésébe és működésébe 

 Készség szinten sajátítsák el mikor, és hogyan kell mentőt hívni 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái a tantárgyak rendszerében: 

biológia órák, kémia órák (mérgezések, vegyszer okozta sérülések, égési sérülések), osztályfőnöki 

órák. Tanórán kívüli lehetőségek: erdei iskolák (a túrázás balesetvédelmi ismeretei), témahetek, 

szakkör, önképző körök. Ezeken a programokon lehetőség szerinti együttműködés a mentőállomás 

szakképzett dolgozóival. 
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Szám Cím Téma 
Szemléltetés, gyakorlat, 

irodalom 
Szakkifejezés Tantárgyi kapcsolat 

Szükséges. 
eszközök 

1.  Az elsősegélynyújtás  Az elsősegélynyújtás 

fogalma,  

Elsősegélynyújtási 

kötelezettség, 

Elsősegélynyújtás helyzete 

Magyarországon,  

A segítségnyújtás 

fokozatai  

Szeml.: garfikonok, 
táblázatok 1  

Elsősegélynyújtás,    osztályfőnöki Számítógép és 
projektor vagy 

írásvetítő 

2.  Vérzések  A vérzések típusai,  

A vérzéscsillapítás 

lehetoségei, Fül-, orr-, 
szájvérzés, Egyszerűbb 

kötözési módok  

Szeml.: anatmómiai 

ábra, számítógépes 

ábrák;  

Gyak.: fedőkötés 

készítése, nyomókötés 

készítése, fejkötés 

készítése;  

Hajszáleres vérzés, 

vénás vérzés, artériás 

vérzés, artériás 
nyomópont, artéria, 

véna, hajszálér, 

fedőkötés, nyomókötés  

Biológia: az ember 

keringési 

szervrendszere  

Anatómiai ábra, 

számítógép és 

projektor, Betadine, 
mull-lap, mull-

pólya  

3.  Légutak  Szabad légutak vizsgálata, 

légúti akadályok 
eltávolítása, szabad 

légutak biztosítása  

Szeml.: imitátor;  

 

Hármas érzékelés, fej 

hátraszegés, Heimlich-
féle mufogás, Rautek-

féle mufogás, stabil 

oldalfektetés  

Biológia: az ember 

légzési 
szervrendszere  

Mull-lap, polifoam 

vagy takaró  

4.  Utcai balesetek  Helyszínbiztosítás, 

betegvizsgálat, állapot 

stabilizálás, mentohívás  

Szeml.: imitátor;  

Gyak.: 

helyszínbiztosítás, stabil 
oldalfektetés, 

mentőhívás;  

Helyszínbiztosítás, 

eszméletlen, reflexek, 

légzésvizsgálat, 
keringésvizsgálat, stabil 

oldalfektetés  

  Testnevelés Polifoam vagy 

takaró  

5.  Mozgásszervek 

sérülései  

A csontrendszer sérülései, 

ellátásuk  

Szeml.: imitátor, 

számítógépes ábrák, 

képek;  

Gyak.: kéz kötözése 
háromszögletű kendővel  

Törés, ficam, rándulás, 

nyílt törés, zárt törés  
Biológia 

Testnevelés 

Háromszögletű 

kendő, Betadine, 

mull-lap, mull-

pólya, számítógép 
és projektor  

6.  Égési sérülések  Égési sérülések típusai, 
égési sérülések ellátása, 

népi babonák az égési 

sérülések ellátására  

Szeml.: digitális képek, 

imitátor  

Gyak.: fedőkötés  

Elsőfokú égés, 
másodfokú égés, 

harmadfokú égés, 

negyedfokú égés, 

folyadékvesztés  

Biológia 

Kémia 

Számítógép ás 
projektor, mull-lap, 

mull-pólya, 

Betadine  

7.  Mérgezések  Mérgezések fogalma, 

gázmérgezések, 
gyógyszermérgezés, 

alkoholmérgezés  

Szeml.: számítógépes 

animáció  

Gyak.: szituáció  

Mérgezés, szén-

monoxid, szén-dioxid, 
hemoglobin, metil-

alkohol, etil-alkohol  

Biológia 

Kémia 

Számítógép és 

projektor  

8.  Vegyszer okozta 
sérülések  

Vegyi anyagok a 
háztartásokban, vegyi 

anyagok a borön, vegyi 

anyagok a tápcsatornában  

Szeml.: digitális képek  

Gyak.: szimuláció  

Sav, lúg, sósav, kénsav, 
salétromsav, 

akkumulátorsav, 

vízkőoldó, hypo  

Biológia 

Kémia 

Számítógép és 
projektor  

12.  Mentőautók 

felszereltsége  

   Szeml.: egy mentőautó 

megtekintése  

     Délutáni 

foglalkozás 

   

1.5 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

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

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

közösségi neveléstől. A kortárs csoport: 
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- lehetőséget ad az én-érvényesítésre, 

- biztosítja a valakihez tartozás érzését, a közösségi önmeghatározást, 

- emocionális biztonságot nyújt. 

Ha a tanulók kötődnek az egyes iskolai közösségekhez, ez felerősíti az azokon keresztül közvetett 

módon megvalósuló oktatás és nevelés hatását. Ezért alapvető feladat a közösségben, illetve a 

közösség által történő nevelés és oktatás eseményeinek igényes, színvonalas megszervezése és 

irányítása. A legfontosabb közösségek: család, iskolai közösség, osztályközösség, baráti kör. 

A gyermek legalapvetőbb közössége a család, melybe a tanuló beilleszkedik. A család 

meghatározza, formálja, befolyásolja a gyermek fejlődését, a másokhoz való viszonyát. Alapvető 

szociális kötődéseket, formákat alakít ki, amelyeket a gyermek iskolába kerülésével hatékonyan 

lehet és kell is fejleszteni, alakítani. Jelentős szerepet játszik itt az osztályközösség, a kortársi 

csoport. Szükség esetén a családi nevelés segítése is feladata az iskolának, az osztályfőnöknek 

vagy a gyermekvédelmi felelősnek.  

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

Megkülönböztetett jelentőségű feladatok hárulnak az iskola vezetőire, az osztályfőnökre 

(közösségvezetőre), a diákönkormányzatot segítő pedagógusra, az egyes iskolai eseményeket, 

rendezvényeket szervező tanárokra. Az iskolai közösség keretében végzett közösségnevelő 

tevékenységeink az alábbiak: 

 Az iskolai hagyományok ápolásával összefüggő rendezvények (Veni Sancte, új tanulók 

befogadása - befogadási szertartása, ballagás, bankett, Te Deum) 

 Nemzeti ünnepek és emléknapok (okt.6., okt.23., jan.22., márc.15., febr. 25. jún.4.) 

 Egyházi ünnepek és események (a magyar szentek ünnepei, dramatikus népszokások, 

karácsonyi és húsvéti lelkigyakorlat, pünkösdi egyházmegyei nap, osztálymisék) 

 Reggeli imák, áhítatok 

 Zarándokutak 

 A családdal, a szülőkkel való kapcsolatot erősítő rendezvények (sportnap, 

egészségnap, zenés – énekes - irodalmi műsorok, karácsonyköszöntők, családi nap, nyílt 

órák) 

 Háziversenyek, vetélkedők, művészeti találkozók, bemutatók  

 Projektnapok 

 Kirándulások, táborozás megszervezése 

 Diákönkormányzat működésének támogatása 

 Takarítási és adományozási - gyűjtési akciók 

A tanuló fejlődésének jelentős alakítói az osztályközösségben kialakított emberi kapcsolatok és 

értékrendek. A tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, ezért meghatározó 

annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók egymás között kialakuló kapcsolatrendszerére, 

viselkedési formáira. Az osztályközösség tevékenyen hozzájárul: 

- az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához, 

- véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

- a közösségi normák elfogadásához, erkölcsi értékrendjének kialakulásához, 
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- egymás tiszteletben tartásához, a toleráns magatartáshoz, 

- mások gondjainak felismeréséhez és az együtt érző magatartás kialakulásához,  

- az egyéni értékek felismeréséhez és megbecsüléséhez, 

- az együttes munkavégzés nehézségeinek és előnyeinek megtapasztalásához, 

- az egyén önértékelő, önbecsülő képességének fejlődéséhez. 

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek 

(közösségvezetőnek). Különösen fontos a szerepe a problémák keresésében és azok 

felismerésében. Fontos a szerepe és a tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, 

befolyásolni a tanuló támogatásába, mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család. 

Az osztályfőnöknek (közösségvezetőnek) kell felismerni a tanuló problémáit, érzékelni az 

esetleges deviáns eseteket, és megtalálni a problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a 

személyeket, akik a probléma megoldásában a segítségére lehetnek. 

Az osztályközösség keretében végzett közösségnevelő tevékenységeink: 

 közösségi nevelés órák megtartása, 

 tanórák megtartása (leginkább csoportos munkaszervezéssel), 

 napközis/iskolaotthonos vagy tanulószobás tevékenység vezetése, 

 felkészülés az iskolai szintű feladatok elvégzésére (pl. ünnepi műsor bemutatása, 

részvétel a farsangi bálon, fellépés az iskolai gálaműsoron, sportvetélkedőn, stb.), 

 a család, a szülők megbecsülését erősítő rendezvények (karácsonyi és anyák napi 

köszöntés, családi osztálymisék, nyílt órák,), 

 osztálykirándulás, osztálytúra megtartása, 

 kiállítás, múzeum vagy színházlátogatás, helytörténeti nevezetességek felkeresése, 

 Lázár Ervin programban való részvétel. 

Az iskolai baráti körök leginkább a közös érdeklődés alapján szerveződő azonos 

tevékenységekben alakulnak ki. Hatásuk azért jelentős, mert a tanuló részvétele a közösségben 

önkéntes választáson alapul, ezért a nevelőnek más típusú módszereket és eszközöket kell 

alkalmaznia a közösségépítés és fejlesztés céljából. Iskolánkban az alábbi tanórán kívüli és nem 

osztálykeretben megtartott foglalkozások választhatók a mindenkor rendelkezésre álló 

pedagógus-kompetenciák függvényében: 

 Hittancsoport 

 Színjátszó kör, 

 Olvasókuckó 

 Néptánc 

 Énekkar, furulyakör 

 Vizuális kultúra, kézműves 

 Iskolai sportkör 

 Életvitel (gasztronómia, lakberendezés) 

 Hagyományőrző 

 Idegen nyelv 

 Tehetséggondozó műhelyek 

 informatika 

 Apródkör 

 Csillagászat 

 Természetjáró-kör 

 Múzeumi foglalkozások, színházlátogatások 

 Egyéb, az iskola falain túl szervezett programok 
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A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladata, hogy építve a tanulók érdeklődésére 

és önállóságára fejlessze kreativitásukat, késztesse őket önfejlesztő hozzáállásra. 

A pedagógus növelje a tanuló kudarctűrő képességét, késztesse őt a társak segítségének és 

értékelésének elfogadására. Átgondolt foglalkozási tervvel és a pedagógiai irányításával 

biztosítsák, hogy a különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, 

erősítsék a közösséghez való tartozás érzését. 

1.5.1 A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

A tanulói közösségek érdekeinek képviseletére, a szabadidős tevékenység szervezésének 

segítésére diákönkormányzat működik.  
Az önkormányzás képességének kialakítása: 

A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői segítséggel 

közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, 

illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. Meggyőződésünk az, hogy a diákönkormányzat 

segíti az iskola munkáját, másrészt igen aktív, döntéshozó testületet is alkot az iskolai szabadidő 

szervezésében.  

Szerepük azért is kulcsfontosságú, mert senki náluk jobban nem ismerheti a diákoknak a 

szabadidős programokra vonatkozó szokásait, igényeit. Az iskolai élet szinte minden területét van 

mód szabadidős tevékenységgel kiegészíteni. A diákság érdeklődési köre, szokásai, közösségi 

tevékenységei mind helyet kapnak a szabadidős elfoglaltságok körében. A diákönkormányzatok 

működtetése az aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés hatékony színtere. Az iskolai élet 

demokratikus gyakorlata az ehhez szükséges részképességek kialakításában nyújthat segítséget. 

 

A diákönkormányzat működését a helyi sajátosságok alapján a Házirend alapján 

szervezik.  

A diákközösségek részt vesznek az alábbiak megszervezésében, lebonyolításában: 

- háziversenyek, vetélkedők, pályázatok 

- kirándulások, tábori programok 

- házibajnokságok kulturális és sportprogramok 

- iskolaújság, faliújság 

- ünnepélyek, rendezvények, hitéleti programok  

- javaslattétel a házirend módosítására,  

- stratégiai dokumentumok véleményezése. 

1.6 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök (közösségvezető) feladatai  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

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

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

 különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
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 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnököt (közösségvezetőt) – a munkaközösség vezetőkkel konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök (közösségvezető) feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

szülői munkaközösségével.  

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

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

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

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

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

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart 

az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki (közösségvezetői) munkaközösség munkájában, segíti a közös 

feladatok megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 
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1.7 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

1.7.1  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

A tehetséggondozás univerzális pedagógiai feladat, amely minden tanulóra irányul. Nem a 

tehetség kiválasztása és különleges módszerekkel való óvása a probléma, hanem annak 

megtalálása és fejlesztése. Ez a pedagógiai gyakorlat nem csak a teljesítményre figyel, hanem a 

feltételezett képességekre és személyiségvonásokra, vagyis a teljesítmény előzményeire. 

E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb 

együttműködést tételezi fel a családdal. 

A tehetségkutatás, a tehetséggondozás céljai az optimális fejlődés segítése érdekében: 

- speciális tanévkezdő tanítási program alkalmazásával és a tantárgyi teljesítmények 

figyelembe vételével a korai felismerés, 

- a tehetségek számbavétele, kiválasztása 

- a tantárgyi programok követelményeit túlteljesítő diákok számára a fejlesztés 

tartalmának, feltételeinek, szervezeti formáinak színtereinek meghatározása, 

- az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányban szenvedő diák képességeinek 

fejlesztése 

- a pedagógus személyi feltételek megteremtése 

A tanórán belüli tehetségfejlesztés módjai a következők lehetnek: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

- csoportbontások,  

- a tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés, 

- személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak alkalmazása, 

A tanórán kívüli tehetségfejlesztés eszközei a következők lehetnek: 

- versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.), 

- tehetséggondozó szakkörök, műhelyek 

- iskolai sportkörben bajnokságok, 

- szabadidős foglalkozások (színház-, múzeumlátogatás), 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata, 

- a továbbtanulás segítése felkészítő foglalkozásokkal, 

- az iskolában rendelkezésre álló tanulási források használata (számítógépes, 

multimédiás tanuló programok), 

- tanrendbe épített „tanulás tanítása” foglalkozás 4-5. évfolyamon. 

 

Módszerek:  
- változatos tanulásszervezési megoldások 

- tanulóközpontú differenciálás 

- játékos elemeket tartalmazó tanítási környezet 

- tevékeny tanulói magatartás kialakítása 

- személyre szabott tanulási stratégiák 

- fokozatosan növekvő tanulói terhelés, teljesítményelvárás 

- folyamatos visszajelzés, értékelés. 

 

Tanulásszervezési formák: 

- csoportmunka 
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- differenciált csoportmunka 

- páros munka 

- egyéni foglalkoztatás 

- projektmódszer 

- kooperatív tanulási technika, 

- teamtanítás. 

 

Szervezeti keretek: 

- osztálykeret 

- osztályon belüli csoportbontás 

- átjárható „tehetséggondozó műhelyek” kialakítása. 

1.7.2  A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

A köznevelésről szóló törvény 47. § (1) és (8) bekezdése alapján „A sajátos nevelési igényű 

gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő 

pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy 

igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői 

bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani… Ha a gyermek, a tanuló 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A 

fejlesztő foglalkozás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a 

kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.” 

A tanulási nehézségekkel küszködő tanulók leggyakoribb viselkedési tünetei: 

- hiperaktivitás, 

- szorongásos magatartás, 

- térlátás nehézségei (jobb-bal tévesztése, betűk felcserélése), 

- mozgáskoordináció zavarai, 

- a nyelvi működés zavarai (diszlexia, diszfázia), 

- az érzékelés-észlelés zavarai (diszkalkulia, diszgráfia), 

- antiszociális cselekedetek, 

- alacsony önértékelés, 

- emlékezés zavarok, 

- a logikus gondolkodás problémái, 

- a spontán kíváncsiság hiánya. 

