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I. Bevezetés   
 

„Az igazi tanár nemcsak hivatalnok, aki hivatalos teendőit elvégzi, hanem lelkipásztor 

is, akitől mindenki elvárja, hogy a reábízott lelkekkel törődjék; a kultúra harcosa is, 

akitől mindenki elvárja, hogy a kulturális haladás érdekében önként és ingyen 

dolgozzék; és végül művész is, aki örökösen gondolatokkal foglalkozik.”   

/Mikola Sándor/ 

 

Általános adatok: 

Az intézmény elnevezése: Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola 

Tankerületi kódszám BF1902 

OM-azonosító: 027246 

Székhely címe: 7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 17. 

Intézmény típusa: Általános Iskola 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: Emberi Erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Fenntartó és működtető neve: Pécsi Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 7621 Pécs, Színház tér 2. 

 

A fenntartó által kiadott alapító okirat szerint az intézmény egy 8 évfolyamos általános 

iskola, melynek alapfeladata a tanköteles tanulók általános műveltségének megalapozása. Az 

Intézményben ellátott feladatok: általános iskolai oktatás nyolc évfolyamon, napközis és 

tanulószobai foglalkozások. Feladatunk továbbá a többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktathatósajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása.  

Az iskola erőssége a sokszínűsége, a családias légkör, a szülőkkel való, kölcsönös 

bizalmon és tiszteleten alapuló aktív kapcsolattartás, valamint az elfogadó és újító szemlélet. 
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II. Nevelési program 

 

Intézményünkben folyamatosan követnünk kell a törvényi és társadalmi változásokat. 

El kell fogadnunk azt is, hogy az iskola szolgáltató intézmény. Az oktatás piacosodik, gazdasági 

versenytényezővé válik. A piaci igények versenyképes tudást követelnek. Elvárják az iskolától, 

hogy a gyerekekben társadalmilag hasznos képességeket alakítson ki: 

• konstruktív életvezetésre való igényt, 

• folyamatos tanulásra és önfejlesztésre való igényt, 

• a tolerancia képességét, 

• kommunikációs és együttműködési képességeket, 

• idegen nyelvi kommunikáció képességét, 

• kezdeményező és vállalkozói képességet. 

Intézményünknek alkalmazkodnia kell ezekhez az igényekhez, folyamatos megújulásra készen. 

Ehhez állandóan figyelni és értékelni kell az intézmény legfontosabb partnereinek (szülők, 

tanulók, fenntartó) igényeit és elvárásait. 

A Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola a hagyományaira építve, széles tevékenységkínálattal, 

a gyerekek sokoldalú fejlesztésével és a fenntarthatóság pedagógiájának megvalósításával 

törekszik a kor kihívásainak megfelelni. 

II.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 

értékei célja, feladatai, eszközei és eljárásai 
 

Alapelveink:  

• Elfogadjuk, hogy gyermekeink különböző háttérrel rendelkeznek. 

• Azért dolgozunk, hogy az intézményeinkben minden gyerek megkapja a számára 

legmegfelelőbb fejlesztést ahhoz, hogy az életben megállja a helyét. 

• A gyerekek számára biztonságos, támogató légkört teremtünk.  

• Fontos számunkra, hogy tanulóink testileg és lelkileg egészségesek legyenek.  

• Tiszteljük az alapvető emberi értékeket és alapot adunk az erkölcsös emberi élethez.  

• Védjük és tiszteljük a kultúra és a természet értékeit. 
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• Önismereten alapuló jövőképet alakítunk ki. 

• Kulturált, tisztelettudó viselkedésre, mások elfogadására tanítjuk a gyermekeket. 

 

Céljaink: 

• Széleskörű általános műveltséget magalapozó ismeretek nyújtása. 

• Esélyegyenlőség biztosítása, a képesség szerinti differenciálás elvének érvényesülése. 

• Az „egész életen át tartó tanulás” megalapozása, kompetenciafejlesztés (képességek, 

ismeretek, attitűdök, viszonyulások fejlesztése). 

• A gyerekek személyiségének, motivációinak, képességeinek megismerése az eredményes 

tudásátadás érdekében. 

• A tanulók pozitív jellemvonásainak erősítése, egyéni képességeik kibontakoztatása. 

• A napi tevékenységben nagyobb teret kapjon az aktív tanulás, illetve a 

kompetenciafejlesztés. 

• Az anyanyelv helyes használatának megtanítása, a diákok beszédkultúrájának fejlesztése. 

• A gyerekek logikus gondolkodásának és problémamegoldó képességének fejlesztése. 

• Két idegen nyelv (angol, német) alkalmazható megtanítása.  

• A gyerekek megtanítása a számítástechnika korszerű eszközeinek alkalmazására, digitális 

technikával támogatott oktatási módszerek bevezetése, alkalmazása tanórai kereteken 

belül. 

• A tanulók önálló kíváncsiságon alapuló, tevékenységközpontú ismeretszerzésének 

kialakítása. 

• Az általános emberi értékek (becsület, felelősség, tisztelet, az egymás iránti tolerancia, 

emberszeretet, hagyományőrzés) tudatosítása diákjainkban, ezeknek mintaként való 

közvetítése.  

• Az erőszak elutasítása, a tanulók testi épségének megóvása. 

• Bizalmon és elfogadáson alapuló tanár-diák kapcsolat kialakítása.  

• Minden diákunk számára a reális továbbtanulási irány, megfelelő iskolaválasztás irányának 

kiválasztása, elősegítése. 

• A gyerekek önismeretének fejlesztése, helyes énkép kialakítása. 

• Az egészség, az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás szerepének tudatosítása, 

„egészségtudatos” magatartás megalapozása. 



7 
 

• A környezetvédelem fontosságának tudatosítása, a gyerekekben a környezethez való 

érzelmi kötődés kialakítása. 