Nem minden viselkedési rendellenesség hátterében húzódik meg ugyanakkor tanulási 

nehézség. Ezért mindig az adott eset elemzése dönti el, hogy melyik tényező a felelős. A tanulási 

kudarcot kiváltó okok sokfélesége jelzi, hogy a kezelés módszerei is sokfélék lehetnek. Minden 

alkalmazott eljárás személyfüggő. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 

tevékenységek: 

- a diagnosztizálás, 

- az egyéni fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások  

- a tanórai differenciálás, 

- tanrendbe épített „tanulás tanítása” foglalkozás 4-5. évfolyamon. 

- tevékenységünk eredményességének értékelése, és folyamatos fejlesztése, 

- a bevezető szakaszban a tanulási alapkészségek fejlettségének felmérése (tanévkezdő 

tanítási program), 

- a tanuló testi - lelki állapotának minél teljesebb felmérése, 

- ok - okozati összefüggések lehetőség szerinti feltárása, 



 

26 

 

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA – PEDAGÓGIAI PROGRAM 

- a részképesség kiesések lehetőség szerinti korrigálása, 

- az egyéni fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

- szakértő véleménye alapján egyénre szabott követelmény, 

- hosszabb idő, eszközök biztosítása felelések, beszámolók során, 

- ingergazdag környezet kialakítása 

- a napközi otthon, tanulószoba, 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata, 

- a nevelők és a tanuló személyes kapcsolatainak erősítése, 

- személyes törődés, beszélgetés, odafigyelés, folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, 

családlátogatások, 

- a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése, 

- továbbtanulás irányítása, segítése, 

- a tanuló önismeretének, akaraterejének fejlesztése, 

- a gyermek személyiségének átgondolt és reális megítélése, 

- negatív környezeti hatások kiszűrése 

- szükség esetén a gyermekvédelmi felelős ill. a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok 

bevonása. 

1.7.3  Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

A családi élet válságos időszakában a gyermekek kerülnek a leginkább kiszolgáltatott 

helyzetbe. A segítségadás azokban az esetekben a legnehezebb, amelyekben a család a gyermek 

számára nem biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek előtt. 

Gyakori jelenség hogy ezekre a hiányosságokra csak későn derül fény, a tanuló rendhagyó 

magatartása, megnyilatkozásai nyomán. Az ilyen nehéz esetekben fokozottan kell törődnünk a 

tanulóval. 

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma a társadalomban emelkedik. Ezért is 

indokolt, hogy a gyermek és ifjúságvédelem átfogja az iskolai élet egészét, biztosítsa a 

gyermekeket megillető jogok érvényesülését, védő–óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók 

érdekében.  

Ezt a tevékenységet a gyermekvédelmi felelős koordinálja. Folyamatos kapcsolatot tart az 

osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével és az osztályfőnökökkel. Családlátogatáson vesz részt 

a veszélyeztető okok feltárása érdekében. Kapcsolatot tart a különböző gyermekvédelmi 

szervezetekkel. 

Gyermekvédelmi tevékenységünk fontosabb feladatai: 

- A gyerekek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) meglétének 

figyelemmel kísérése. 

- Az egészséges fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának elősegítése a 

családon belül és a családon kívül. 

- A tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az 

iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken. 

- A tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása 

igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés, stb.). 

- Segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és 

anyagi helyzetétől függően. 
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- A tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, rendszeres iskolába járásának 

folyamatos ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás kezdeményezése. 

A gyermeket veszélyeztető helyzetben minden pedagógusnak gyors és hatékony 

intézkedést kell tennie! Meg kell vizsgálnunk, 

- hogy a családi minta, törődés, érzelmi kötődés mennyire szolgálja a tanuló erkölcsi, 

érzelmi, értelmi fejlődését, 

- hogy mennyire ellenőrzött a tevékenysége, szabadideje, 

- hogy használ-e a tanuló egészségére káros anyagokat, folytat-e fejlődésére káros 

életmódot, 

- hogy a tanuló szociális helyzete szükségessé teszi-e segélyek igénybevételét, 

- hogy folyamatos ellenőrzést igényel-e a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett 

környezetben nevelkedő gyermekek otthoni életformája, ellátása, pihenése, 

- hogy szükséges-e rendszeres segítségnyújtás tanulmányai befejezéséhez, 

pályaválasztásához és eredményes beiskolázásához, 

- hogy tudunk-e olyan érzelmi kötődést biztosítani, amelyben a gyermek őszintén 

feltárhatja problémáit. 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

- a felzárkóztató és a tehetséggondozó foglalkozások, 

- a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

- a pályaválasztás segítése, a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

- egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

- a családi életre történő nevelés, 

- a napközis és a tanulószobai foglalkozások, 

- az iskolai étkezési lehetőségek, 

- az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok), 

- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), 

- a szülőkkel való együttműködés, 

- többszöri családlátogatás, nevelési segítség, illetve tanácsadás, a szülők figyelmezetése, 

ellenőrzése 

- gyakori tapintatos beszélgetések, egyéni bánásmód 

- tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik az 

érintett családdal, a Polgármesteri Hivatallal, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal 

(Nevelési Tanácsadóval), a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Családsegítő Szolgálattal, a 

gyermekorvossal és a védőnővel. 

1.7.4  A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A tanulók előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 

jelentős – a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő – 

különbségek, hanem a szocializáció fokában, a viselkedésmódban, az udvariassági szabályok 

ismeretében és a higiénia terén is. 
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A pedagógusoknak a tanulók hátrányos anyagi helyzetének és veszélyeztetettségének 

feltárásával és enyhítésével kapcsolatos feladatait a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló 20/2012. EMMI rendelet 129.§-a, a tanulók szociális helyzetén alapuló intézményvezetői 

döntések előkészítésével kapcsolatos feladatokat pedig a köznevelésről szóló törvény 69. § (2) 

bekezdésében szabályozza. 

A köznevelésről szóló törvény 62. § (1) g) pontja szerint a pedagógus feladata, hogy a gyermek 

testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges 

erőfeszítést: felvilágosítással, a munka – és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, 

a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – 

bevonásával. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek a következők: 

- helyzetfeltárás, 

- a segítő tevékenység formáinak és működési rendjének (tanulószoba, felzárkóztató 

foglalkozások, stb.) megszervezése, 

- a külső kapcsolatrendszer kiépítése, fenntartása (szakszolgálatok, támogatók), 

- a juttatások elosztása alapelveinek és eljárási rendjének kialakítása, 

- étkeztetési támogatás, 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek használata, 

- a nevelők segítő, személyes kapcsolattartása a rászoruló tanulókkal, 

- a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése (egyéni beszélgetés az 

osztályfőnökkel, fogadóóra, családlátogatás, szülői értekezlet stb.), 

- továbbtanulás irányítása, segítése, 

- kapcsolattartás a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátránytól szenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek, 

- ingyenes, illetve kedvezményes táborok, mozi-, színház-, múzeumlátogatás szervezése a 

rászoruló tanulóknak. 

1.8 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak 

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel, a 

nevelőtestülettel. 

A tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított – 

jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatójához, az adott ügyben érintett gyermek 

osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez fordulhatnak. 
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1.9 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

1.9. 1  A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 
A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 

- A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják. 

- Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer 

a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és faliújságon keresztül, az 

osztályfőnökök/közösségvezetők folyamatosan a közösségi nevelés órákon tájékoztatják 

a diákokat. 

- A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. 

választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel vagy a Szülői Munkaközösséggel. 

- A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan tájékoztatják. 

 A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

- A szülőket az iskola igazgatója tájékoztatja a Szülői Szervezet ülésén vagy az iskolai 

szintű szülői értekezleteken az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az 

aktuális feladatokról, az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, 

változásairól valamint a helyi tanterv követelményeiről. 

- A szülői értekezletek feladata a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos 

együttműködés kialakítása. Az osztályfőnökök feladata a szülő tájékoztatása az iskola 

céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 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, problémáiról, a szülők 

kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola 

igazgatósága felé. 

A szülő és a pedagógus együttműködésének egyéb szervezett formái: 

Fogadóóra. Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül 

egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő 

helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

Nyílt tanítási nap. Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató 

munka mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon 

közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

Írásbeli tájékoztató, szülői levél, e-napló, honlap. Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók 

tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy 

osztály szintű programokról. 

Családlátogatás. Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, 

illetve tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 
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     HÍVOGATÓ foglalkozások. Feladata, az iskola iránt érdeklődő szülők számára, gyermekük 

bevonásával játékos és szakmai elemeket is tartalmazó ismerkedő-bemutatkozó összejövetelek 

biztosítása.  

      Reggeli imák alatti hirdetések 

Pályaválasztási tanácsadás. Feladata a szülők és a tanulók tájékoztatása a felvételi 

rendszerről, a középiskolákról, és a pályaalkalmassági felmérések lehetőségeiről. 

A szülői ház és az iskola együttműködésének további lehetőségei: 

- Közös iskolai és iskolához kötődő rendezvények (pl.: karácsonyi ünnepség, farsangi bál, 

családi nap, sportesemények, véradás, közös iskolai munka, sportnap, főzőverseny stb.) 

szervezése a szülők és pedagógusok részvételével. 

- Közös lelki nap, közös zarándoklat, a plébániákkal közös programok. 

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

évenként határozza meg. 

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

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével vagy a 

Szülői Szervezettel. 

 

1.9.2  A külső kapcsolatok rendszere és formája 

Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel: 

 a fenntartóval, és a fenntartó által finanszírozott többi köznevelési intézménnyel, 

 a történelmi egyházak szervezeteivel, 

 a települési Önkormányzattal ill. a Polgármesteri Hivatallal, 

 a Kormányhivatallal 

 önkormányzati fenntartású oktató- nevelő intézményekkel, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal, 

 nevelési tanácsadó szolgálattal, logopédiai intézetekkel, 

 a családsegítő központtal, 

 az intézményt támogató alapítványokkal és patronáló cégekkel, 

 sportegyesületekkel. 

 

Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fen a tanulók 

iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi ellátást Bicske Város 

Polgármesteri Hivatalának támogatásával a fenntartó biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálat 

szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A kapcsolattartást 

az iskola igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel: 

 az iskolaorvos, 

 az iskolai védőnők, 

 a területi NNK tiszti-főorvosa 
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1.10. A tanulmányok alatti belső vizsgák, mérések 

 1.10.1  Vizsgák 

A tanuló a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64.§ (1) bekezdése értelmében az alábbi 

tanulmányok alatti vizsgákat teszi, teheti le:  

osztályozó, javító vagy pótló  vizsga, különbözeti vizsga, tantárgyi belső vizsgák. 

Az osztályozó vizsgák időpontjai: január 15-20. (féléves), június 10-15. és augusztus 25-30. 

(éves).  

Vizsgára jelentkezési határidők: december 15. (féléves), ill. június 1. (éves). 

Az osztályozó vizsga letételének engedélyezését a tanuló az igazgatónak címzett kérvényben 

kérheti, amelyet a szülőnek is alá kell írnia. A kérvénynek tartalmaznia kell az osztályozó vizsga 

letételének indoklását (felmentés, tartós távollét, mulasztás, stb.). 

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola pedagógiai 

programja, helyi tanterve tartalmazza. 

A javítóvizsgák időpontja augusztus 25-30. A szorgalmi év végén a bizonyítvány kiadásával 

egyidejűleg erről és a helyi tanterv minimumkövetelményeiről a tanulót és a szülőt tájékoztatjuk. 

Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki neki fel nem róható módon távol marad a vizsgáról. 

Intézményünkben 7. évfolyamon belső vizsgát magyar nyelv és irodalomból, matematikából 

és idegen nyelvből tesznek tanulóink, melynek időpontját az éves munkaterv tartalmazza. 

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

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra, 

 belső vizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 aki egyéni tanrend/munkarend szerint halad, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít, 

 7. osztályos diákokra. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő. 

Vonatkozik továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

A vizsgák rendjét, eljárását, eszközeit, módszereit és az egyéni munkarend szerint haladó tanulók 

beszámoltatását külön dokumentum szabályozza (A Szent László Általános Iskola 

vizsgaszabályzata).  

Az intézmény vezetőjének feladata a vizsga törvényes előkészítése, a zavartalan lebonyolítás 

feltételeinek biztosítása. 

1.10.2  Mérések 
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a,   Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés (diagnosztikus mérés) a nevelőtestület által kialakított  

       mérőeszközök segítségével minden évfolyamon. 

b,   Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése  

c,    NETFIT - mérés 

d,  Országos kompetencia – szövegértés, matematika, idegen nyelvi, természettudományos -  

mérés a 6. és 8. évfolyamokon 

e,  Helyi tantárgyi mérések: 

- olvasás-szövegértés, helyesírás, matematikai alapműveletek – kompetencia jellegű 

feladatok 2., 4. osztályban 

- szóbeli idegen nyelvi mérés (a központi mérés kiegészítése) 6. és 8. évfolyamokon.   
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1.11 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére.  

A felvételről vagy átvételről – a leendő osztályfőnök (közösségvezető), és a munkaközösség-

vezető véleményének meghallgatása után - az iskola igazgatója dönt. 

A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége megegyezik az 

iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban való esetleges 

elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára pótolhatóvá teszi a 

lemaradást. A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgát, 

vizsgákat írhat elő, melyet az általa megjelölt határidőig (a felvételtől számított 2-3 hónap) 

vizsgabizottság előtt teljesítenie kell a tanulónak. Jelentős lemaradás esetén felzárkóztató, 

korrepetáló foglalkozásokon vesz részt a tanuló. 

Magasabb évfolyamra történő jelentkezés korábbi iskolai dokumentumok (pl. ellenőrző, 

munkafüzetek, üzenő füzet stb.) bemutatásával, valamint a Házirend és az „ETIKAI KÓDEX” 

valamint a Szülői együttműködési nyilatkozat elfogadásával történik.  

Az átvételkor figyelembe kell venni: 

- az átveendő tanuló magatartását, szorgalmát és a vele szemben alkalmazott esetleges 

fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket, 

- a hitoktatásban való részvételt,  

- a család egyházközséghez tartozását, 

- az osztályok létszámát,  

- a választott / tanult idegen nyelvet, 

- a különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén a személyi, tárgyi feltételek meglétét, a 

fejlesztés lehetőségeinek biztosítását, 

- ezen kívül tanulmányi szempontok is érvényesíthetők.  

A jelentkezési lapon kért adatokat elutasított kérelem esetén az iskola megsemmisíti, ill. nem tartja 

nyilván (az Adatkezelési szabályzatnak megfelelően). 

Elfogadott jelentkezés esetén az iskola Befogadó Nyilatkozattal előzetesen értesíti a jelentkező 

iskoláját az átvételi szándékról, melyet utólag hivatalos nyomtatványon is visszaigazol. A felvételi 

és átvételi eljárás része a leendő iskolai tanuló adatait tartalmazó tanulói adatlap kitöltése. 

Szorgalmi időszakban csak kivételesen, indokolt esetben kerülhet sor átvételre. 
 

1.12 A felvételi eljárás, az első osztályosok beiratkozásának különös szabályai 

A felvétel alapvető szempontja, hogy: 

- a szülő és a gyermek elfogadják keresztény - katolikus szellemiségét, értékrendet, 

- (rendelkezzen keresztlevéllel),  

- elfogadja, az intézmény Házirendjét, Etikai kódexét, Pedagógiai programját, a Szülői 

együttműködési nyilatkozatot és nyitott legyen annak megvalósításában.  

 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni  

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,  

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

- a szülő személyi igazolványát, 
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- szakértői bizottság által kiállított szakvéleményét (SNI, BTMN) – amennyiben 

rendelkeznek ilyennel, 

- megkeresztelt gyermek esetén a keresztlevelet, 

- a TAJ hatósági igazolványt. 

A tanulók felvételénél (átvételénél) kiemelt jelentőségűnek minősül 

- a család keresztény katolikus életvitele, 

- ha a testvér az iskola tanulója (együttműködő szülők esetén), 

- ha a szülő a Székesfehérvári Egyházmegye által fenntartott valamely intézmény 

munkavállalója, 

- óvodai hittanfoglalkozáson vett részt. 

 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás időpontját az igazgató határozza meg a 

törvényes keretek között.  