 

A NAT-ban és a helyi tantervben képviselt értékek és követelmények teljesítése a tanulók 

személyiségének sokoldalú kibontakoztatását segítik elő. A pedagógiai programunk teret ad 

tanulóink eredményes személyiségfejlődésére, műveltségük és világnézetük megalapozására. 

Így lehetőség nyílik tanulóink eredményes személyiségfejlesztő oktatására, műveltségük és 

társadalmi attitűdjeik fejlesztésére. Az iskolai munkát, tanulást, játékot úgy kell 

megterveznünk, hogy fejlessze tanulóink önismeretét, együttműködési képességét, akaratát.  

Az iskolában történő nevelés főbb céljai: 

• Testi-lelki egészségre nevelés 

• Önismeretre, emberismeretre nevelés 

• Együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra nevelés a társas kapcsolatokban 

• Kommunikációs kultúrára és médiahasználatra nevelés 

• Autonóm tanulásra és tudatos életpálya-építésre nevelés 

• Nemzeti és európai azonosságtudatra, hazaszeretetre és aktív állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

 

Közvetített értékek: 

- A hazához, nemzethez való kötődés 

- A tudás és műveltég 

- Együttműködés, empátia, tolerancia 

- Értékkövető magatartás 

- Megbízhatóság, becsületesség 

- Kitartás a tudásszerzésben és a munkában 

- Ökológiai szemlélet, környezettudatosság 

- Alkalmazkodás, fenntarthatóság szemlélete 

- Korrektség és együttműködési készség 

- Keresztény értékek 

Eszközök és eljárások: 

• A feladatok megvalósításának elsődleges színterei a tanórák. 
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• Pedagógusaink számára lehetőséget kell biztosítani a kompetenciafejlesztő módszerek, 

eljárások elsajátítására, tudatosítására. 

• Tanulóinknak tanórán kívül is sokféle, változatos tevékenységet biztosítunk. 

A tanórán kívüli képzés lehetőségei: 

~ napközi, 

~ tanulószoba, 

~ szakkörök, 

~ énekkar,  

~ könyvtár, 

• Az általunk alkalmazott eszközök és eljárások alkalmazkodnak a gyerekek életkori 

sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez és képességeihez. Törekszünk arra, hogy 

tanulóinkat személyre szabottan fejlesszük. Az nevelés-oktatás minőségét biztosítja az 

alapos, rendszeres gyakorlás és a folyamatos ellenőrzés, értékelés. 

• A hatékony nevelés- oktatás és a naprakész tudás érdekében pedagógusainknak 

továbbképzéseket és szakirodalmat biztosítunk. 

• A tanórákba beépítjük a tanult kompetenciafejlesztő módszereket, tanulásszervezési 

eljárásokat. 

• Igyekszünk példát adni ahhoz, hogy a gyerekek hogyan töltsék el hasznosan a 

szabadidejüket, kihasználva a városunk adta lehetőségeket (bábszínház, színház, 

hangverseny, kiállítás, mozi, könyvtár, kulturális- és sportesemények látogatása).  

• Nevelési céljaink megvalósítását segítik a hagyományos intézményi programok 

(Őszbúcsúztató/, Farsang, Jurisics Akadémia, Projektnapok, Majális, Jurisics kupa stb)., a 

szervezett táborozások és a tanulmányi kirándulások is. 

• Különösen fontos, évente visszatérő programunk a Határtalanul! pályázat keretében 

megvalósított külföldi kirándulás, melynek keretében tanulóinknak lehetősége nyílik 

külhoni magyarokkal is találkozni.  

A program keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával 

osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így 

személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról. 

A Határtalanul Program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes 

kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. 
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• Az újonnan megismert eszközök, eljárások: Multidiszciplináris órák, teamtanítás, témahét, 

projektoktatás, erdei iskola foglalkozásai.  

 

Feladatok: (az egyes feladatok részletesen a következő fejezetben olvashatók) 

- Oktatás és nevelés 

- Személyiségfejlesztéssel  

- Közösségfejlesztés 

 

II.2. Személyiségfejlesztés az osztályfőnöki órákon  
 

5. évfolyam: Életmódok és egészség 

Tanulóink gondolják át, mi teszi őket és az embereket egészségessé, mit tehetnek saját 

egészségükért, kik segíthetnek abban, hogy egészségesek maradjanak. Tudatosodjon bennük, 

mennyit mozognak, hogyan táplálkoznak, milyen fontos a számukra a személyi higiénia. 

Ismerjék a korszerű táplálkozást, a túlzott só- és zsírfogyasztás károsító hatását, a testi és 

fizikai biztonság mellett a lelki biztonság fontosságát. Tanulják meg, hogy az erős érzelmi 

hatás (idegesség, izgalom) okozhat balesetet is. Tanulóink figyelmét hívjuk fel a cigaretta, az 

alkohol és a kábítószerek káros hatásaira, valamint ezeknek a későbbi életükre gyakorolt 

hatására. Gyerekeink ismerjék meg a növekedéssel járó testi-lelki változásokat. 

6. évfolyam: Korlátok és lehetőségek 

Tanulóink érezzék a döntés jelentőségét, a döntéssel járó felelősséget és annak 

következményét. Merjenek igent és nemet mondani. Tudatosan válasszanak a lehetőségek 

közül (reklám, gyorséttermek). Ismerjék és fogadják el a kényszerdiétákat (tejérzékenység, 

cukorbetegség). Rendszeresen mozogjanak. Megfelelően tudjanak dönteni, ha olyan helyzetbe 

kerülnek, hogy egészségre káros anyagokkal kínálják őket. Tudatosan formálják és javítsák 

környezetüket. 

7. évfolyam: Függetlenségi törekvések és az egészség 

Ez az életszakasz a testi és érzelmi változások kora. Legyenek képesek önmaguk 

elfogadására, a családi konfliktusok kezelésére. Kerüljék az egészséget veszélyeztető 
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magatartásformákat. Legyenek képesek kapcsolatok teremtésére (diákszerelmek, barátságok). 

Tudják távol tartani magukat a káros, veszélyes anyagoktól. 