A családot és a jelentkező gyermeket esetenként ismerkedő beszélgetésre hívjuk 

intézményünkbe. 

A felvételi kérelemről született határozatáról az igazgató a szülőt (gondviselőt) írásban értesíti. 

Tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, de a létesítmény helyiségeinek használata, a 

szociális támogatások igénybevételének feltétele az első tanév megkezdése. 

1.13 A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja  

A sajátos nevelési igénynek megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében 

foglaltak szerint biztosítjuk.  

Általános elvei:  

 Az iskola fejlesztési követelményei igazodnak a fejlődés lehetséges üteméhez.  

 A nevelés-oktatás során figyelembe vesszük az SNI-s tanulók terhelhetőségét.  

 A tananyagtartalmak kijelölésekor egyes területek módosítására, elhagyására vagy 

egyszerűsítésére lehetőséget biztosítunk.  

 Figyelembe vesszük a tanuló átlagtól eltérő fejlődési ütemét, ennek megfelelően több időt 

biztosítunk a feladatok elvégzéséhez.  

 A tanulás során nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását tesszük 

lehetővé.  

 Hozzásegítjük a tanulókat, hogy minél több területen egyéni sikerek érjenek el.  

 

1.13.1 SNI-s tanulók habilitációs, rehabilitációs ellátásai, feladatai 

 

 Ezek a gyerekek különleges gondozást igényelnek és iskolánkban ezt meg is kell kapniuk.  

 Olyan tanítási-tanulási folyamatot kell számukra biztosítani, ami problémájuk megoldásában 

nyújt segítséget, /pl.: eszközök, időkeret stb./ úgy, hogy a tanuló egyéni sikereket érjen el.  

 A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére követelményeket kell meghatározni, egyéni 

fejlesztési tervet kell készíteni. A törvényben és a szakvéleményben meghatározott szakember az 

előírt időkeretben foglalkozik ezekkel a gyerekekkel iskolánkban.  

 A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, 

habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi 

szükségessé.  

 A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a köznevelési törvény 

foglalja össze. A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az általánosan 
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kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan többletszolgáltatásokkal, 

amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a sajátos nevelési igényű tanulók számára, 

mint például: speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, speciális gyógyászati, valamint 

tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök. 

 
1.13.2 A fogyatékosság fokához igazodó fejlesztési programok 

 

Nagyothalló, hallássérült gyermekek fejlesztése 

  

Nagyothalló, hallássérült gyermek olvasástanítása során fokozott figyelmet fordítunk a 

beszédhangok differenciálására – ennek módjait mindig a téma, a társakkal való viszony stb. 

határozzák meg.  

A nagyothalló, hallássérült gyermekek matematikaoktatása során valamennyi 

képességfejlesztési részterületen kettős feladatot kell teljesítenünk:  

 egyrészt a halló gyermekek általános iskolájának tantervében előírt tananyag elsajátíttatása, az 

abban benne foglalt képességek fejlesztése, valamint az ahhoz kapcsolódó követelmények 

teljesítése,  

 másrészt a hallássérülés miatt kialakult nyelvi, kommunikációs, gondolkodásbeli tapasztalati 

hátrány csökkentése,  

 a hallássérült gyermekek matematikaoktatása során megvalósuló képességfejlesztési és oktatási 

többletfeladatok tehát a következők,  

 nyelvi fejlesztés,  

 a hallássérültekre jellemző merev gondolkodás rugalmasabbá tétele, valamint az absztrakt 

gondolkodás fejlesztése,  

 a hétköznapi, elsősorban a matematikai kompetenciával kapcsolatos tapasztalatok bővítése, 

gazdagítása. Olyanoknak, amelyeknek hasznát látja most és a későbbiekben, felnőtt élete során. 

Ezek a többletfeladatok a képességfejlesztés valamennyi területén meg kell, hogy valósuljanak.  

 

Pszichés fejlődés zavarral és magatartási zavarral küzdő tanulók:  
 

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési igényű tanulók, 

akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek.  

Fejlesztési feladat:  

 egészséges énkép, önbizalom kialakítása,  

 kudarctűrő-képesség növelése,  

 pozitív énkép és önértékelés kialakítása,  

 önállóságra nevelés,  

 egyénhez igazodó követelmény kialakítása,  

 az alkalmazkodó készség fejlesztése,  

 együttműködés családokkal, szakemberrel,  

 sikerélmény biztosítás.  

 

Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia  
 

Diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozik, intelligenciaszinttől független olvasási, 

helyesírási gyengeség. Háttérben idegrendszeri sérülési, organikus eltérési, érési késése, működési 

zavar, örökletesség, lelki és környezeti ok áll. Ezeknek a tanulóknak differenciálatlan az aktív 

szókincse és gyenge az emlékezete. Nehezen alakul ki hang-betű kapcsolat, gyakori a 

betűtévesztés az olvasás során. Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg 

tartalma között. Gyenge a szövegértése.  
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Fejlesztési feladat:  

 mozgáskoordináció fejlesztése, különös tekintettel a manipulációs mozgásokra,  

 testséma biztonságának kialakítása,  

 az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása ( ráírás, másolás, 

önálló írás),  

 vizuo-motoros koordináció fejlesztése,  

 sikertudat kialakítása.  

 

Diszgráfia esetén a gyermek nehezen tanul meg írni. Az írómozgás egyenetlen, lendülete és 

ritmusa töredezett, fáradékonyabb.  

Fejlesztési feladat:  

 látás, hallás, mozgás koordinálása  

 olvasás, írás tanítása lassított tempóban, hangoztató-elemző, szótagoló módszerrel  

 élő idegen nyelv oktatása során problémájának figyelembevétele  

 testséma biztonságának kialakítása  

 vizuo-motoros koordináció fejlesztése  

 sikertudat kialakítása 

  

Diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok 

megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, a számok sorrendiségének, számneveket 

szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának a nehézsége. Ezeknél a tanulóknál hiányzik a 

matematikai érdeklődés, kialakul a mechanikus számlálás képessége.   

Fejlesztés feladatai:  

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

fejlesztése  

 testséma kialakítása  

 a matematikai nyelv tudatosítása  

 segítő, kompenzáló eszközök használata  

 szám-és műveletfogalom kialakítása  

 matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása  

 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése  

 egyéni sajátossághoz igazodó gyakorlás  

 az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 
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2. Az intézmény helyi tanterve 

 

 Helyi tantervünket a 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet, illetve ennek 

módosításaként kiadott 5/2020 (I. 31) Kormányrendelet határozza meg, és a 

módosított alaptanterv mellékleteként megjelent, az általános iskola 1-4., illetve 5-8. 

évfolyamára vonatkozó kerettantervek alapján, valamint  az iskola hagyományait, 

adottságait figyelembe véve alkottuk meg. 

 

 Az iskola helyi tantervében a tantárgyak struktúrája, tananyagai és követelményei részben 

a minisztérium által kiadott kerettantervben meghatározott tananyaggal és 

követelményekkel egyeznek meg, részben pedig a KaPI által megfogalmazott 

ajánlásokkal. 

 

 A tantárgyakat a fenntartó által engedélyezett heti óraszámban tanítjuk. 

 

 Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként (emelt óraszámban, illetve emelt szinten) az 

angol és a német nyelv tanulását választhatják. 

 

 Új helyi tantervünket az iskola 1. és 5. évfolyamán a 2020/21.  tanévben vezetjük be, 

felmenő rendszerben és  a  2023/24. tanévtől kerül bevezetésre minden évfolyamon.  

 

 A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi 

táblázatok tartalmazzák. 
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2.1.  Az intézmény rendelkezésére álló heti óratervi háló, óratervi számok, felmenő 

rendszerben 

 

Alsó tagozat (1 - 4. évfolyam)     

  Tantárgy 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

A Magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5 

Idegen nyelvek  

Szabadon tervezhető 

időkeret terhére 

Matematika 4 4 4 4 

Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret   1 1 

Digitális kultúra   1 1 

Ének-zene  2 2 2 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika és tervezés  1 1 1 1 

Testnevelés és sport (+ néptánc, úszás) 5 5 5 5 

C Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 

B Szabadon tervezhető órák (különféle variációk 2 2 2 2 

D Maximális - túl nem léphető - tanórai időkeret 24 24 24 25 

G 

Az osztályok számára engedélyezhető időkeret 

2011. évi Nkn tv. 6. sz. mellélklete 52 52 52 55 

H NAT 9. § (1) Hittan 1 1 1 1 

I 

Nkt. 27. § (5) bek. értelmében kötelezően 

biztosított időkeret tehetséggondozásra és 

felzárkóztatásra  2 2 2 2 

ÖSSZESEN 55 55 55 58 
 

 

 

Felső tagozat (5 - 8. évfolyam)     

  Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

A Magyar nyelv és irodalom  4 4 3 3 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 3 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Erkölcstan v. hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Természettudomány 2 2     

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     2 1 

Kémia      1 2 
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Fizika     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1,5 1,5 

Dráma és színház   1       

Hon-és népismeret  1   

Digitális kultúra 1  1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1   

Testnevelés és sport (+ néptánc) 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 1 1 1 1 

B Kötelező alapóraszám  27 27 28,5 28,5 
C Szabadon tervezhető órák (különféle variációk) 1 1 2 2 

D Maximális - túl nem léphető - tanórai időkeret 28 28 30,5 30,5 

E 

Tervezhető további időkeret → emelt szintű 

oktatáshoz → Idegen nyelv  2 2 2 2 

F Emelt szintű oktatás tanórai időkerete 30 30 33,5 33,5 

G 

Az osztályok számára engedélyezhető időkeret 

2011. évi Nkn. tv. 6.sz. melléklete 51 51 56 56 

H NAT 9. § (1) Hittan 1 1 1 1 
I Nkt. 27. § (5) bek. értelmében kötelezően 

biztosított időkeret tehetséggondozásra és 

felzárkóztatásra 

2 2 2 2 

ÖSSZESEN 54 54 59 59 

2.2 A választott kerettanterv megnevezése 

Intézményünk helyi tantervét, tantárgyi struktúráját, óraszámait a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló hatályos EMMI rendelet figyelembevételével és a KaPI tantervi, 

óraszámi ajánlásával, valamint helyi tantervajánlásával, az alábbiak szerint határoztuk meg.  

Az óraszámokat   

- részben a törzsanyag megtanítására, elmélyítésre,  

- az aktív tanulás fejlesztésére,  

- az egyénre szabott tanulási lehetőségek körének bővítésére, 

- a tanulói együttműködésen alapuló tanulás hatékony alkalmazására,   

- részben pedig az ismeretek bővítésére használjuk fel. 

Helyi óratervünk tartalmazza mindazokaz a tantárgyakat, tantárgyi struktúrákat, 

amelyeken az adott évfolyam valamennyi tanulója köteles rész venni. 
 

Alsó tagozat, felmenő rendszerben 
 

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

  
 Órakeret  

NAT  

9.§ 1.a 

Ö. 

Órakeret 

 

NAT 

 9.§ 1.a 

 

 

 

Ö. 

Órakeret 

 

NAT 

9.§ 1.a 

 

 

 

Ö. 

Órakeret 

 

NAT 

9.§ 1.a 

 

 

 

Ö. 

Tantárgyak 
K.a. Szt.   K.a. Szt. K.a. Szt. K.a. Szt. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 1     8 7       7 5 0,5    5,5 5 1    6 

Idegen nyelv -        -   1,5     1,5   1,5     1,5 2 1   3 
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Matematika 4 1     5 4  0,5    4,5 4       4 4       4 

Hit- és erkölcstan 1     1 2 1     1 2 1     1 2 1     1 2 

Környezetismeret -       - -       - 1       1 1      1 

Digitális kultúra -    - -    - 1    1 1    1 

Ének-zene 2       2 2       2 2       2 2       2 

Vizuális kultúra 2       2 2       2 2       2 1       1 
Technika és 

tervezés 

(Kézműves) 
1       1 1       1 1       1 1       1 

Testnevelés/ 

néptánc/úszás 
5       5 5       5 5       5 5       

5 

 

Összesen: 22 2  1 25 22 2  1 25 22 2  1 25 23 2  1 26 

Rendelkezésre álló 

órakeret egyházi 

fennt. iskolákban: 
    25     25     25     26 

 

Felső tagozat, felmenő rendszerben 

 

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

  Órakeret 
 

NAT 

9.§ 1.a 
Ö. 

Órakeret 
 

NAT  

9.§ 1.a 
Ö. 

Órakeret 
   

NAT 

9.§ 1.a 
Ö. 

Órakeret 
 

NAT 

9.§ 1.a 
Ö. 

Tantárgyak K.a. Szt. K.a. Szt. K.a. Szt. K.a. Szt. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4       4 4       4 3 

0,5 

 
   3,5 3 

 0,5 

 
    3,5 

Emelt szintű 
idegen nyelv 

3+

2 
     5 

3+ 

2 
     5 

3+ 

2 
     5 

3+ 

2 
     5 

Matematika 4       4 4      4 3 1     4 3 1     4 

Történelem 2       2 2       2 2       2 2       2 

Állampolgári 
ismeretek 

-    - -    - -    - 1    1 

Hit – és erkölcstan 1     1 2 1     1 2 1     1 2 1     1 2 

Természet - 

tudomány 
2       2 2       2 -        - -        - 

Biológia -       - -        - 1,5       1,5 1,5       1,5 

Földrajz -       - -       - 1,5       1,5 1,5       1,5 

Kémia -       - -       - 1,5       1,5 1,5       1,5 

Fizika -       - -        - 1,5       1,5 1,5       1,5 

Ének-zene 1      1 1      1 1       1 1       1 

Dráma és színház 1       1  -       - -        - -        - 

Hon-és népismeret -    -  1   1 -    - -    - 

Digitális kultúra 1       1 1       1 1       1 1       1 

Vizuális kultúra 1 0,5   1,5 1 0,5   1,5 1,5    1,5 1,5    1,5 
Technika és  
tervezés 

(Kézműves) 
1       1 1       1 1       1 -        - 

Testnevelés/ 
néptánc 

5       5 5        5 5       5 5       5 

Közösségi 

nevelés/osztályfő-

nöki 
1       1 1       1 1       1 1       1 

Összesen: 29 0,5  1 30,5 28 1,5  1 30,5 30,5 1,5  1 33 30,5 1,5  1 33 

Rendelkezésre álló 

órakeret egyházi 

fennt. iskolákban: 
    31     31     33     33 
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2.2.1 Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2020/2021-es tanévtől kifutó 

rendszerben 

 
Alsó tagozat:  
 

  
1. évfolyam 

NAT 2020. 
2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

  
Órakeret 

 

 

N  
9.§ 

1.a 

 

Ö. 

Órakeret N 

8.§ 

(3) 

N 

9.§  

1.a 

Ö. 

Órakeret N 

8.§ 

(3) 

N 

9.§ 

1.a 
Ö. 

Órakeret N  

8.§  

(3) 

N 

9.§  

1.a 
Ö. 

Tantárgyak 
K.a. Szt. Kt. Sz. Kt. Sz. Kt. Sz. 

Magyar nyelv 

és irodalom 
     7       7 6 

  
1   7 6 

  
1   7 

Idegen nyelv        2     2   3     3 2 2     4 

Matematika      4   0,5   4,5 4       4 4       4 

Hit- és 

erkölcstan 
     1     1 2 1     1 2 1     1 2 

Környezetisme

ret 
     1       1 1       1 1 1     2 

Ének-zene      2       2 2       2 2       2 

Vizuális 

kultúra 
     2       2 2       2 2       2 

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat 

(Kézműves) 

     1       1 1       1 1       1 

Testnevelés és 

sport / néptánc 
     5       5 5       5 5       5 

Összesen:      23 2 1 1 27 22 3 1 1 27 24 3 1 1 29 

Rendelkezésre 

álló órakeret 

egyházi 

iskolákban: 

     23 2 2 1 28 22 3 2 1 28 24 3 2 1 30 

 

 

 

Felső tagozat 
 

  

5. évfolyam 

NAT 2020. 
6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

  Órakeret 

 
N 

 9.§ 

1.a 
Ö. 

Órakeret N 
8.§ 

(3) 

N 
 9.§ 

1.a 
Ö. 

Órakeret N 
8.§ 

(3) 

N  
9.§ 

1.a 
Ö. 