8. évfolyam: Felelősség a jövődért 

Vegyék észre és értékeljék környezetük szépségeit, tegyenek lépéseket a környezetvédelem 

érdekében. Táplálkozzanak egészségesen, ismerjék meg a különböző étkezési rendeket 

(vallások, tiltások, előírások). Összegezzék életmódjuk, testi-lelki fejlődésük változásait. 

Tervezzék meg jövőjüket, fogalmazzák meg céljaikat az élet minden területén.  

 

II.3. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

A személyiséget fejleszteni nevelő-oktató munkánk során minden pillanatban tudjuk. Ehhez 

ismernünk kell a gyermeket, és szeretni őt annyira, hogy ne hagyjunk kihasználatlanul egyetlen 

lehetőséget sem a fejlesztésre. 

• Igyekszünk megismerni a gyermek személyiségét, családi körülményeit, társai között 

elfoglalt helyét;  szociális kapcsolatrendszerét folyamatosan nyomon követjük. 

• Intézményünkben tiszta, biztonságos, barátságos környezetet alakítunk ki. 

• A gyermekkel együttműködésre törekszünk, érzelmi és fizikai biztonságot teremtünk 

számára. 

• A tanulók értelmi képességeit az életkoruknak legmegfelelőbb módszerekkel fejlesztjük, 

kooperatív módszereket alkalmazunk. 

• Kialakítjuk a gyerekek reális énképét és a helyes önértékelését. 

• Munkánk során fejlesztjük a gyerekek életpálya-építési, szociális és életviteli 

kompetenciáit. 

• Megtanítjuk diákjainkat a tanulás helyes módszereire.  

• A gyerekeket az egészséges életmódra és a természet szeretetére, védelmére neveljük.  

• Arra neveljük őket, hogy elfogadják a beteg, sérült, fogyatékkal élő társaikat. 

• Egyértelmű követelményeket támasztunk, rendszeresen és következetesen ellenőrzünk,  

fejlesztő értékelést alkalmazunk. 
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Iskolánkban önmaguk megismerésére motiváló tanulási környezetet szervezünk a tanulók 

számára, amely fokozza az őket körülvevő személyek és dolgok egyre tágabb körei iránti 

érzékenységet, illetve kialakítja bennük az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti 

fogékonyságot. Fontosnak tartjuk, hogy képesek legyenek énképükbe integrálni az újabb és 

újabb ismereteket, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját nevelésük, sorsuk és 

életpályájuk alakításában. Folyamatosan formáljuk diákjaink ön- és világszemléletét. Arra 

törekszünk, hogy tanulóink ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, 

nemzeti kultúránk értékeit. 

A pedagógusoknak e célok megvalósítása érdekében nagy hangsúlyt kell fektetniük a tanulók 

érzelmi intelligenciájának fejlesztésére, valamint a pozitív társas klímát biztosító olyan 

magatartásmódok kibontakozásának elősegítésére, mint az őszinteség, a becsületesség, az 

igazságosság, az együttérzés, a hűség, a megbocsátás és a méltányosság. Az emberi élet, az 

emberi méltóság és az emberi teljesítmény tiszteletének értékeit szem előtt tartva a 

pedagógusok saját hitelességükkel erősítik a követendő cselekvési mintákat. Fejlesztik a 

tanulók önismeretét, emberismeretét és önreflexióját, továbbá támogatják az egymás kölcsönös 

tiszteletén alapuló elfogadás gyakorlását. Ösztönzik a tanulók önmegfigyelését, erősségeik és 

fejleszthető tulajdonságaik felismerését, mások reális és alapos megismerését, a másokkal való 

azonosságok és különbözőségek felfedezését.  

A nevelés eredményeként a tanuló megtanulja felismerni és önállóan követni az iskolai 

közösség életét meghatározó és a társadalmi csoportok működését szabályozó normákat. 

Megtanulja felismerni saját szerepét és kibontakozási lehetőségeit a csoportban. Képes arra, 

hogy segítséget kérjen és elfogadjon, illetve másnak segítséget nyújtson. Életkorának 

megfelelően saját döntéseket hoz, ezzel növeli önállóságát, felelősséget vállalva döntéseinek 

következményeiért. Megtanul kölcsönösségen és etikus magatartáson alapuló kapcsolatokat 

kiépíteni. A társas problémahelyzetekben – a problémák azonosításán túl – megoldási 

lehetőségeket keres, ötleteket fogalmaz meg, illetve mások ötleteit elismeri és mérlegeli. 

Elfogadja és tiszteletben tartja a szabályokat, elsajátítja a kialakult nézeteltérések, viták során 

alkalmazandó konfliktuskezelési módszereket. 

Célunk olyan közösségek kialakítása, melyek segítik a gyermekek sokoldalú fejlődését, 

képességeik kibontakozását, miközben a csoport valódi közösséggé formálódik. 



12 
 

Azon dolgozunk, hogy a gyermekek ismerjék meg a közösséghez tartozás érzését, a közös 

tevékenység örömét, alakuljon ki olyan értékrendjük, amelyben az egyéni és közérdek egyaránt 

szerephez jut. 

• Arra törekszünk, hogy a gyerekek ismerjék meg önmagukat és társaikat, nevelőiket, 

tudjanak együtt dolgozni és a felmerülő konfliktusokat megfelelően kezelni. 

• Megalapozzuk az önálló véleményformálás és véleménynyilvánítás képességét. 

• Fejlesztjük diákjaink vitakultúráját. 

• A különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások elfogadására neveljük őket. 

• A beteg, sérült, fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó, megértő és segítőkész 

magatartást alakítunk ki a gyerekekben. 

• Arra neveljük tanulóinkat, hogy kötelességeiket végezzék el, és éljenek jogaikkal. 

• A tanuló ismerje meg önmagát, alakítson ki együttműködést társaival, és tudjon 

felelősségteljes döntést hozni önmagáért és a közösségért. 

• Legyen képes pozitív emberi kapcsolatok kialakítására, érezze a közösségi munka során 

a másokkal való tisztességes együttműködés örömét. 

• Legyen  nyitott, megértő különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások és a 

másság iránt. 

• Szerezzen tapasztalatokat a környezeti konfliktusok kezelése, megoldása terén. 

• Kapcsolódjon be környezetünk értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, tanuljon 

meg harmonikus kapcsolatot kialakítani természeti és társadalmi környezetünkkel. 

• A tanulók közös tevékenységük megszervezésére, érdekeik képviseletére és védelmére, 

az információk közvetítésére diákönkormányzatot hoznak létre. 

• Az IKT-alkalmazások használatát szorgalmazzuk a közösségi eredmények, események, 

feladatok elérésére az  intézményi honlapon.  

• Minden pedagógusnak, iskolai szervezetnek (Diákönkormányzat, SzM) a saját 

működési szabályzatában foglaltak alapján kell közreműködnie a tanulóközösségek 

megszervezésében, működtetésében, fejlesztésében. 

A fenntartható jelen és jövő iránti elkötelezettség 

Az iskola közössége alapdokumentumaiban szabályozza a fenntarthatósággal és a 

környezettudatossággal kapcsolatos feladatait. E célokat intézményi szintű projektnapok és 
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témahét szervezésével, a tanulók együttműködését és aktivitását igénylő gyűjtésekkel, 

regionális, országos és nemzetközi programokba való bekapcsolódással valósítja meg, így 

támogatva a tanulókat a természeti és épített környezettel, valamint közösségeink jövőjével 

kapcsolatos felelősségérzetük kialakításában.  

A tanuló megismeri azokat a feltételrendszereket, amelyek alapvető fontosságúak a múlt és a 

jelen értékeinek megőrzése érdekében, illetve azt, hogy milyen folyamatok alakítják a jövőt, s 

hogy azokban milyen személyes szerepe lehet. Ismeretekre és tapasztalatokra tesz szert arról, 

hogy a fenntartható fejlődés problémakörében melyek a bolygó egészét érintő kérdések, és 

milyen feladatok várnak megoldásra hazánk vonatkozásában. Ezáltal képessé válik arra, hogy 

felismerje, miként járulhat hozzá egyénileg a természeti és az épített környezet megőrzéséhez 

és fejlődéséhez.  

A pedagógus hiteles példát mutat, ismereteket és tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosít a 

tanulók számára az anyagtakarékossággal, az újrahasznosítással és az erőforrások tudatos, 

takarékos és felelősségteljes használatával kapcsolatban. Mindez annak érdekében szükséges, 

hogy a tanulók megértsék, milyen veszélyt jelent az anyagokkal való felelőtlen gazdálkodás az 

élőlények sokféleségére, életmódjuk és megjelenésük gazdagságára, és hogy tudatosítsák, 

milyen felelősségük van a fenntartható jövő alakításában. 

Hazaszeretetre és aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Az iskola közösségének feladata, hogy az iskola mikrovilágában létrehozott feltételekkel 

megteremtse azokat a lehetőségeket, melyek megtapasztalásával a tanuló fel tud készülni a 

felnőttélet szerepeire. Az iskola demokratikus működése modellként szolgál a tanulók számára, 

az osztályszintű döntések pedig színteret biztosítanak a demokratikus működés személyes, 

aktív megtapasztalásához. A tanulóknak az iskolai programokon való részvétellel és a 

lakókörnyezet vagy a település kulturális, hagyományőrző, környezetvédő vagy karitatív 

tevékenységeibe való iskolai szintű bekapcsolódással lehetőségük nyílik megtapasztalni a 

közösségi élmények identitást alakító hatásait. A nemzeti ünnepek megünneplése és a 

klasszikus európai értékek hangsúlyozása olyan lenyomatokat képezhetnek a tanuló 

személyiségében, amelyek későbbi döntéseit értékesen befolyásolják. A tanuló megismeri 

Magyarország és a magyar nemzet, valamint Európa és az Európán kívüli világ történelmét, 

hagyományait, kultúráját; a hungarikumokat és a magyar vívmányokat; a tudományban, 

művészetekben, sportban és az élet egyéb területein elért eredményeket. Érti Magyarország 
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helyét a világban és az Európai Unióban; kialakul és elmélyül benne a hazához való érzelmi 

kötődés, a hazaszeretet érzése. Megérti a demokratikus államforma és intézményrendszereinek 

jelentőségét és szerepét, ismereteket szerez az alapvető emberi jogi elvekről és gondolkodásról, 

elsajátítja az állampolgári jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat, illetve 

elkötelezetté válik az aktív állampolgárság gyakorlására. 

Autonóm tanulásra és tudatos életpálya-építésre nevelés  

Az iskola a tanulás tanítását a tanítási folyamat során mindvégig – a pedagógiai programban 

megfogalmazott tanulási céloknak, a tanulói csoportoknak és az egyéni tanulói igényeknek 

megfelelően, a tantárgyi kereteken belül – intézményi szinten tervezi. Az életpálya-tervezést, a 

pályaorientációt az életkori sajátosságokhoz illeszkedve, széles körű információk, tapasztalatok 

biztosításával támogatja. A tanuló megismeri a számára legcélravezetőbb tanulási utakat, 

kialakítja a saját maga számára leghatékonyabb és élményt adó tanulási szokásokat. Önállóan 

kezdeményezett tanulással fenn tudja tartani kíváncsiságát, tudásvágyát, belső igényéből 

fakadóan fejleszteni tudja önmagát, életkorához illeszkedően növekvő felelősséget vállal saját 

tanulásáért, reflektál annak eredményeire, miközben saját tudásáról és tanulásáról egyre több 

ismeretet és tapasztalatot szerez. Tanulási, életpályát érintő és érzelmi jólléti célokat tűz ki, 

azok elérése érdekében erősségeire támaszkodva fejleszti készségeit, képességeit és tehetségét. 