Órakeret N 
 8.§ 

(3) 

N 
9.§ 

1.a 
Ö. 

Tantárgyak 
Kt. Sz. Kt. Sz. Kt. Sz. Kt. Sz. 

Magyar nyelv 

és irodalom 
     4       4 3 

  
1   4 4 

  
    4 

Idegen nyelv      3 2     5 3 2     5 3 2     5 

Matematika      3 1     4 3 1     4 3 1     4 

Hit – és 

erkölcstan 
     1     1 2 1     1 2 1     1 2 

Történelem      2       2 2       2 2       2 

Természetisme

ret 
     2       2         0         0 

Fizika              0 1,5       1,5 1,5       1,5 

Biológia              0 1,5       1,5 1,5       1,5 

Kémia              0 1,5       1,5 1,5       1,5 

Földrajz              0 1,5       1,5 1,5       1,5 
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Ének-zene      1      1 1       1 1       1 

Dráma és tánc              0         0         0 

Vizuális 

kultúra 
     1   0,5   1,5 1   0,5   1,5 1   1   2 

Informatika      1       1 1       1 1       1 

Technika, 
életvitel és 

gyakorlat 

(Kézműves) 

     1       1 1       1         0 

Testnevelés és 

sport / néptánc 
     5       5 5       5 5       5 

Osztályfőnöki      1       1 1       1 1       1 

Összesen:      25 3 1 1 29,5 28 3 2 1 33,5 28 3 1 1 33 

Rendelkezésre 

álló órakeret 

egyházi 

iskolákban: 

     25 3 3 1 32 28 3 4 1 36 28 3 4 1 36 

 

 

Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az 

oktatás: 
 

TANÉV 

ÉVFOLYAM 

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

Bevezető szakasz Kezdő szakasz Alapozó szakasz Fejlesztő szakasz 

2020-2021. NAT 20 NAT 12 NAT 12 NAT 12 NAT 20 NAT 12 NAT 12 NAT 12 

2021-2022. NAT 20 NAT 20 NAT 12 NAT 12 NAT 20 NAT 20 NAT 12 NAT 12 

2022-2023. NAT 20 NAT 20 NAT 20 NAT 12 NAT 20 NAT 20 NAT 20 NAT 12 

2023-2024. NAT 20 NAT 20 NAT 20 NAT 20 NAT 20 NAT 20 NAT 20 NAT 20 

 

 

 

 

2.3  Helyi tantervünk prioritásai, iskolánk képzési sajátosságai 
 

2.3.1 Elvek 

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára legmegfelelőbb 

oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez iskolánk a következő elvek szerint biztosítja az 

oktató – nevelő munka feltételeit: 

 A gyerekek szociális és szellemi háttere heterogén, ez hatással van a gyerekek 

felkészültségére, szorgalmára, tanulási motivációjára. 

 A kulcskompetenciák megalapozása, fokozatos, folyamatos megszilárdítása minden 

évfolyamon. 

 A tanulók nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 

nevelés/oktatás egész folyamatában és valamennyi területen. 

 A tanulók személyiségének megismerése, az ehhez illeszkedő korszerű pedagógiai 

módszerek alkalmazása. 

 A tanulók önmagukhoz és a közösséghez viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése tanórákon, iskolai és iskolán kívüli tevékenységek 

során. 

 Korszerű, hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása. 
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 Egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési – értékelési 

eljárások alkalmazása. 

 Korszerű, keresztény katolikus műveltségkép kialakítása, amelyet tanulóink eszközként 

használhatnak a valóság – viszonyrendszerének megértéséhez. 

2.3.2 Délutáni foglalkozást, napközi otthont nyújtó szervezési forma 

Alsó tagozat: 

 A modern oktatási rendszerek egyik fő jellemzője, hogy az iskola mind jobban átfogja a 

tanulók egész tevékenységet. 

 Az új Nkt. értelmében iskolaszervezési formaként a délután 16 óráig tartó foglalkozásokat 

választotta tantestületünk, melyet az iskolaotthonos oktatáshoz, formához hasonlóan 

alakítunk ki. → A két osztálytanító a tanítást (humán, reáltantárgyak) és az egyéb 

feladatokat egymás között osztja meg. 

A tanítási órák zöme a délelőtti időszakban valósul meg. Délután, az ebédelést, az óraközi 

nagy szünetet követően 1-2 tantárgy, foglalkozás megtartására kerül sor. 

 A délutáni tevékenységek kialakítása tág szakmai lehetőséget kínál: 

-  a hagyományos tanítási órákon, szabadidős tevékenységeken - kötött foglalkozásokon 

túl a differenciált egyéni fejlesztéseket, a kreatív tevékenységeket és a játékos, logikai 

gondolkodás fejlesztését integráljuk képzési rendszerünkbe. 

- 1., 3. évfolyamon „Kreatív kuckó” néven, heti egy órában művészeti modullal 

színesítjük a délutánokat. 

- 2., 4. évfolyamon „Logi-matek” néven, heti egy órában a logikai játékokra, a 

matematikai gondolkodás fejlesztésére helyeződik a hangsúly. 

- az 5. évfolyamtól bevezetendő emelt szintű idegen nyelvi oktatás megalapozásaként 

a 2-3. osztályban a heti 1,5 idegen nyelvi tanítási órán túl a 2. osztályban 0,5 órát, a 3. 

osztályban 1,5 órát kötelező idegen nyelvi foglalkozásra fordítunk; 4. osztályban pedig a 

heti 3 idegen nyelvi tanítási órán túl 1 órát fordítunk kötelező idegen nyelvi foglalkozásra. 

Mindhárom modulhoz előre kidolgozott programcsomagot (tanmenetet, foglakozási 

tervet) állítunk össze. 

 Korosztálynak megfelelő tanulási technikák, stratégiák elsajátíttatása: a „tanulás tanítása” 

foglalkozás 4. évfolyamon. 

 Havonta 1 alkalommal klubnapközit szervezünk. 

 A szülőkkel együttműködve tanulóinknak 16 óráig biztosítjuk a foglalkozásokat. 

Felső tagozat: 

 A felső tagozatos tanulók fejlesztésének is fontos színtere a délutáni időszak. Az ekkor 

végzett tevékenységek kölcsönös hatásban vannak a délelőtt és a családi életen belüli 

történésekkel. Együttesen alakítva így a személyiség jegyeket. 

 Az eredményes munkának, a tehetséggondozás kibontakoztatásának, hatékony 

felzárkóztatásnak feltétele a jó iskolai közérzet, színes változatos diákélet. 

 Fontos, hogy a tanulás irányítás, a tanulószoba járuljon hozzá  

- az iskolában folyó értelmi nevelés feladatainak megoldásához, 

- biztosítsa az iskolai feladatokra való naponkénti nyugodt, és eredményes felkészülés 

lehetőségeit, a tanulási zavar megoldását, a tudásbeli hiányosságok pótlását, 

- adjon hathatós segítséget az előrehaladáshoz, a tanulmányi színvonal emeléséhez, 

- erősítse a tanulókban az aktivitást, a kreativitást, alakítsa a gyerekekben a pozitív 

munkaszokásokat. 
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 A fent felsoroltak megvalósításának érdekében törekszünk arra, hogy szakos tanárok és 

osztályfőnökök is vegyenek részt a tanulást irányító, tanulószobai tevékenységek 

megtartásában. 

 5. évfolyamon külön csoportban, 6-8. évfolyamon összevont csoportban szervezzük 

meg a tanulószobai tantárgyi felkészülést, melynek során az aznapi házi feladatok 

megtanulására, elkészítésére kerül sor (kivétel projekt feladatok). 

 Az a tanuló, aki korrepetálásra, felzárkóztatásra szorul (a szaktanár és az osztályfőnök 

döntése alapján) a szülőkkel együttműködve tagja a délutáni tanulószobás csoportoknak. 

 Korosztálynak megfelelő tanulási technikák, stratégiák elsajátíttatása: a „tanulás tanítása” 

foglalkozás 5. évfolyamon, tanulószobai keretek között. 

 Iskolánkban tantárgyi felkészülést az alábbi tanulásszervezési formák segítik: 

- páros munka (két azonos képességű tanuló, gyengébb-ügyesebb tanuló → a nevelő 

szabadon dönti el) 

- csoportmunka 

- önálló munka, 

- projektmunka. 

 A tanulószobai tevékenységeket külön működési rend szabályozza. 

 A heti kötelező összidőkeret terhére (56-56 óra) matematika, magyar nyelv és irodalom 

tantárgyból 7.  évfolyamtól tanrendbe épített, órarendbe illesztette  kötelező középiskolai 

felvételi előkészítőt, illetve magyar nyelv és irodalom foglakozást tartunk, melyen a 

tanulói részvételt a szülők aláírásukkal erősítenek meg. 

 A szülőkkel együttműködve tanulóinknak 16 óráig biztosítjuk a foglalkozásokat. 

 
 

2.3.3 Iskolánk képzési jellemzőit, a rendelkezésre álló órakeret felhasználását az 

alábbiak szerint határoztuk meg: 

 
Alsó tagozat 

 A magyar nyelv és irodalom tantárgy heti óraszámát  

- az 1. évfolyamon 1 órával,  

- a 3. évfolyamon 0,5 órával, 

- a 4. évfolyamon 1 órával növeltük a szabadon tervezhető órakeretből. 

 1. és 2. évfolyamon a matematika tantárgy heti óraszámát 1 illetve 0,5 órával növeltük 

szabadon tervezhető órakeretből. 

 Az idegen nyelv tantárgy heti óraszámát a 2-3. évfolyamon 1,5 órával, a 4. évfolyamon 

1 órával növeltük szabadon tervezhető órakeretből. 

 Az idegen nyelv csoportokat a szülők igényeire építve, de az igazgató döntése alapján 

alakítjuk ki. 

 A technika és tervezés tantárgy tananyagát kézműves technikák elsajátításával egészítjük 

ki. 

 Néptánc oktatásunkat a testnevelési órakeretből biztosítjuk. 

 2-4. évfolyamon az úszás oktatást testnevelési órakeretből biztosítjuk. 

 Az emelt óraszámok a felzárkóztatás és a tehetséggondozás (kétpólusú oktatás) 

lehetőségét teremtik meg. 

 Testnevelés óráink egy részét az udvaron kialakított fizikai- és állóképességet növelő, 

erőnléti, kondicionáló gépek segítségével tartjuk. 
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Felső tagozat: 

 A magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát 7-8. évfolyamon 0,5 órával növeltük 

a szabadon tervezhető órakeret terhére. 

 A matematika tantárgy óraszámát 7-8. évfolyamon 1-1 órával megemeltük a szabadon 

tervezhető órakeretből. 

 A természettudományos tantárgyakat 2 éves ciklusban osztottuk el. Évenként 1,5 órát 

tervezve. 

 Iskolánkban a művészetekre megállapított felső tagozatos alapóraszámok (10 óra) 

bontása a következő: 

osztály                           tantárgy,                                                   óraszám 

5. 
drama - vizuális  kultúra - ének-zene 1-1-1  

6. 
vizuális  kultúra - ének-zene 1 -1  

7. 
vizuális kultúra - ének-zene 1,5 - 1 

8.  
vizuális kultúra - ének- zene 1,5 -1  

 A magas szintű képzőművészeti nevelés érdekében az 5-6. évfolyamon a rajz és vizuális 

kultúra tantárgyat 0,5 órával emeltük meg az engedélyezett többlet órakeret (szabadon 

tervezhető) terhére. 

Az 5. évfolyamon ezt a 0,5 órát a 6. évfolyamról átcsoportosított szabadon tervezhető 

órával oldottuk meg. 

 Az 5-6. évfolyamos néptánc oktatásunkat a testnevelési órakeretből biztosítjuk. 

 5-8. évfolyamon csoportbontásban oktatjuk a matematika, magyar nyelv és irodalom 

tantárgyat, ezzel is biztosítva, támogatva, megerősítve a kétpólusú oktatást.  

 A dráma és tánc órák tanítását 5. osztályban biztosítjuk. 

 A hon-és népismeret tanítására a 6. osztályban kerül sor, a NAT-ban foglaltak szerint 

a szabadon tervezhető órakeret terhére. 

 Testnevelés óráink egy részét az udvaron kialakított fizikai- és állóképességet növelő, 

erőnléti, kondicionáló gépek segítségével tartjuk. 

 

 

Idegen nyelv 

 

Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is 

vitathatatlan, így elengedhetetlenül fontos legalább egy idegen nyelv alapos ismerete, az 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciák elsajátítása és fejlesztése. 

A 2. évfolyamon megkezdett, a nyelvvel való játékos ismerkedéstől  a tudatos nyelvhasználatig 

szeretnénk eljuttatni diákjainkat.  

Nagyon fontos, hogy a gyerekek szeressék az adott nyelvet, hiszen az emelt óraszám több 

feladatot ad otthonra is, egyik napról a másikra több a házi feladat és a szótanulás. 

Célunk az, hogy intenzív tanulással, szorgalommal a 8. osztály végére olyan megbízható 

nyelvismerettel és nyelvhasználattal rendelkezzenek tanulóink, mellyel a mindennapi 

élethelyzetekben jól tudnak kommunikálni. 

Ennek érdekében a 2-3-4. osztályban emelt óraszámú, a 5-8. osztályban pedig emelt 

szintű idegen nyelvi oktatást valósítunk meg.  

 Kisgyermekkorban a nyelvtanulás iránti pozitív attitűd kialakítása, és a motiváció 

fenntartása játékos tevékenységeken keresztül a leghatékonyabb.  
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A 2-3. évfolyamon az emelt szintű idegen nyelvoktatás előkészítéseként, 

ráhangolásként osztályonként 1,5 órát biztosítunk az angol/német nyelv oktatására a 

szabadon tervezhető órakeretből, ezen kívül 2. osztályban még 0,5 órát, a 3. osztályban 

pedig 1,5 órát kötelező idegen nyelvi foglalkozásra fordítunk. 

 4. évfolyamon az emelt óraszámú angol/német nyelvoktatás bevezetése miatt 2+1 órát 

biztosítunk tanulóinknak (alapóraszám + szabadon tervezhető óra), ezen kívül a heti 3 

idegen nyelvi tanítási órán túl még 1 órát fordítunk kötelező idegen nyelvi foglalkozásra. 

Feldolgozzuk a Közös Európai Referenciakeretben szereplő témaköröket. A 

témaválasztásban igazodunk a tanulók szintjéhez s a választott tankönyv által feldolgozott 

tananyaghoz. Ennek megfelelően alsó tagozatban sok szerepjátékra, dramatizálásra lesz 

lehetőség, pl. mondókák, daltanulás, hagyományok, ünnepek, vásárlás, ünnepek, 

bemutatkozás, segítség kérése stb.. 

 Feladatunknak tartjuk az idegen nyelvek megszerettetését, a nyelvi kompetenciák 

kiegyensúlyozott fejlesztését. A nyelvtanulással egyúttal megalapozhatjuk a más 

kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűdöt, ami magában foglalja a kulturális sokféleség 

tiszteletben tartását is. 

Az 5-8. évfolyamon az emelt óraszámú angol/német nyelv oktatására 3+2 órát 

(alapóraszám + emelt szintű szervezési formára fordítható órakeret) biztosítunk. 

A KER témaköreinek megfelelően felső tagozatban társalgási témák illetve, prezentáció 

készítése: család, iskola, lakóhely, barátok, média, környezetvédelem, egészséges életmód, 

országismeret, kultúra, hagyományok, ünnepek–népszokások, történelem stb. kerülnek 

előtérbe.  

Lehetőségünk lesz reáliák feldolgozására, pl. szórólapok, hirdetések, csomagoláson 

olvasható adatok, receptek értelmezésére.  

 Az idegen nyelvet minden érintett évfolyamon csoportbontásban tanítjuk. 

 A feladatokat tömbösített órán, projekt munkában, illetve pármunkában végezzük el. Ezzel 

elősegítjük a kommunikatív nyelvoktatást, és a nyelvvizsgára való felkészülést.  

 A gyerekek megmérettetésére is alkalmat adunk. Iskolai versenyeket szervezünk (pl. nyelvi 

hét, vers- és prózamondó verseny, városi-regionális), és jelentkezünk más intézmények 

által meghirdetett területi, megyei és országos versenyekre is. 

 Idegen nyelvből 7. évfolyamon belső vizsgát is szervezünk, valamint a 6. és 8. osztályos 

országos idegen nyelvi mérést szóbeli méréssel egészítjük ki, melyeket külön 

dokumentumban szabályozunk. 