Képessé válik a továbbtanulással, az életpálya-választással kapcsolatos, érveken alapuló 

döntések meghozatalára, valamint felismeri, ha a munkaerőpiaci változások miatt módosítania 

kell eredeti elképzeléseit, és a helyzethez illően alkalmazkodik. A pedagógusok támogatják a 

tanulókat az életkoruknak, céljaiknak és egyéni sajátosságaiknak megfelelő tanulási utak 

kialakításában, hatékony tanulási módszerek elsajátításában, begyakorlásában. Támogatást 

nyújtanak a tanulóknak abban, hogy fejlesszék készségeiket, és ösztönzik őket, hogy értékesnek 

tekintsék a kezdeményezőkészséget, a vállalkozói szellemet, a kihívásokkal való szembenézést, 

a kreativitást, a sokoldalúságot, az önálló munkára való és az együttműködési képességet. 

Erősítik az aktivitást, a kitartást, az önfegyelmet, a bátorságot, a felelősségvállalást, támogatják 

a hibák belátásából következő tanulást, továbbá a változásokhoz és a változó szerepekhez való 

alkalmazkodás képességét, a minőség iránti igényt, a kiválóságra törekvést, az optimizmust, 

valamint a jövőbe vetett hitet. A pedagógus folyamatos szakmai fejlődésével és igényességével 

hiteles példát mutat az élethosszig tartó tanulásra mint a megújulás és a fejlődés lehetőségére. 

II.4. Egészségfejlesztés 
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Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok:  

a) az egészséges táplálkozás, 

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

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

vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

f) a személyi higiéné területére terjednek ki. 

Intézményen belüli segítők: 

iskolaorvos, védőnő, ápolónő tanulók fizikai állapotának felmérése, 

testsúly és magasság nérése 

gyermek –és ifjúságvédelmi felelős családlátogatás, környezettanulmányok 

készítése, hátrányos helyzetű,-veszélyeztetett 

tanulók kiszűrése, gondozása 

iskolapszichológus egyéni és csoportterápia 

diákönkormányzat Szabadidőprogramok szervezése és 

lebonyolítása 

osztályfőnök, gyógypedagógus,  

 

közösségfejlesztés, prevenció, környezeti-

higiéniai nevelés 

testnevelő tanár tanulók fizikai állapotának felmérése 

(erőképesség: felülés, fekvőtámasz, 

törzsemelés-gyorsaság: rövidtávú futás-

alapállóképesség: Cooper-teszt) 

 

Az iskolába járó gyermekek gondozása folyamatos, elsődlegesen az oktatási intézményben, az 

iskolát ellátó orvos, pedagógus, szülő, ill. a törvényes képviselő tájékoztatásával, szükség 

szerinti bevonásával valósul meg. 
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A védőnő kiemelt figyelmet fordít a gyermek pszichoszomatikus fejlődésére, az egyéni 

sajátosságait figyelembe vevő pályaválasztásra, a másodlagos szocializációs színtér 

egészségessé formálására. 

Gondoskodik a szűrővizsgálatok, a védőoltások elvégzéséről, az életkornak megfelelő 

egészségfejlesztésről az érvényes jogszabályok, szakmai irányelvek és protokoll figyelembe 

vételével. 

A hatályos jogszabályok, szakmai irányelvek, protokollok, módszertani irányelvek alapján a 

gyermek szükségleteinek és családi környezetének megfelelően történik a gondozás, munkaterv 

alapján. 

A munkaterv kialakítása az oktatási intézmény vezetésével egyeztetve történik, tanév végén az 

elvégzett munka értékelése, az erősségek, gyengeségek feltárása megtörténik. 

Célunk 

o Egészséges táplálkozás  

o Drog, alkohol elutasítása 

o Higiéniai szokások kialakítása és elmélyítése 

o Felelőtlen szexualitás elkerülése 

o Veszélyhelyzetek felismerése és elkerülése 

o Elsősegélynyújtás 

o Természet tisztelete, növények, fák, állatok védelme és gondozása 

o Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás fontossága, felismerése 

o Előítéletek lerombolása 

o Nemzeti hagyományok, ünnepek 

 

 

Az egészségfejlesztés színterei: 

Tanórai foglalkozások 

• szaktárgyi órák témafeldolgozása: 

Minden tantárgynak van kapcsolódási pontja az egészségfejlesztéshez 

Tanórán kívüli foglalkozások: 

• délutáni szabadidős foglakozások 
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• sportprogramok 

• témával kapcsolatos filmvetítések 

• vetélkedők, versenyek 

• játékos programok, csoportfoglalkozások 

• egészségnap 

• sportnap 

• Sportrendezvényeken, kulturális programokon való részvétel 

• kirándulások, túrák 

• papírgyűjtés 

• rajzversenyek különböző témákkal kapcsolatban 

• plakátkészítés 

Tájékoztató fórumok: 

pl.orvos, pszichológus, rendőrség bűnmegelőzési osztályának, tűzoltóságnak drogambulancia 

szakembere által tartott. 

 

II.5. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok, 

közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

Az iskola közösségeinek együttműködése 

Az iskolavezetés és a nevelőtestület együttműködése 

1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az intézményvezető segítségével 

a megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg. 

2. Az együttműködés fórumai: 

- a különböző értekezletek, 

- megbeszélések, 

3. Ezen fórumok egy részének időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg. 

4. Az iskolavezetőség az aktuális feladatokról a nevelői szobában elhelyezett hirdetőtáblán, 

valamint e-mailen keresztül értesíti a nevelőket. 
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A szakmai munkaközösség együttműködése 

1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösség vezetője felelős. 

2. A szakmai munkaközösség vezetője a negyedéves, de legkésőbb a féléves munkaértekezleten 

tájékoztatja a nevelőtestületet a végzett munkáról és a feladatokról. 