 Igény szerint a gyorsabban haladó tanulóink számára TELC B1 (esetleg B2) szintű 

nyelvvizsgát szervezhetünk.  
 

2.4 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

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

(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az 

oktatásért felelős miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl 

néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, technika, rajz és vizuális kultúra. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az 

egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. A taneszközök 

beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 
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A taneszközök kiválasztásánál a munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 Tanítható-tanulható, tanulásra ösztönző, esztétikus, intézményünk elveinek, céljainak 

leginkább megfelelő szellemiségű tankönyveket választunk. 

 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. 

 Egy-egy tantárgy tanításához felmenő rendszerben ugyanazt a tankönyv családot 

használjuk. 

 A meglévő tan- és segédkönyvek közül igyekszünk azokat kiválogatni, amelyek 

világnézeti és tananyag elosztási szempontból leginkább megfelelnek igényeinknek. 

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 

hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

2.5 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

2.5.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

 A gyermek fokozatos átvezetése az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 

tanulás szervezeti kereteibe, tevékenységrendszerébe és szokásrendjébe. → Tanévkezdő 

tanítási program. 

 Felhasználva az iskolába kerülő gyerek természetes tanulási motiváltságát, fejleszteni 

a megismerés és a megértés iránti érdeklődését, nyitottságát. 

 Tartalmat és időt adni a gyermekeknek játékra, mozgásigényük kielégítésére. 

 A tanulók egyéni fejlesztési szükségleteinek feltérképezése. 

 A gyerekek közötti különbségek elfogadása és elfogadtatása. 

 Kellő idő biztosítása a tanulási feladatok egyéni pszichológiai feltételeinek beéréséhez. 

 Személyre szóló fejlesztéssel és értékeléssel esélyt adni a sikeres iskolai pályafutásra, 

az egységes műveltségbeli alapok megszerzéséhez. 
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2.5.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan 

előtérbe kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 Differenciált tervezéssel és tanulásirányítással fokozatosan növelni a tanulói terhelést. 

 Hangsúlyosabbá válnak a teljesítményelvárások által meghatározott tanulási feladatok. 

 A tanítási tartalmak feldolgozása együttműködésre épülő kooperatív technikákkal. 

 A tanulók önismeretét és fejlődését elősegítő értékelések alkalmazása. 

 Problémahelyzetekből kiinduló, kreativitást ösztönző feladatokkal fejleszteni a 

kulcskompetenciákat. 

 Az ismeretszerzés korszerű forrásainak, eszközeinek használata. 

 Az elemi tanulási módszerek és technikák megtanítása és gyakoroltatása. 

 A tanulók fokozatosan gyarapodó ismereteinek rendszerbe szervezése. 

 Tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a gyermekben a 

felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot. 

 Gyakorlóterepet ad magatartási normák, szabályok elsajátításához, 

konfliktuskezeléshez. 

 A személyes bizalomra építve a keresztény magatartásminták, szokások megerősítése. 

 A tanulási nehézségekkel küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók támogatása, a 

szokásostól eltérő ütemű fejlődésükből adódó hátrányok csökkentése. 

 

2.5.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

 Ez az időszak szervesen folytatja a kulcskompetenciák, az alapkészségek és képességek 

fejlesztését.  

 A fejlesztés alapvetően az érzékelés útján szerzett tapasztalatokra épülő integratív-

képi gondolkodásra irányul. 

 Hangsúlyosabbá válik az anyanyelvi kommunikációhoz szükséges képességek, a 

kritikus gondolkodás és a problémamegoldás alapképességeinek a fejlesztése. 

 Előtérbe kerül a komplex információk kezelésével kapcsolatos képességfejlesztés. 

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

önismeretének fejlesztése. 

 A társadalmi környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükséges 

képességek továbbfejlesztése. (Együttműködési készség, segítőkészség, 

szolidaritásérzés, megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség.) 

 Tudatosítani a tanulókban a közösségek demokratikus működésének értékét és néhány 

általánosan jellemző szabályát. 
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 A keresztény emberkép, értékrend és világnézet tapasztalatokra és integratív-képi 

gondolkodásra épülő bemutatása. 

2.5.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés 

megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 Hangsúlyossá válik az egyre összetettebb tudástartalmakkal összefüggő – már 

megalapozott – kompetenciák fejlesztése, bővítése, hatékonyságuk növelése. 

 Előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolkodás. 

 Tisztázásra kerül az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalma és ezek 

egymáshoz való viszonya. 

 A demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet iránti 

felelősségre, a mindennapi magatartásra. 

 Felkészülés a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. 

 Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismertetése, 

az Európához tartozás tudatának erősítése, az emberiség közös problémáinak 

bemutatása. 

 A tanulók felkészítése érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően a 

középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra. 

 A keresztény emberképen alapuló személyes értékrend kialakítása, etikai szituációk 

kritikai elemzése, értékelése. 

2.5.5 Az iskolában alkalmazott pedagógiai módszerek, témanapok, témahetek, 

projektoktatás  

A nevelőtestület a minél hatékonyabb és eredményesebb nevelés-oktatás érdekében az 

ismeretszerzésnek különféle formáit igyekszik változatosan alkalmazni, értelemszerűen 

mindenki a maga szakterületén. 

– Az „iskolaotthonos” kötött, projektalapú szabadidős foglalkozások: fókuszában a 

szakrális néphagyományok állnak. 

–  A pedagógusok által választott, egyéb kötött iskolaotthonos foglalkozások: minden 

iskolaotthonos foglalkozás iskolánk arculatát erősíti és segíti, megalapozza a diákok felső 

tagozatos szakköri tevékenységeit. 

– Alsó tagozatos „Lelki egészségtan” foglalkozások péntekenként (a tagozatos 

szentmisékkel párhuzamos tevékenység).  

– Tanítási órákon átívelő, intézményen kívüli szabadidős tevékenységek: 

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

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

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

múzeumlátogatások, délutánok, táncos rendezvények stb.). 

A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük.  

– Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás:  
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Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon 

tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár 

– önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

– Klubnapközi: havonként egy alakommal, a világi népszokások, néphagyományok 

átörökítése áll a foglalkozások középpontjában.  

– Projektoktatás: A korábban jól bevált, az iskola hagyományrendszerébe beépült 

tevékenységi formák alapján a pedagógiai program végrehajtása során sajátos pedagógiai 

módszerként alkalmazzuk a projektoktatást.  A projektoktatás során a tanév elején 

kidolgozott éves munkatervben meghatározott témaegységek kerülnek feldolgozásra. A 

témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a 

pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül. 

– Témahét, témanap: Témahét megszervezését felső tagozatos osztályainkban vagy 

csoportjainkban tervezzük. A témahét konkrét tartalmát éves munkatervünkben rögzítjük, 

pályázati források esetén azt kiegészítjük. A témahét legkevesebb 3 napra koncentrálja a 

tananyaghoz kapcsolódó tudásanyagot, melyet éves tanmenetben is rögzítünk. Lehetőség 

szerint összekapcsoljuk tanulmányi kirándulással.  

A témanap tevékenységköreibe mindkét tagozat bekapcsolódik. Konkrét tartalmát, 

időpontját az éves munkatervben jelöljük.   

– Nemzeti összetartozás – „Határtalanul” témanapok  

– Nyelvi nap 

– „Tanulni tanulok” - tanulási technikák, tanulási stratégiák foglalkozás 4-5. 

évfolyamon. 

– Diák Ki mit tud?  „Tiéd a színpad…” 

– „Színfolt”,  zenés, táncos, irodalmi délután 

– Tehetséggondozó műhelyek 2-3. évfolyamtól. 

– Tematikus tehetséggondozó táborok 2-3. évfolyamtól. 

– Aktív tanulás. 

– Differenciálás. 

– Teamtanítás. 

– Digitális technológia alkalmazása. 

– Multidiszciplináris óra. 

– Kooperatív munkaforma, kooperatív tanulási technika. 

2.6 Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  

Diákjaink számra a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből 

1. évfolyamon 4 órát ( +1 óra néptánc), 2-4. évfolyamon heti 3 órát (+1 óra úszás, +1 óra 

néptánc), 5-6. évfolyamon 4 órát (+1 óra néptánc)  órarendbe iktatva osztálykeretben 

szervezünk. A heti öt testnevelés órából 2 órát, szülői kérésre választható lehetőségként az 

alábbi rendben biztosítjuk: 
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- a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a 

szakosztályban történő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott 

tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával 

- a kötelező testnevelési órákon felül szervezett gyógytestnevelési foglalkozáson történő 

részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskolaegészség-ügyi szolgálat 

szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek. 

- az iskola által szervezett tömegsport foglalkozáson vehetnek részt. 

2.7 A választható foglalkozások, egyéb elfoglaltságok szabályai 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettese rögzítik 

a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

- A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével 

a munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet megszervezni. 

         A tanulók felvétele a tehetséggondozó csoportok/műhelyekbe az alábbiak szerint 

történik: 

- az év eleji diagnosztikus mérés eredménye, 

- az osztályfőnök javaslata, 

- valamint a szaktanár javaslata alapján. 

- A tanulók önművelődési igényének fokozatos kialakítása, az önálló ismeretszerzés 

lehetőségének biztosítása és a szabadidő tartalmas, önálló felhasználása érdekében 

különféle szakköröket szervezünk. A szakkörök az egyes tantárgyakhoz 

kapcsolódnak, a tanulók érdeklődésére épülnek, és általuk kezdeményezettek is 

lehetnek.  

-  A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások 

időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni.  

- Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza 

a műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola 

tanulói a házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben 

kötelesek megjelenni. 

- A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését 

célozza. A tanulók intézményi, egyházmegyei, városi, megyei, kistérségi és országos 

meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A 

meghirdetett versenyekre a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktanárok és az 

igazgatóhelyettes, valamint a tagintézmény-vezető felelősek. 

- A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott 

pedagógus tartja.  

- Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik, vezetője az igazgató által megbízott 

kórusvezető tanár. Elsősorban az egyén közös éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de 

az iskolai, kistérségi és városi kulturális rendezvények színesítését is szolgálja. A 

kóruspróbák meghatározott időben – a rendkívüli eseteket leszámítva, heti két alkalommal 

tarthatók. Ez időben egyéb foglalkozások csak az igazgató vagy helyettesének külön 

engedélyével szervezhetők.  
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- A színjátszó kör az iskola tanulói körében jelentkező széleskörű igényeket elégit ki 

működésével. Feladata tehetséges diákjaink számára kibontakozási lehetőség biztosítása, 

produkciók készítése az iskola, az egyházmegye és a város különféle rendezvényeire. 

- A rendszeres mozgás megszerettetésére, a mozgásigény kielégítésére, a mozgás-

tapasztalatok bővítésére, a testi képességek és a harmonikus mozgás (helyes testtartás, szép 

mozgás) fejlesztésére alsó és felső tagozaton sportkörök/foglakozások szervezését 

biztosítjuk. 

- A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének 

szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és 

egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi 

kirándulások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell 

szabályozni. 

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, 

veszélynek vannak kitéve. Ezért iskolánkban a szociálisan hátrányos körülmények között élő 

tanulók problémáit igyekszünk kezelni, törekszünk a tanulók veszélyeztetettségének 

megelőzésére, illetve megszüntetésére.  

E feladatokat az alábbiakban határozzuk meg:  

 szociometriai felméréseket készítünk a tanulók valódi körülményeiről a személyiségi jogok 

messzemenő figyelembevételével 

 a rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok 

segítésének formái:  

o ingyenes tankönyvellátás biztosítása a jogszabályok által meghatározott módon, 

o széleskörű könyvtárhasználat (számítógép, könyvtárállomány), 

o tanulmányi kirándulások anyagi támogatása,  

o táborok, egyéb fakultatív programok anyagi támogatása, 

o kedvezményes ebéd biztosítása,  

o javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására  

 mentálisan sérült tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának igénybevétele 

 a tanulók jogainak fokozott védelme  

 rendszeres felvilágosító munka végzése az osztályfőnök, a szaktanárok és a védőnő segítségével 

(drog, alkohol, dohányzás)  

 törekszünk arra, hogy minél több pedagógus szerezzen alapos ismereteket a sikeres kábítószer-

ellenes program megvalósításához, 

 rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel,  

 a veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel kísérése. 

 A fenti feladatok összefogását az igazgató által megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

 

Intézményünk esélyegyenlőségi programjának intézkedési terve megteremti a 

szegregációmentesség és az egyelő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. 

 Iskolánk biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, elfogadóbb, 

toleránsabb hátteret biztosítva ezzel számukra. 
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 Iskolánk törekszik arra, hogy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

diákjainkat bevezesse a közösségi életbe, elősegítve integrációjukat. 

 

Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően értelmezzük: 

 a nevelésbe/oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a jelentkezési 

kérelmek elbírálása, 

 a nevelés/oktatás körülményeinek megállapítása, a követelménytámasztás, 

 a teljesítmény értékelése, 

 a neveléshez/oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

 pályaorientációs tanácsadás. 

 

Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben: 

Olyan körülményeket kell kialakítanunk, hogy megvalósuljon 

- a megkülönböztetés megszűntetése, 

- az egyenlő bánásmód, 

- az emberi méltóság tiszteletben tartása, 

- társadalmi szolidaritás. 

Minden tervezett infrastrukturális és tartalmi fejlesztés esetén figyelmet kell fordítani a hátrányos 

helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók helyzetének javítására a beruházás során. 

2.8.1. Akcióterv ütemezése 

Helyzet-

elemzés 
Cél Intézkedés Felelős Határidő 

Indikátor 

rövidtávon 

Indikátor 

középtávon 

Indikátor 

hosszútávon 

Egyéni tanrend 

szerint haladók 

Egészségügyi 

okból egyéni 

tanrend szerint 
haladók az 

adott tanévet 

eredményesen 

el tudják 

végezni. 

Órarend 

összeállítása. 

Igazgató, 

Igazgatóhelyettes  
Szept. 15. Szaktanár 

készítse el a 

tanulóra 
vonatkozó 

haladási 

tervet. 

Adott tanév 

sikeres 

befejezése. 

A tanuló 

szükségszerin

ti integrálása.  

SNI tanulók 

felmérése. 

Pontos képet 
kapjon az 

iskola az SNI 

tanulók 

számáról. 

Szakértői 
vélemények 

áttekintése, 

családlátogatások

Új vizsgálatok 

kérése. 

Igazgatóhelyettes  

osztályfőnökök 

Szept. 15. 

Folyamatos. 
Felzárkóztató 
programok 

eredményessé

gének 

vizsgálata. 

Adott tanév 
sikeres 

befejezése. 

Nyomon 

követés. 

Hátrányos/ 
halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 
felmérése. 

Pontos képet 
kapjon az 

iskola az SNI 

tanulók és 

HH/HHH 
tanulók 

létszámáról. 

Szakértői 
vélemények 

áttekintése, 

családlátogatások 

Szülők 

tájékoztatása. 

Igazgató, 
Igazgatóhelyettes

osztályfőnökök 

Osztályfőnökök, 

gyermekvédelmi 
felelős 

Szept. 15. 
Folyamatos. 

Szeptember 

első hete. 

Felzárkóztató 
programok 

eredményessé

gének 

vizsgálata. 
Kérdőívek 

kitöltése. 

Adott tanév 
sikeres 

befejezése. 

HHH-s 

tanulók 
folyamatos 

nyomon 

követése. 

Nyomon 
követés. 

Eredmények 

vizsgálata. 

Évfolyam-

ismétlők 

fejlesztése. 

Bukások 

számának 

csökkentése. 

Felzárkóztató 

programok 

indítása. 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes 

szaktanárok 

Folyamatos. Egyéni 

fejlesztő 

programok 

kidolgozása. 

Adott tanév 

sikeres 

befejezése. 

Nyomon 

követés. 

Fejlesztő 
foglalkozásra 

szoruló tanulók 

ellátása. 

Tanulásban 
akadályozotta

k eredményes 

fejlesztése. 

Organikus, 
pszichés és 

egyéb 

részképességek 

feltárása, 

fejlesztés. 

Szaktanár, 
munkaközösség 

vezetők fejlesztő 

pedagógusok 

Szeptember 
30. illetve 

folyamatos. 

Felzárkóz-
tatást segítő 

programok 

kidolgozása. 

Diagnoszti-
kus mérések 

eredményei-

nek 

vizsgálata. 

Kompetencia 
mérés 

eredményei. 
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Tovább-

tanulás. 

 

Az érettségit 

adó 

középiskolákb

a való 
jelentkezések 

növelése. 

 

Szülők 

széleskörű 

tájékoztatása. 

Oktatási 
színvonal 

emelése. 

 

Igazgató, 

igazgató 

helyettes, 

osztályfőnökök, 

nevelőtestület 

 

Tanév első 

féléve. 

 

Eddigi 

beiskolázási 

eredmények 

vizsgálata. 

 

Egyre többen 

jelentkezzene

k érettségit 

adó közép-

iskolákba. 

 

Nyomon 

követés. 

Hátrányos 

helyzet 

megkülönbözte

tésének 
megakadályozá

sa. 

Hátrányos 

megkülönbözt

etés 

megakadályoz

ása. 

Osztályok 

szervezésénél a 

hátrányos 

megkülönböz-
tetés nem 

érvényesülhet. 

Igazgatóhelyettes Aug. 30. 

Folyamatos. 

Osztályok 

összetételéne

k vizsgálata. 

Osztályok 

összetételé-

nek 

vizsgálata. 

Osztályok 

összetételé-

nek 

vizsgálata. 

Iskolai légkör 

javítása. 

A gyerekek jól 

érezzék 

magukat az 

iskolában, a 
szülők 

elégedettek 

legyenek. 

Szülők, tanulók 

széles körű 

tájékoztatása, 

változatos 
programok 

biztosítása. 

Tantestület 4 évente 

irányított 

önértékelés. 

Irányított 

önértékelés 

eredményé-

nek 

vizsgálata. 

Éves munka-

tervben a 

tanulói, 

szülői 
igények 

figyelembevé

tele. 

Nyomon 

követés, 

fejlesztés. 

 

2.8.2.  Jelen programot érintő éves felülvizsgálati monitoring fő tartalmi elemei: 

 A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók intézményi oktatási 

esélyegyenlőségi helyzetének bemutatása. 

 Az intézményt, a hátrányos helyzetű tanulókat érintő programok és tevékenységek, 

valamint az őket érintő főbb intézményi változások bemutatása. 

 Beszámoló a jelen program keretében elfogadott akcióterv végrehajtásáról, az 

akciótervben meghatározott feladatok elvégzéséről 

 Tájékoztatás a tárgyévben beadott, intézményi esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos 

szülői/gondviselői panaszokról, a panasztételi eljárások eredményeiről. 

 A következő időszakra vonatkozó program alapelveinek és cselekvési irányainak 

meghatározása. 

 

2.8.3 Az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló dokumentumok 

Az intézmény folyamatosan karbantartja a Köznevelési Esélyegyenlőségi Terv c. dokumentumot. 

Felülvizsgálására 4 évente kerül sor. 

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 

formái, a magasabb évfolyamra lépés feltételei 

A követelményrendszer betartása, betartattatása szempontjából alapvetően fontos a fegyelem és a 

fegyelmezés, a jutalmazás és az elmarasztalás kérdése, amely során az alábbi alapelveket kell 

figyelembe venni: 

- csak az iskola pedagógiai programjában elfogadott tananyagot lehet megkövetelni, 

- a követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat, 

- figyelembe kell venni a tanuló képességeit - talentumait -, és a tanuláshoz való 

hozzáállását, ehhez jól kell ismerni a tanulót, 

- összhangot kell teremteni az egyes tantárgyak között, ne legyen egyik sem 

túlhangsúlyozva vagy elhanyagolva a másik tantárgy rovására, 
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- a követelmény célja nem az elriasztás, hanem az igényesség igényének kialakítása. 

- csak az önmagával szemben is igényes tanár tud igényességre nevelni, 

- a tantárgyi és tanórai követelmények legyenek világosak egyértelműek és teljesíthetőek, 

- a tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a tanuló érezze a 

következetességet, és a kiszámíthatóságot, 

- a követelmény mögött érződjön a tanítvány egyediségének és teremtettségének tisztelete. 

A fegyelmezett viselkedés a szabályok, előírások betartását, eljárások ismeretét, mások jogainak 

tiszteletbe tartását is jelenti. A fegyelem következménye a (külső és belső) rend, rendezettség, 

szervezettség, egyértelműség, kiszámíthatóság, biztonság. 

Aki fegyelmez az: 

tanít, útmutatást ad, nevel, képez, képesít, vezet, előkészít, tájékoztat. 

 

A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény megerősítése, 

honorálása.  

A jutalmazás  
- akkor hatékony, ha közvetlenül a kívánatos viselkedés után alkalmazzák,  

- akkor működik, ha a diák erősen vágyik a jutalomra, és megtiszteltetés számára,  

A jutalmazás rendkívül nagy motiváló erő főleg kisgyermekkorban, de később sem lebecsülendő 

a szerepe. Éppen ezért helyes mértékkel és jó időben kell alkalmazni. 

 

Az elmarasztalás akkor működik, ha szakszerű, ha célja a nem kívánt viselkedés belsővé 

válásának megakadályozása, és a diák helyes irányba terelése. 

A büntetésnek számos negatív hatása is lehet a gyermek fejlődésében, mégis a kisebbik rossz 

választásának elve alapján számos helyzetben élni kell vele. Egyes helyzetek nem oldhatóak meg 

e nélkül. Nincs idő kivárni, amíg a helyes magatartást megérti és az a belsővé, válik. Másrészt csak 

ezzel lehet felállítani a végső viselkedési korlátokat, illetve a felállított korlátokat betartani. 

 

Az ellenőrzés, értékelés a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek jelentős szerepe van 

a személyiség fejlesztésében: 

- ösztönzést ad,  

- kifejleszti a felelősségérzetet és önértékelő képességet,  

- önnevelésre késztet.  

 

Az objektív, igazságos értékelés előfeltétele a világosan megfogalmazott és következetesen 

érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga teljesítményéhez, egyéni 

képességeihez is viszonyítanunk kell.  
Az értékelés a tanulókat egyénenként is segíti abban, hogy a tőlük elvárható maximumot 

nyújtsák. Az értékelés minden esetben a bizalomra épül. 

A nevelésközpontúság azt igényli, hogy folyamatosan értékeljük a gyermeki személyiséget. Arra 

törekszünk, hogy folyamatosan szem előtt tartsuk növendékeink tanulmányi előmenetelét, tudjuk, 

hol tartanak, hogyan fejlődtek, mennyit tanultak, mennyit nem. Az értékelés a nevelő 

oktató munka egyik legfontosabb, mindent meghatározó kérdése. Fontos, hogy jól tervezett, 

következetes, tartalmas, objektív legyen. 

Az ellenőrzéshez, értékeléshez megfelelő légkört kell biztosítani. A számonkérés gyakorisága 

legyen összhangban a heti óraszámmal. 

 

 

Az értékelés a pedagógiai munka mindennapi része. Alapelvünk, hogy: 

- személyre szóló legyen,  

- fejlesztő, ösztönző jellegű legyen 
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- folyamatos legyen 

- az iskolai követelményrendszerre épüljön 

- legyen tárgyszerű (melyek az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges a 

javítás). 

 

A tanulók fejlődésének nyomon követése, teljesítményük értékelése a következő információk 

alapján történik: 

 a tanuló és a pedagógus napi kapcsolata, 

 a napi tanulási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése szóbeli feleletekkel, tesztekkel, 

az írásbeli feladatok javításával, 

 összegző kép a gyerek munkájáról, fejlődéséről témazáró felmérésekből, dolgozatokból, 

szóbeli feleletekből, elkészített munkadarabokból, képzőművészeti alkotásokból, 

kiselőadásokból, a testi fejlődést nyomon követő teljesítménymérésekből  

 versenyeredmények, 

 vizsga és mérési eredmények  

 szülő-pedagógus párbeszéd   

 szociometriai felmérés a társas kapcsolatokról  

 kérdőívek és beszélgetések a tanulási szokásokról   

 önértékelő megbeszélések az osztályközösségben, csoportokban   

 az egy osztályban tanító pedagógusok megbeszélései. 

 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik.  

Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. A 

magyar nyelv, magyar irodalom, matematika tantárgyakból az első-negyedik évfolyamon a tanév 

végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot 

tesznek.  

2.9.1 Írásbeli feladatok és értékelésük 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái 

Az elméleti jellegű tantárgyak írásbeli beszámoltatásának formái: 

- az előzetes ismereteket és készségeket felmérő diagnosztikai, 

- a tanítás folyamatába illesztett, a tanítás pillanatnyi eredményességét felmérő formatív, 

- a témakör lezárása után íratott, szummatív jellegű - egész órás - számonkérések. 

Munkánk során az értékelés mindhárom típusát alkalmazzuk:  

- A diagnosztikai és formatív dolgozatok funkciója a felmérés, a pedagógus előzetes és 

folyamatos tájékozódása az ismert vagy átadás alatt lévő ismeretek elsajátításának színvonaláról, 

egyaránt méri a tanulás és a tanítás eredményességét. 

- A diagnosztikai felmérések eredményét a pedagógus saját döntése alapján építheti be a tanuló 

értékelésébe,  

- A központilag végzett kompetenciamérések eredményét – csak ösztönző, motiváló jelleggel, 

javítási lehetőségként   számítjuk be a tanulók értékelésénél. 

- A tanulói írásos beszámolók százalékos értékelésének alapja a feladatsor itemekre (legkisebb 

gondolati ill. ismereti egységekre) bontott javítókulcsa. 

- Ha a feladatsor nem kifejezetten ismeretfelmérő típusú, akkor lehetőség szerint tartalmaznia kell 

gondolkodásra serkentő, probléma-megoldást igénylő feladatokat is. 
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- A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztály 

legfeljebb két szummatív jellegű (témazáró vagy év végi felmérő) dolgozatot írhat. Az ilyen 

dolgozatok tervezett idejét az e-naplóba egy héttel korábban be kell jegyezni, és a tanulókkal 

is közölni kell.  

- A tanulás pillanatnyi eredményességét felmérő (formatív) írásbeli felmérés csoportosan 

vagy egyénileg előzetes bejelentés és napi korlátozás nélkül is íratható. Az ilyen dolgozatok 

egyetlen, jól körülhatárolt és szűken meghatározott ismeretkört, vagy készséget mérhetnek a 

tanóra kisebb részében. 

- A diagnosztikai, valamint a szummatív mérést célzó dolgozatokat (javítókulcsaikkal együtt) az 

iskola egy évig őrzi, azok (fogadóórákon vagy előre egyeztetett időpontban megjelent) a szülők, 

illetve a tanulók kérésére az azt összeállító és megírató nevelő jelenlétében megtekinthetők. 

- A diagnosztikai és a szummatív dolgozatokat az iskola – ill. az azt megírató pedagógus - egy 

évig őrzi, azt a szülő vagy a tanuló kérésére – legfeljebb egy nap időtartamra - kiadhatja, ill. az 

igazgató, a helyettese vagy a munkaközösség-vezető kérésére bemutathatja, a javítókulccsal 

együtt. 

- Az írásos beszámoltatások tartalma csak a helyi tantervben megfogalmazott ismeretanyag, 

készség felmérése lehet. Lehetőséget kell adniuk a minimális követelményt elsajátító tanulók 

számára az elégséges érdemjegy elérésére, ugyanakkor ismeretanyagában és 

készségfelméréseiben kellően differenciáló jellegűnek kell lenniük. 

- Elégtelen érdemjegyű témazáró dolgozat esetén a pedagógus felajánlja a javító dolgozat 

megírásának lehetőségét.  Amennyiben a diák él ezzel a lehetőséggel, úgy mind a két dolgozat 

eredménye bekerül a naplóba. Abban az esetben, ha javító dolgozatot SNI, BTMN tanuló ír, 

csak a tanuló számára kedvezőbb érdemjegy kerül beírásra.  

- Egy évig meg kell őrizni a dolgozatokat. 

2.9.2  Szóbeli beszámoltatás 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése és az egyéni felkészülés ellenőrzése érdekében 

a pedagógusok többször ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában is. 

Ezért arra törekszünk, hogy minden tanuló félévente kétszer feleljen szóban az erre alkalmas 

tantárgyakból. 

 

A szóbeli számonkérés formái: 

Összefüggő felelet, feladat szóbeli megoldása, beszélgetés, kiselőadás, órai aktivitás, 

projektmunka, szituációs vagy drámajáték, memoriterek, vitakészség- önálló vélemény 

megfogalmazása, gyűjtőmunkák. 

2.9.3 Gyakorlati beszámoltatás 

A számonkérésnek ez a formája elsősorban a készségtárgyak esetében alkalmazható. 

De minden olyan prezentáció, projektmunka, transzparensek, amelyek alkalmasak a tanulók 

értékelésére ide tartozhatnak. 

 
 

2.9.4.  Az értékelés 
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A tanulói teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás – képesség - teljesítmény 

egységében kell értékelni. A pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés útján történő 

fejlesztése az irányadó elv. 

Az értékelés rendje az alábbi százalékos sávok szerint történik. 

A táblázat utal a szöveges minősítés érdemjegyekre való átválthatóságára és az írásbeli 

dolgozatok, tudáspróbák osztályozására. 
 

 

Teljesítmény Minősítés Érdemjegy 

0 - 44% elégtelen / felzárkóztatásra szorul 1 

45 - 59% elégséges / felzárkóztatásra szorul 2 

60 – 74% közepes / megfelelően teljesített 3 

75 – 89% jó / jól teljesített  4 

90-100% jeles / kiválóan teljesített 5 

 

 

 

 1-4. évfolyam 

- Félévkor és tanév végén a tanulók teljesítményét osztályzatokkal fejezzük ki. Kivéve az 

első évfolyamot és a második évfolyam félévi értékelését. 

- Az 1-2 évfolyamon negyedévente az érdemjegyek, osztályzatok mellett szövegesen is 

értékeljük a tanulókat. → pontosabb visszacsatolás, reálisabb önkép, önismeret. 

- A felzárkóztatásra szorul minősítés esetén a szülő bevonásával teszünk lépéseket a gyenge 

teljesítmény feltárására, a felzárkóztatás módjának kidolgozására. 

- A 2. évfolyamon újonnan belépő idegen nyelv tantárgyat  a tanév során csak szövegesen 

értékeljük, tanév végén a bizonyítványban az előkészítő jelleg miatt a „részt vett” 

megjegyzés kerül. A 3. évfolyamon félévkor ugyanezt  az értékelési eljárást  alkalmazzuk, 

tanév végén osztályzattal értékelünk.  

- Figyelembe vesszük a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának, a 

Járási Szakértői Bizottságnak, a logopédus, és a pszichológus írásban adott 

szakvéleményét. 

 5-8. évfolyam 

- Félévkor és tanév végén a tanulók teljesítményét osztályzatokkal fejezzük ki. 

- Figyelembe vesszük a Nevelési Tanácsadó, a Szakértői Bizottság, a logopédus, 

pszichológus írásban adott szakvéleményét. 

- Fontos, hogy az új, belépő tantárgyak esetében eleinte csak szavakkal minősítsük a tanulók 

teljesítményét. 

-    Dráma és színház tantárgyat szövegesen értékeljük, a bizonyítványba a „részt vett” 

     megjegyzés kerül. 

 Egyéni tanrend/munkarend szerint haladó tanulók  
Félév végén és év végén ( testnevelés és a készségtárgyak kivételével) az adott évfolyamon 

oktatott és kötelező tantárgyból osztályozó vizsgát tesz. Az értékelés, a minősítési 

kategóriák és a továbbhaladás rendje azonos a normál jogviszonyban lévő tanulókéval.  
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2.9.4.1 Az egyes tantárgyak érdemjegyei a következők: 

 
jeles (5):  

- ismeri, érti, tudja a tananyagot, alkotó módon alkalmazni tudja ismereteit, a követel-

ményeknek megfelel, 

- pontosan, szabatosan fogalmaz, 

- lényegre mutatóan definiál, 

- az adott témáról összefüggően képes beszélni, 

- bátran mer kérdezni, ha valamit nem ért, 

- bátran mer problémát felvetni. 

 

jó (4): 

- fentieket kisebb segítséggel képes teljesíteni, 

- apróbb bizonytalanságok előfordulhatnak. 