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 

1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

intézményvezető, a diákönkormányzatot támogató pedagógus és az osztályfőnökök 

tájékoztatják: 

- az intézményvezető legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, 

- a diákönkormányzatot támogató pedagógus havonta egyszer a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve az e naplón keresztül írásban) tájékoztatják. 

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

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

iskolavezetéshez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz 

fordulhatnak. 

4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskolavezetéssel, a nevelőkkel, 

illetve a nevelőtestülettel. 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

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

intézményvezető és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- a KRÉTA erre szolgáló felületén  

- szülői értekezletek alkalmával. 



19 
 

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

a) Egyéni megbeszélések 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi 

eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; 

valamint az együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus 

között. 

 

 

b) Szülői értekezlet. 

Feladata: 

- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

- a szülők tájékoztatása 

a. az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

b. az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

c. helyi tanterv követelményeiről, 

d. iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

e. saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

f. a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

g. az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

h. a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskolavezetés felé. 

 c) Fogadó óra. 

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.) 

e) Írásbeli tájékoztató. 
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Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. 

3. A szülői értekezletek és a fogadó órák az iskolai munkaterv évenként határozza meg. 

4. A szülők 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 iskolavezetéshez, az adott ügyben érintett 

gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskolavezetéssel, vagy a 

nevelőtestületével. 

6. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének 

előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 

alkalmazottainak) joga van megismernie. 

8. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy 

példánya megtekinthető: 

- az iskola honlapján; 

- az iskola könyvtárában 

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kívüli 

intézményekkel 

1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskolavezetésnek állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

- Az intézmény fenntartójával: Pécsi Tankerületi Központ 

- Az intézmény működtetőjével: Pécsi Tankerületi Központ 

- A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal. 

- A területileg illetékes oktatási központtal. 

- A helyi oktatási intézménnyel. 
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- A területileg illetékes pedagógiai szakszolgálattal. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős. 

2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola, rendszeres munkakapcsolatot 

tart fenn az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával. (Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése 

Alapítvány) 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető vagy az 

intézményvezető-helyettes a felelős.  

3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskolavezetés rendszeres kapcsolatot tart 

fenn az illetékes egészségügyi dolgozókkal. 

4. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az osztályfőnökök, az intézményvezető és 

helyettese rendszeres kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal. 

Közösségfejlesztési elveink: 

-         A szocializáció másodlagos színtere az iskola, ahol a legtöbb időt tölti el a gyermek. 

-         Feladatunknak tekintjük a sajátos nevelési igényű, valamint a tanulási, beilleszkedési 

nehézségekkel, kapcsolati zavarokkal, magatartászavarokkal küzdő gyerekek 

szakvélemény szerinti segítését. 

-         A közösség változásának dinamikáját folyamatosan figyelemmel kísérjük, fontos 

felismerni, és megszüntetni a közösségben létrejövő negatív hatásokat, a leértékelő 

kritikát. 

-         Számos közösségépítő, iskolai és iskolán kívüli programmal, táborokkal, erdei 

iskolával járulunk hozzá a gyerekek kiegyensúlyozott szocializációjához. 

-         Hon- és népismereti tantárgymodulok keretében diákjaink megismerkednek 

hagyományainkkal, történelmünkkel, kialakul hazaszeretetük. 

-  Szintén közösségfejlesztő hatásúak az ünnepélyeink, valamint a szakköreink is.  

- A tanulmányi és sportversenyeken való szereplés, a csapatjátékok által kínált tolerancia 

és egymásért való felelősségvállalás kiemelkedő jelentőséggel bírnak. 

- A diákokat érettségük és életkoruk figyelembe vételével önálló feladatokkal is 

megbízzuk. 
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- A különböző adottságú tanulók számára meg kell találni azt az irányt, területet, melyben 

a közösség sikeres tagja lehet. Feltétlenül kerülni kell a sorozatos kudarcélményt 

- Elengedhetetlen a tanári ösztönzés, segítés és ellenőrzés és a személyes példamutatás 

megfelelő egyensúlya 

- Főleg osztályfőnöki órák keretében fektetünk nagyobb hangsúlyt a konfliktuskezelési 

technikák megismertetetésére és elsajátítására, mely a közösség egysége szempontjából 

fontos.  

 

II.6. Pedagógusok intézményi feladatai 
 

• Tudása legjavával részt vesz az iskola Pedagógiai programjának megvalósításában és 

az éves munkatervében megfogalmazott célok elérésében, aktívan részt vesz az iskolai 

rendezvényeken 

• Munkájához a NAT, a Pedagógiai Program, a Helyi tanterv és az osztály képességei 

alapján tanévkezdéskor tanmenetet készít, melyben tervezi tantárgyának tanévi 

ütemezését, időkeretét, feladatait 

• Munkája során felelős a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, 

biztonságáért, a tanulói közösség kialakításáért és fejlődéséért 

• Munkájára vonatkozó feladatait igazgatójától kapja a tanévre érvényes tantárgyfelosztás 

alapján 

• A tanítási órákra korszerű, változatos pedagógiai módszerekkel készül 

• A tanév programjának megfelelően, munkaköréhez kapcsolódó szakmai tanácskozáson, 

értekezleteken vesz részt 

• Munkaköréhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat végez naprakészen 

• Óvja az iskola, a tanterem felszerelését 

• Feladata a munkavédelmi balesetvédelmi szabályok betartása és betartatása 

• Munkájáról, tapasztalatairól tájékoztatja a munkaközösséget 

• Közreműködik az oktató-nevelő munkáját érintő mérésben, értékelésben 

• Figyelemmel kíséri - a tanuló személyiségének fejlődését, - a kimagasló teljesítményt 

és eredetiséget mutató tanulókat, közreműködik a tehetséggondozásban. - 

beilleszkedési-tanulási nehézséggel küzdő tanulókat, - a hátrányos helyzetű és 
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halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai munkáját, felméri a fejlesztésre szoruló 

tanulókat, és segíti a felzárkóztatást 

• Az első tanítási óra előtt és a tanórák közötti szünetekben a tanulók felügyeletével, a 

következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatokat lát el 

• A teljes munkaidő többi részében a nevelő és oktató munkával összefüggő feladatokat 

végez: felkészül a tanítási órákra, tanórán kívüli foglalkozásokra, értékeli a gyermekek, 

tanulók teljesítményét. Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli 

tevékenységet, továbbá ellátja azokat a nevelési-oktatási intézmény működésével 

összefüggő feladatokat, amelyek igénylik a pedagógus szakértelmét: részt vesz a 

nevelőtestület munkájában, az iskola kulturális- és sport életének megszervezésében, a 

tanuló-, és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok végrehajtásában, esetenként a tanulói étkeztetésben 

 

Tanári feladatok 
 

A fentieken túl: 

• gondoskodik a szükséges tanulmányi segítségről: felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

versenyekre, felvételikre felkészítés 

• ismerteti a versenyzési, pályázati, levelezős feladat megoldási lehetőségeket és ösztönzi 

tanítványait a megmérettetésre 

• közreműködik a szaktárgyával kapcsolatos szabadidős programok szervezésében, 

versenyek lebonyolításában 

• a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel 

értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztá1yzattal, és/vagy írásbeli értékeléssel 

minősíti 

• gondoskodik arról, hogy a tanulóknak megfelelő számú (legalább havonta egy) 

érdemjegye legyen, ezt a Kréta adminisztrációs rendszerben rendszeresen beírja 

• elégtelen év végi eredmény esetén a pótvizsgára való felkészüléshez a tanuló számára 

segédanyagot állít össze, szükség esetén pótvizsgáztat 

• a tanulók témazáró dolgozatait 1 évig megőrzi 
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Osztályfőnök feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma 

 

A fentieken túl: 

• Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki 

• Annak érdekében, hogy minél hatékonyabb pedagógiai munkát tudjon az osztályban 

végezni, szükséges minél jobban megismerni tanítványai személyiségét 

• A személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve, az iskola pedagógiai elvei szerint 

neveli tanulóit 

• Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, 

látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel 

megbeszéli 

• Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a 

tanítványait oktató, nevelő tanárokkal (tanulószoba, napközi), a tanulók életét, 

tanulmányait segítő személyekkel és intézményekkel 

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

Különös gondot fordít a tehetséges és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók segítésére 

• Figyelemmel kíséri és pontosan vezeti a tanulók mulasztását, hiányzását, okát. 

Folyamatosan nyomon követi az igazolatlan mulasztások számát, szükség esetén 

megteszi a törvényben, jogszabályokban előírt lépéseket. Gondoskodik a szülő és az 

iskolavezetés tájékoztatásáról 

• Rendszeresen minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát. Az értékeléshez kikéri az 

osztályban tanító tanárok észrevételeit, javaslatait 

• A félév és tanév vége előtt másfél hónappal átnézi a tanulók érdemjegyeit, gondoskodik 

azok naplóba történő beírásáról, gyenge teljesítmény esetén írásban értesíti a szülőket 

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (e-napló naprakész vezetése, 

statisztikák, továbbtanulással, ifjúságvédelemmel kapcsolatos tennivalók, stb.) 
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• Mint osztályfőnök indokolt esetben 3 nap távollétet engedélyezhet és igazolhat osztálya 

tanulójának 

• Tanulóit és a szülőket rendszeresen tájékoztatja az iskola tanórai és tanórán kívüli 

feladatairól, programjairól, közreműködik azok megszervezésében 

• Segíti a tanulókat a továbbtanulásban, pályaválasztásban 

Tanító feladatai 

A fentieken túl: 

• osztályfőnökként gondoskodik a rábízott tanulói közösségről 

• a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen értékeli, szöveges 

értékeléssel minősíti, az értékelésről a tanulót és szülőjét rendszeresen értesíti 

• Az értékeléseket a Kréta adminisztrációs rendszerben rendszeresen beírja 

• a tanulók füzetét írásbeli számonkéréskor láttamozza és jelzi az esetleges hiányokat 

• az egységes pedagógiai ráhatás érdekében folyamatos munkakapcsolatban áll a 

napközis nevelővel 

• a tanítás végén konzultál a napközis nevelővel és átadja a napközibe járó tanulókat 

 

II.7. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 
 

Fő célkitűzések: 

• Az iskola természetes közege legyen minden tanulónak, függetlenül egyéni adottságaitól, 

képességeitől, fejlődési ütemétől. 

• A gyermekek egyéni fejlődési ütemük figyelembevételével saját lehetőségeiknek 

megfelelően a lehető legoptimálisabb szintre jussanak el. 

Az arra rászoruló tanulók nevelése egyéni fejlesztési tervek alapján szakemberek bevonásával, 

útmutatásával történik. A különböző képességű tanulók fejlesztését differenciált módszerek 

alkalmazásával végezzük.  

Feladataink 

• A kudarcok okainak felderítése (szakember segítségével) 
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• Szakember által tartott egyéni foglalkozások 

• A tanulságok hasznosítása, korrepetálás (egyéni és csoportos) 

• Differenciált foglalkozások 

• A tanítási órákon differenciáló eljárások alkalmazása 

• Fejlesztő foglalkozások SNI, BTMN tanulók részére. 

Minden tanulónak biztosítanunk kell az eredményes és örömteli ismeretszerzést.  

• Ennek érdekében feltárjuk a tanulási kudarc/ tanulási kudarcra való veszélyeztetettség 

tényét, lehetséges okait, és igyekszünk megfelelő segítséget nyújtani. 

• Indokolt esetben a szülőknek szakember felkeresését javasoljuk. 

• A problémák ismeretében azon dolgozunk, hogy minden gyermek a képességének 

megfelelő legjobb teljesítményt nyújthassa. 

• A tanórákon egyénre szabott módszereket alkalmazunk, diákjainknak megtanítjuk a 

számukra legeredményesebb tanulási technikákat.  