 

közepes (3): 

- ismeretei felszínesek, hiányosak, 

- önállóan kevésbé tud dolgozni, 

- feladatát, előadását tanári segítséggel tudja teljesíteni. 

 

 

elégséges (2): 

- csak a tantárgyi minimumot tudja, 

- képtelen összefüggő mondatokban felelni, 

- a fogalmakat megtanulja, de nem tudja alkalmazni. 

 

elégtelen (1): 

- a tantárgyi követelmények minimumát sem tudja teljesíteni. 

Kitűnő bejegyzés év végén kerül a bizonyítványba, ha a minősítés dicséretes jeles. 

Félévkor ezt 5 D-vel jelöljük. 

 

A félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a helyi tantervben meghatározott 

tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre. 

Az érdemjegyek tartalmát a helyi tantervek követelményei határozzák meg. 

Az év végi osztályzatok esetében az egész évi teljesítményt értékeljük. 

 
2.9.4.2 Az ismeretek számonkérésének követelményei 

 

 A tanulók teljesítményének, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében heti 1, vagy 

2 órás tantárgy esetén havi 1 érdemjegyet; heti 2-nél több órás tantárgy esetén havi 2 

érdemjegyet köteles minimálisan adni minden pedagógus.  

 Az értékelés során (órai munkánál, feleleteknél, kisdolgozatoknál, tudáspróbánál) törtjegy 

adható.  

 A témazáró dolgozatok súlyozottan számítanak.  
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 Alsó és felső tagozaton tanévenként, témakörönként 1 témazáró dolgozat megíratása 

kötelező. 

 A házi feladat vagy a felszerelés hiányáért külön-külön alkalmanként bejegyzés jár.  

3 bejegyzés (félévente) összegyűjtése esetén elégtelen jegy kerül bevezetésre a naplóba, 

mely a tantárgy értékelésénél szerepet játszik.  

Ez a szabályozás a 3. évfolyam első félévétől kötelezően kerül bevezetésre a fokozatosság 

elvének alapján.  

 Szorgalmi feladatokért, kiselőadásokért, projektmunkáért, házi feladat különösen gondos 

elkészítéséért stb. a pedagógusok szabadon dönthetnek az értékelés formájáról. 

 Félévi és év végi értékelés:  

 

1,49 elégtelen 1,50 – 1,69 javíthat 1,70 elégséges 

2,49 elégséges 2,50 – 2,69 javíthat 2,70 közepes 

3,49 közepes 3,50 - 3,69 javíthat 3,70 jó 

4,49 jó 4,50 – 4,69 javíthat 4,70 jeles 

- A jobb eredmény elérése érdekében a szaktanár és az osztályfőnök/közösségvezető kísérje 

figyelemmel az érdemjegyek alakulását, hogy a diáknak még legyen ideje javításra.  

- Az osztályfőnök/közösségvezető a szaktanárral egyeztetve a félévi, illetve az év végi 

értékelés előtt 1 hónappal köteles a szülőt tájékoztatni gyermeke esetleges bukásáról.   

- A javítás lehetőségét a pedagógus dönti el. 

- Az év végi osztályzatok esetében az egész évi teljesítményt értékeljük. 

- Nagymértékű (legalább 0,6) javítás esetén a tanulónak automatikusan a jobb osztályzatot 

adjuk meg abban az esetben, ha az éves átlag eléri a „javíthat” kategóriát. 
 

2.9.5 A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az iskola helyi tantervében – az adott 

évfolyamra és minden tantárgyra – meghatározott követelményeket legalább elégséges (2) 

szinten teljesítette. Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki legfeljebb három tantárgyból kapott 

elégtelen (1) osztályzatot. 

A tanítók és a szaktanárok által megállapított év végi tantárgyi osztályzatok alapján a 

nevelőtestület dönt – az osztályozó értekezleten – a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 

A tanulót, amennyiben egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság 

véleménye alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés 

és minősítés alól és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő. 

Amennyiben egy tanítási évben a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztásai meghaladják a 250 

tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át, és emiatt érdemjegyek alapján 

nem értékelhető, a tanév végi minősítéséhez osztályozó vizsgát kell tennie. 

A tanuló kizárólag a nevelőtestület engedélyével tehet osztályozó vizsgát.  

Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak 

eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából 

határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az egyéni tanrend/munkarend szerint tanuló 

diák félév végén és év végén az adott évfolyamon oktatott és kötelező tantárgyból osztályozó 

vizsgát tesz.  Ezen időszak alatt: 



 

61 

 

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA – PEDAGÓGIAI PROGRAM 

- az értékelés, a minősítési kategóriák és a továbbhaladás rendje azonos a normál 

jogviszonyban lévő tanulókéval,  

- a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendű tanuló, vagy a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN), erre tekintettel egyéni 

munkarendű tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és 

osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői 

véleményben foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni, 

- a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb 

foglalkozásokon, 

- a tanuló kérelemre, az iskola igazgatójának engedélyével felvehető a napközibe és a 

tanulószobai foglalkozásokra, 

- az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell 

értékelni, de félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában osztályozó 

vizsgát kell tennie valamennyi tantárgyból az iskola pedagógiai programjában foglaltak 

szerint, 

- a külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi minősítés 

az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot 

tudásáról. 

- ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem 

jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi 

követelményeket, a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a 

tankötelezettségét.  

- az egyéni munkarend engedélyezése iránti kérelmet az Oktatási Hivatal közigazgatási 

hatósági eljárás keretében bírálja el. 

2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok elvei, 

meghatározása 

Az otthoni munkának a jelenlegi oktatási rendszer keretei között nagy jelentősége van: a tanuló 

számára a tanórai munka mellett szükséges és rendszeres tevékenységet jelent. A kutatók 

egyértelmű összefüggést találtak a tanulók otthoni tanulással, házi feladattal eltöltött idejük és az 

iskolai teljesítmény között. A házi feladat azonban nem csak a tanulói teljesítményt növeli, hanem 

más pozitív hatásai is vannak: 

- az ismeretek rögzítését szolgálja 

- fejleszti a különböző készségeket 

- önálló munkára, (kutatómunkára) nevel 

- erősíti a tanulói motivációt 

- felébreszti az alkotási vágyat 

- pontos időbeosztásra, rendszerességre nevel. 

 
 

2.10.1.  Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának gyakorlata, korlátai 

 A házi feladatok ne legyenek öncélúak (mindenképpen a fenti elveket, célokat 

szolgálják). 
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 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot 

javasolhatunk. 

  Az elvégzéshez szükséges idő biztosítsa a diákok optimális terhelhetőségét. 

 Legyünk tekintettel a tanulók pihenésére, programjaira, hétvégén biztosítsa a 

kikapcsolódást 

 A tanulók eltérő képességeit figyelembe véve törekedjünk a differenciált házi feladat 

adására. 

 A házi feladat elvégzésének hanyagságból történő mulasztását pedagógiai eszközökkel, 

módszerekkel büntetjük. Ez lehet feleltetés, pótfeladat kijelölése, a házi feladathoz hasonló 

feladat akár „dolgozat” formájában. 

 A tantárgyi felkészülés során az aznapi házi feladatok megtanulására, elkészítésére kerül 

sor (kivétel projekt feladatok). 

 A tanulók terhelése hétvégén és szünetekben:  

Alapelvek: 

– egyénre szabott, választási lehetőséget felajánló, maximum egy napi felkészülési 

időtartamot meg nem haladó feladatot kapjanak a gyerekek  

– a tehetséges, érdeklődő tanulókat szorgalmi feladatokkal, kutatómunka kijelölésével 

motiváljuk, segítjük.  

Elvárások a szünetre adott feladatokra vonatkozóan:  

– önálló ismeretszerzésre ösztönözzenek  

– adjanak lehetőséget a megszerzett tudás alkalmazására. 

 

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, felső tagozaton az informatikát, a 

matematika és a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat. Célunk ezzel, hogy az ismereteket 

elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának 

megalapozására, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra. 

A választható tantárgyak (idegen nyelv) esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy 

megjelöljék, melyik nyelvvel szeretnék tanulmányaikat folytatni. A csoportok végleges kialakítása 

azonban (a jelentkezők számának függvényében) igazgatói hatáskörbe tartozik. 

Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel - a szakértői véleményekben előírt fejlesztő  

foglalkozások, és az alsó tagozatos „iskolaotthonos” nevelés - oktatás kivételével – önkéntes. 

Az egyéb foglalkozásokra a tanulónak a meghirdetésben megadott határidőig kell jelentkezni, és 

a kötelezettség félévenkénti meghirdetett időtartamra vonatkozik. 

  

2.12  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére.  

A felvételről vagy átvételről – a leendő osztályfőnök (közösségvezető), és a munkaközösség-

vezető véleményének meghallgatása után - az iskola igazgatója dönt. 

A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége megegyezik az 

iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban való esetleges 

elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára pótolhatóvá teszi a 
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lemaradást. A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgát, 

vizsgákat írhat elő, melyet az általa megjelölt határidőig (a felvételtől számított 2-3 hónap) 

vizsgabizottság előtt teljesítenie kell a tanulónak. Jelentős lemaradás esetén felzárkóztató, 

korrepetáló foglalkozásokon vesz részt a tanuló. 

Magasabb évfolyamra történő jelentkezés korábbi iskolai dokumentumok (pl. ellenőrző, 

munkafüzetek, üzenő füzet stb.) bemutatásával, valamint a Házirend és az „ETIKAI KÓDEX” 

valamint a Szülői együttműködési nyilatkozat elfogadásával történik.  

Az átvételkor figyelembe kell venni: 

- az átveendő tanuló magatartását, szorgalmát és a vele szemben alkalmazott esetleges  

fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket, 

- a hitoktatásban való részvételt,  

- a család egyházközséghez tartozását, 

- az osztályok létszámát,  

- a választott / tanult idegen nyelvet, 

- a különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén a személyi, tárgyi feltételek meglétét, a 

fejlesztés lehetőségeinek biztosítását, 

- ezen kívül tanulmányi szempontok is érvényesíthetők.  

A jelentkezési lapon kért adatokat elutasított kérelem esetén az iskola megsemmisíti, ill. nem tartja 

nyilván (az Adatkezelési szabályzatnak megfelelően). 

Elfogadott jelentkezés esetén az iskola Befogadó Nyilatkozattal előzetesen értesíti a jelentkező 

iskoláját az átvételi szándékról, melyet utólag hivatalos nyomtatványon is visszaigazol. A felvételi 

és átvételi eljárás része a leendő iskolai tanuló adatait tartalmazó tanulói adatlap kitöltése. 

Szorgalmi időszakban csak kivételesen, indokolt esetben kerülhet sor átvételre.  

2.13 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés 

órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a „Hungarofit 

teszt” alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a tanulók fizikai felkészültségének, 

teljesítményének mérésére, értékelésére Szerkesztette: Andrásné Dr. Teleki Judit, MKM 1997.) 

A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét 

minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt a tájékoztató füzeten keresztül 

a szülők tudomására hozzák. 

A tanulók minősítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján: 

 

 

 

Elért összes pontszám Minősítés 

0 – 11 igen gyenge 

12 – 22 gyenge 

23 – 33 elfogadható 

34 – 43 közepes 

43 – 52 jó 
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53 – 63 kiváló 

A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok: 

1.feladat: HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése) A 

tanuló az elugróvonal (elugródeszka) mögé áll úgy, hogy a cipőorrával a vonalat nem 

érinti. Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos 

mélytartásba, előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és 

elugrás előre. Értékelés: az utolsó nyom és az elugróvonal közötti távolságot mérjük 

méterben. 

2. feladat: HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS ÉS LEENGEDÉS FOLYAMATOSAN (A 

hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése). 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, a 2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt, a 

3. ütemre visszanyit tarkórátartásba, 4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre. 

Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma. 

3. feladat: HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS TÉRDÉRINTÉSSEL FOLYAMATOSAN (A 

hasizmok erő-állóképességének mérése). A tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a 

hátán fekszik, és mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóra-tartás előre néző 

könyökkel. Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a 

combokat. Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan. Értékelés: a szünet 

nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt. 

4. feladat: FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS- ÉS NYÚJTÁS FOLYAMATOSAN (A 

vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése). A 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 vízszintes helyzetbe nem kerül. Értékelés: a szünet nélküli 

szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

2.14 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

2.14.1 Az iskola egészségnevelési elvei 

Egészségnevelési programunk célja, hogy: 

 Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az 

egészséges életmód kialakításában és megtartásában.  

 Fejlessze az életvezetési képességeket. 

 Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért. 

 Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására. 

 Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. 

 Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára. 

 Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. 

Egészségnevelési tevékenységünket az alábbi területeken fejtjük ki: 

 Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával: 

– Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség, 
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– Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében, 

– Öltözködés, 

– Higiénia, tisztálkodás, 

– Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a tanórai 

és a tanórán kívüli nevelésben, 

– Ésszerű napirend kialakítása. 

 Szűrővizsgálatok: pl: gerinc, szemészet, fogászat stb. 

 Egészségnevelési nap, verseny szervezése. 

Az egészségnevelés színterei: 

      Minden tanulót egyformán érintő elemek: 

 Példamutató iskolai hatás 

– Termek, folyosók, udvar, orvosi rendelő, élő sarok kialakítása,  

– A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 

– Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: otthoni torna, 

reggeli elfogyasztása, az évszaknak megfelelő öltözködés, stb., 

– Az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl.: az étrend 

összeállításában való részvétel, 

– Az iskolai büfében a gyermekek egészségét segítő élelmiszerek árusítása, 

– Iskolai médiumok „egészség” rovatai. 

 Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

– Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, biológia 

óra, egészségtan modul stb. 

– Erdei iskola 

A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

 Szakkörök  

 Egészségnevelési akciók  

 Nyári táborok  

 Előadások, kiállítások 

 Rendszeres, egészséges környezetben (pl.: hegyekben) végzett túrák, kirándulások 

 „Vitamin porta” - egészségnap 

Mindennapi testedzés megvalósítása: 

 Testnevelési órákon  

 Szervezett úszásoktatásban való részvétellel 

 Iskolaotthonos, napközis, tanuló szobai foglalkozásokba beillesztve, pontos terv szerint 

 Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében 

 Diáksportkör működtetésével 

 Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva (pl.: röplabda) biztosítva a tanulók 

szervezett sportolási részvételét 

 Sporttáborok szervezése, sportversenyek lebonyolítása 

 „Mozdulj!” sportnap szervezése 

Az iskola sportköre bekapcsolódik – lehetősége szerint – a Katolikus Iskolák Diák 

Sportszövetségének, a KIDS-nek munkájába és a városi diákolimpiai selejtezők programjába. 

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe: a Diák Sportszövetség által 

kiírt városi, megyei, országos versenyekbe, a diákolimpiába, a KIDS-versenyekbe, a különféle 

iskolai kupa-küzdelmekbe. 
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Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

 Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, iskolaorvos, 

védőnő. 

 Külső partnerek: Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő szervezetek, Nevelési 

Tanácsadó, Sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők. 
 

2.14.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

Környezeti nevelésünk alapelve a teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és 

megőrzése. Célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formálása. 

Tanítványaink környezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének megalapozása. 

Tanítványaink alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli szokásainak, a 

személyes és a közös felelősségtudat alapjainak formálása. 

Az alábbi területek szolgálják környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását: 

 Környezetkultúra: művészetek, kézművesség, mikrokörnyezet (iskola, tanterem, 

iskolaudvar) kialakítása. 

 Környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, tájvédelem, 

energiatakarékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés. 

A környezeti nevelés színterei: 

Minden tanulót egyformán érintő elemek 

 Példamutató iskolai környezet 

– Tantermek, folyosók, udvar élő sarok kialakítása, 

– Anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés, 

– A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 

– Kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése, 

– Szelektív hulladékgyűjtés, 

– Iskolai médiumok, faliújság „zöld” rovatai. 

 Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés 

– Tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépített, valamint az egyéb iskolai 

foglalkozásokon (napközi, erdei iskola, kirándulás, iskolai projektek) megvalósított 

környezeti nevelés 

A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

 Szakkörök, táborok,  

 Környezetvédelmi akciók,  

 Előadások, kiállítások,  

 Rendszeres természetjáró túrák,  

 Madarak és fák napjának megtartása,  

 A környezetvédelem jeles napjainak megünneplése,  

 Látogatások múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti parkba, 

szennyvíztisztítóba, hulladékégetőbe,  

 DÖK nap, 

 Öko - játékok 

A környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élmény- és tevékenységalapú 

módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek: 

 játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő), 
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 projektek (savas eső mérése, Öko – udvar ), riportok (kérdőíves felmérés), 

 terepgyakorlati módszerek (terepgyakorlatok, térképkészítés, célzott megfigyelések, 

mérések, táborok, iskolakert, ”iskolazöldítés”), 

 aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi feladatok, szelektív 

hulladékgyűjtés, rend és tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítás rendezése, 

újság készítése, kutatómunka), 

 művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások 

zeneművészet, népművészet, esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése). 

A környezeti nevelésében résztvevők: 

 belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök/közösségvezetők, szaktanárok, 

 külső résztvevők: szakemberek: környezetvédők, erdészek, meteorológusok, művészek, 

intézmények. 

 

2.15 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

2.15.1 A magatartás értékelésének elvei 
 

 Magatartás és szorgalom havi jegyeket táblázatban, az osztályban tanító tanárok 

javasolnak. Ezeket az osztályfőnök átlagolja és a beírásokat is mérlegelve dönt 

 A szaktanár dicséretet és figyelmeztetőt is adhat, megjelölve, hogy szorgalmat vagy 

magatartást értékel-e ezzel. Ezek az adott hónap magatartás- illetve szorgalomjegyét 

befolyásolják. Ezeket az e- naplóban kell bejegyezni. 

 A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök(közösségvezető az 

érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az 

osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

 Figyelmeztetőt az ügyeletes tanár is adhat. Ez a szaktanárival egyenértékű. 

 Dicsérő és elmarasztaló bejegyzések az osztálytükörben is gyűlhetnek egymástól 

függetlenül. Ha mindkettőből elérte az 5 bejegyzést az osztálytükör füzetben, akkor 

alkalmazzuk a dicsérő és elmarasztaló fokozatok rendjét. 

 Magatartási elmarasztaló fokozatok rendje:  

- szaktanári figyelmeztetés 

- szaktanári intő 

- osztályfőnöki/közösségvezetői figyelmeztetés 

- osztályfőnöki/közösségvezetői intés 

- osztályfőnöki/közösségvezetői rovó 

- igazgatói figyelmeztetés szóban 

- igazgatói figyelmeztetés írásban 

- igazgatói intés, 

- igazgatói rovás, 

- nevelőtestület elé idézés, 

- nevelőtestületi figyelmeztetés, 

- nevelőtestületi szigorú megrovás, 

- iskolai programoktól való eltiltás. 

 Magatartási dicsérő fokozatok:  

- osztályfőnöki/közösségvezetői első dicséret,  

- osztályfőnöki/közösségvezetői  második dicséret,  



 

68 

 

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA – PEDAGÓGIAI PROGRAM 

- osztályfőnöki/közösségvezetői harmadik  dicséret,  

- szaktanári dicséretek, 

- igazgatói  első dicséret,  

- igazgatói második  dicséret,  

- igazgatói harmadik dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret 

 Nem mehet osztálykirándulásra, akinek elmarasztaló igazgatói fokozata van, kivéve, ha a 

tantestület másképp határoz. Ezen kívül félévi vagy év végi magatartás osztályzata 2 

jeggyel csökkenhet a nevelőtestület döntése, határozata alapján. 

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

alábbi érdemjegyeket, illetve osztályzatokat használjuk: 

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) 

 Azt kell elérni, hogy az általunk értéknek tartott mintákat ő is értékesnek, beépítésre 

érdemesnek tartsa, hogy ne cask mi fegyelmezzük kívülről, hanem ő is igényelje a belső 

fegyelmezettséget. 

 Az osztályfőnökök/közösségvezetők a tanulói magatartás értékelését kiegészíthetik az 

egyes fokozatokat árnyaló, a havonkénti értékelést körültekintőbben megalapozó saját 

készítésű értékelési rendszerrel, eszközökkel (magatartás füzet, színezős heti értékelő 

lapok stb.). 

 

Magatartás 
Példás (5) 

Tanítási órán az órát tartó tanár elvárásainak megfelelően viselkedik, 

 aktívan részt vesz az órai munkában, 

 közbeszólásaival nem hátráltatja az óra menetét, 

 a tanár utasításait azonnal végrehajtja, 

 társai munkáját viselkedésével nem zavarja.  

Tanítási órán kívül (szünetben, étkezéskor, iskolai rendezvényen és iskolán kívüli közös 

programokon) az iskola szokásrendjét figyelmeztetés nélkül megtartja, különös figyelemmel: 

 a szüneti rend betartása, 

 a csendes és kulturált étkezésre, 

 a kisebb iskolatársakkal való figyelmes és gyöngéd magatartásra, 

 a rendezvényeken való fegyelmezett magatartásra, 

 az iskola és az osztály közösségi életében aktív szerepet vállal, 

 az iskola vagy az osztály szépítésében és a rend megőrzésében, 

 egyéni ötleteivel segíti osztályfőnöke és társai munkáját,  

 rendezvényeken szívesen szerepel, vagy annak lebonyolításában segédkezik, 

 az iskolán kívül is tudja, hogy a Szent László Általános Iskolát képviseli, 

 társaival és a felnőttekkel udvariasan, figyelmesen viselkedik, segítőkész. 

Jó (4) 

Tanítási órán az órát tartó tanár elvárásainak megfelelően viselkedik: 

  részt vesz az órai munkában, 

  közbeszólásaival nem hátráltatja az óra menetét, 

  törekszik a tanári utasítások végrehajtására, 

 társai munkáját viselkedésével nem zavarja. 
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Tanítási órán kívül (szünetben, étkezéskor, iskolai rendezvényen és iskolán kívüli közös 

programokon) Az iskola szokásrendjét megtartja, különös figyelemmel: 

 a szüneti rend betartására, 

 a csendes és kulturált étkezésre, 

 a kisebb iskolatársakkal való figyelmes és gyöngéd magatartásra, 

 a rendezvényeken való fegyelmezett magatartásra, 

 az iskola és az osztály közösségi életében általában szerepet vállal: 

 az iskola vagy az osztály szépítésében és a rend megőrzésére törekszik, 

 az iskolán kívül is tudja, hogy a Szent László Általános Iskolát képviseli, 

 társaival és a felnőttekkel udvariasan, figyelmesen viselkedik, segítőkész. 

 

Változó (3) 

Tanítási órán az órát tartó tanár elvárásait nem mindig tartja be. 

  tanári utasításokat nem mindig vagy figyelmeztetésre hajtja végre, 

  társai munkáját viselkedésével időnként megzavarja 

  időnkénti közbeszólásaival hátráltathatja az óra menetét, 

  az órai munkát csak ötletszerűen kíséri figyelemmel. 

(A sorrend a vétségek fajsúlyát is jelenti.) 

Tanítási órán kívül (szünetben, étkezéskor, iskolai rendezvényen és iskolán kívüli közös 

programokon) az iskola szokásrendjét többszöri figyelmeztetésre képes csak megtartani 

különös figyelemmel: 

 a szüneti rend betartása, 

 a csendes és kulturált étkezésre, 

 a kisebb iskolatársakkal való figyelmes és gyöngéd magatartásra, 

 a rendezvényeken való fegyelmezett magatartásra.  

 Az iskola és az osztály közösségi életében időnként szerepet vállal, 

 az iskola vagy az osztály szépítésére és a rend megőrzésére törekszik, 

 az iskolán kívül is tudja, hogy a Szent László Általános Iskolát képviseli,  

 társaival és a felnőttekkel udvariasan, figyelmesen viselkedik, segítőkész.  

Rossz (2) 

Tanítási órán az órát tartó tanár munkáját zavarja. 

  a tanári utasításokat nem hajtja végre, 

  a társai munkáját folyamatosan zavarja, 

  állandó közbeszólásaival akadályozza az óra menetét, 

  az órai munkát nem kíséri figyelemmel.  

(A sorrend a vétségek fajsúlyát is jelenti.) 

Tanítási órán kívül (szünetben, étkezéskor, iskolai rendezvényen és iskolán kívüli közös 

programokon) Az iskola szokásrendjét nem fogadja el, 

 társaival szemben durva, goromba, felnőttekkel udvariatlan, 

 a rend megtartására nem törekszik, környezetét nem óvja. 

 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

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

Egyszeri, kiugró fegyelemsértés esetén az osztályfőnök, illetve a tantestület egyedi elbírálás 

alapján büntet fokozatokat is átlépve. 
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2.15.2 A szorgalom értékelésének elvei 

 

 A szorgalom érdemjegye azt fejezi ki, hogy az elért eredmény mennyire van összhangban 

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

alábbi érdemjegyeket, illetve osztályzatokat használjuk: 

példás (5), jó (4), változó (3), (2) 

Szorgalom 
Példás (5) 

 Képességeinek megfelelően, szorgalmasan dolgozik. 

 Feladatait hiánytalanul elvégzi. 

 A tananyaghoz önként pluszfeladatot is vállal. 

 Tankönyvei, füzetei tiszták, gondozottak, rendesek. 

 A tananyag feldolgozásában és elsajátításában aktívan részt vesz. 

Jó (4) 

 Képességeihez mérten egyenletesen teljesít. 

 Feladatait rendben elvégzi. 

 Törekszik a tananyag teljes elsajátítására. 

 Az órán egyenletesen dolgozik. 

Változó (3) 

 Nem egyenletesen teljesít. 

 Hiányosan készül a tanítási órákra. 

 Nem képességeinek megfelelően tanul. 

 Házi feladatait gyakran nem készíti el. 

 Iskolai felszerelése gyakran hiányos, rendetlen. 

Hanyag (2) 

 Nem készül a tanítási órákra. 

 Írásbeli feladatait nem készíti el. 

 Felszerelése hiányos. 

 Egy vagy két tárgyból félévkor elégtelen osztályzatot kapott. 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

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

 

2.15.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 
Az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeit figyelembe 

véve: 

– tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi,  

– kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, 

– eredményes kulturális tevékenységet folytat,  



 

71 

 

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA – PEDAGÓGIAI PROGRAM 

– kimagasló sportteljesítményt ér el, 

– jól szervezi és irányítja a közösségi életet, vagy kiváló eredménnyel záruló együttes 

munkát végez, vagy egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez, 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát és a példamutatóan egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben kell részesíteni. 

Elismerés szóban és írásban adható. Az írásbeli dicséretet a tájékoztató füzetbe és az 

osztálynaplóba be kell jegyezni. A dicséretben és elismerésben részesített tanulók nevét közzé kell 

tenni az intézmény honlapján és ki kell hirdetni. 

Az írásos dicséretek formái: 

–  szaktanári dicséretek, 

–  osztályfőnöki/közösségvezetői dicséretek, 

–  igazgatói dicséretek, 

–  nevelőtestületi dicséret. 

- Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási 

dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni, melynek szövege: „Kimagasló tanulmányi 

teljesítményéért (és példamutató magatartásáért) nevelőtestületi dicséretben részesült.”. Az 

intézményi szinten kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók igazgatói és általános nevelőtestületi 

dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel kell elismerni. 

- Végzős és arra érdemes tanulókat ballagásukkor az iskola „Szent László tanulói díjjal” 

valamint A Szent László Általános Iskoláért Díjjal jutalmazza. Mindkét elismeréshez ajándék 

is járul. Ezen kívül a legkiemelkedőbb sporteredményeket elért diákot Kaszap István – 

emléklappal jutalmazzuk. 

-  „Mester és tanítványa” Díjat adunk annak a végzős diákunknak, akinek hitélete, iskolánkban  

és más keresztény közösségben való példaértékű cselekvő részvétele követendő mintául szolgál. 

- Bolyai – emléklappal és ajándékkönyvvel jutalmazzuk a matematika tantárgyból 

kiemelkedően teljesítő tanulókat. 

- Sík Sándor – emléklappal és ajándékkönyvvel jutalmazzuk a magyar nyelv és 

irodalomtantárgyból kiemelkedően teljesítő tanulókat. 

- A dicséretes tanulókat, valamint a tanulmányi és kulturális versenyek győzteseit, az év tanulóját, 

az év sportolóját, vagy az iskola jó hírét egyéb módon öregbítő tanulót könyv és 

tárgyjutalomban kell részesíteni. 

- A csoportos dicsérettel rendelkező tanulóközösség tagjait az iskola jutalmazhatja oly módon, 

hogy a különböző iskolai rendezvényeken és kirándulásokon való részvételi költségek egészét 

vagy egy részét az intézmény átvállalja. 

Azt a tanulót, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, 

igazolatlanul mulaszt vagy tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, megelőző jelleggel 

fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. 

Az írásos fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: 

- szaktanári figyelmeztetés 

- szaktanári intő 

- osztályfőnöki/közösségvezetői figyelmeztetés 

- osztályfőnöki/közösségvezetői intés 

- osztályfőnöki/közösségvezetői rovó 

- igazgatói figyelmeztetés szóban 
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- igazgatói figyelmeztetés írásban 

- igazgatói intés, 

- igazgatói rovás, 

- nevelőtestület elé idézés, 

- nevelőtestületi figyelmeztetés, 

- nevelőtestületi szigorú megrovás, 

- iskolai programoktól való eltiltás. 

 

Az írásbeli fegyelmező intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetén kívül az e-naplóba is be kell 

írni.  

A fokozatosság elve alapján az írásos intéseket szóbeli vagy írásos figyelmező intézkedésnek 

kell megelőzni, kivéve, ha a cselekmény súlya azonnali írásos intést tesz szükségessé. 

 

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Legitimációs záradék 
 

3.1 A pedagógia program érvényessége, nyilvánossága 

 Jelen szervezeti és működési szabályzatot a Szent László Általános Iskola teljes 

nevelőtestülete fogadta el, az iskolai szülői munkaközösség, valamint az iskolai 

 diákönkormányzat véleményének kikérésével. A pedagógiai programot a Szent László 

Általános Iskola   intézményvezetője hagyja jóvá. 

 A pedagógiai program a fenntartó egyetértésének időpontjával lép hatályba és 

visszavonásáig érvényes, egyidejűleg az előző, 2017. március 31-én elfogadott pedagógiai 

program érvényét veszti.  

 

 A helyi tanterv felmenő rendszerben került bevezetésre az 1-8.évfolyamon. 

 

 A pedagógiai program megtekinthető: 

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola könyvtárában,  

- tanári szobájában és igazgatói irodájában. 

 A pedagógiai program nyilvános, az intézmény honlapján megtekinthető, onnan letölthető. 

 

 A pedagógiai programról, annak egyes pontjairól minden tanuló, vagy szülő részletes 

tájékoztatást kérhet - előre egyeztetett időpontban – az intézmény igazgatójától vagy az 

igazgatóhelyettestől. 
       

3.2 A pedagógia program módosítása 
 

A pedagógiai program érvényességi ideje: 

 Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e 

pedagógia program alapján. 

 

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata: 
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 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja; a nevelőtestület a tanév végén írásban értékeli a 

pedagógia programban megfogalmazott célok és követelmények megvalósulását. 

A pedagógiai program módosítása: 

 A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- az iskola fenntartója. 

 A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó 

jóváhagyásával válik érvényessé. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást 

követő tanév szeptember első napjától kell bevezetni. 

 

Bicske, 2020. április 20.                                                                       ……………………... 

                                                                                    intézményvezető 

 

Melléklet:  

1. Ratifikációs  dokumentumok 

- Nevelőtestületi határozat és ennek jegyzőkönyve, jelenléti ív 

- A fenntartói egyetértő nyilatkozat, határozat 

2. Vizsgaszabályzat 

3. Fegyelmezési profil 

4. Helyi tanterv (digitálisan) 

 
 

 

1. sz. Ratifikációs záradékok 
 

 

Jegyzőkönyv 

 

A bicskei Szent László Általános Iskola Pedagógiai programját a nevelőtestület 2020. április 

28-án 100%-os arányban elfogadta. 

Aláírt jelenléti ív mellékelve. 

 

 

Bicske, 2020. április 28. 

 

 

 

………………………………… 

       intézményvezető 
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Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat 

 

 

A Székesfehérvári Egyházmegye a Szent László Általános Iskola Pedagógiai programját 

jóváhagyja. 

 

Székesfehérvár, 2020. április 30. 

 

P.h. 

 

……………………………… 