• IKT-eszközöket, interaktív és digitális tananyagokat alkalmazunk. 

• Csoportmunka,  kooperatív tanulásszervezés és differenciált rétegmunka alkalmazásával 

biztosítjuk a tanórák eredményességét. 

 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulókhoz tartoznak a tehetséges tanulók is, melyről 

részletesebben a pedagógiai programunk III. 14 pontjában részletesebben olvashat. 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók 

megsegítése 
 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) gyermek, tanuló: az a 

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

alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, 

tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, 

továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül 

sajátos nevelési igényűnek. 

Feladataink a fentieken túl: 
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• Tanórai differenciálás, differenciált fejlesztés a szakvélemény figyelembevételével 

• Szülők és tanárok folyamatos kapcsolata 

• Motiválás erősítése a tanulási folyamatban 

• Fejlesztő foglalkozások intézményen belül, belső fejlesztő gyógypedagógus 

alkalmazásával 

• A gyógypedagógus feladata: 

-Az 1. osztályos tanulók szűrése, vizsgálata (az 1. osztályos tanítók jelzése alapján), 

felmérése. Differ teszt. A problémás tanulók elküldése további vizsgálatra. Egyeztetés a 

szülőkkel, osztályfőnökkel.     

-A pedagógus kollégákkal történő rendszeres konzultáció, igény esetén segítségnyújtás. 

Tanórák látogatása és szoros együttműködés az osztályban tanító tanárokkal.                                            

-Kéttanáros modell hatékony alkalmazása.                                                     

-Habilitációs/rehabilitációs foglalkozások tartása órakeretben-a fogyatékosságra fókuszáló, 

diagnózison alapuló speciális képességfejlesztés.          

- A gyógypedagógus a Szakértői Véleményben leírt fejlesztési területeket figyelembe véve 

végzi a munkáját; 

-Ez kiegészül megfigyeléseivel, tapasztalataival és a gyerek személyiségével.                                

- Egyéni vagy kiscsoportos képességfejlesztés.                                         

-Új törvények megismerése. Szakirodalom követése és ismerete. Önfejlesztés. Új 

módszerek megismerése és alkalmazása. 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók megsegítése 
 

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
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A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban 

részesüljön. A gyermeknek ezt az igényét minden esetben és kizárólag a szakértői bizottság 

állapítja meg vagy zárja ki. A szakértői bizottság a gyermekről készített szakértői véleményben 

javaslatot tesz a különleges bánásmódnak megfelelő ellátásra, az ellátás módjára, formájára és 

helyére. 

Feladataink a fentieken túl: 

• A sajátos nevelési igényű gyermekeket a Szakértői Bizottságok véleménye alapján 

integráltan neveljük. Az SNI-s BTMN-es gyermekekkel gyógypedagógus és 

fejlesztőpedagógus is foglalkozik. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő pedagógiai 

megsegítése, a fejlesztés területei, illetve a pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 

foglalkozások óraszámai a szakértői véleményekben foglaltak alapján kerül megállapításra. 

• A fejlesztő pedagógusokkal való együttműködés formáinak kialakítása, rögzítése, 

figyelembe véve a szakértői véleményt 

• Fejlesztés tervezése tanórai keretek között 

• A fejlődés folyamatos nyomon követése, szülői kapcsolattartás 

• Továbbképzések szervezése a témában 

• Az értékelés egyéni képességek, fejlettségi szinthez viszonyított fejlődés 

figyelembevételével történik. 

• A pedagógus:  

o a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos 

nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – eltéréseit 

o a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés alapján, ha szükséges megváltoztatja eljárásait, az 

adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz 

o együttműködik különböző gyógypedagógus szakemberekkel, javaslatait beépíti a 

pedagógiai folyamatokba 
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o A pedagógust magas fokú szakmai jártasság, illetve elfogadás és empátia kell, hogy 

jellemezze 

 

Nem SNI/BTMN-es, de tanulási nehézséget mutató tanulókkal való foglalkozás 

Iskolánkban a normál tanórák mellett ún. felzárkóztató órák is az órarend részét képezik, 

változó arányban. Ennek célja, hogy a lemaradás bepótlása. Elmaradás lehetséges például 

betegség miatt történő hiányzás is. A pótlás történhet tanórai és tanórán kívüli keretek között, 

de minden esetben a pedagógus aktív szerepet vállal benne. A felzárkóztatás tanórán kívüli 

színtere lehet még a délutáni napközis, valamint tanulószobai foglalkozások is. Az önhibáján 

kívül lemaradást mutató tanuló felzárkóztatásáról minden esetben türelmesen, segítően és 

körültekintően kell gondoskodni, a lehető legrövidebb időn belül.  

 

II.8. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 

Az 1997. évi XXXI. törvény megalkotásával és beiktatásával a Parlament nemcsak deklarálta 

a tiszteletet a gyermekek és az ifjúság iránt, hanem egyértelművé tette valamennyi 

Magyarországon élő gyermek alapvető jogait. 

A törvény értelmében segítséget kell biztosítani ahhoz, hogy a szülők gyermekeiket saját 

családjukban nevelhessék, hogy meg tudják oldani a gyermekneveléssel kapcsolatos 

problémáikat. A gyermekvédelemben is a megelőzés biztosítása a leghumánusabb megoldás. 

Iskolánkban is érvényesítjük a törvény elemeit, ezért: 

• a gyermeket mint önálló személyt tekintjük; 

• tevékenységünket kiszélesítjük a megelőzés, kezelés és gondoskodás irányába is; 

• a családot állítjuk a középpontba, mely a gyermek fejlődésének fő színtere; 

• figyelmet fordítunk a családon belüli erőszak feltárására, megoldására; 

• gyermekvédelmi szakemberek segítségét kérjük szükség esetén; 

• segítjük a családokat a megnövekedett, gyakran változó feladatuk ellátásban; 

• biztosítjuk a gyermekek esélyegyenlőségét, tiltunk bármilyen hátrányos 

megkülönböztetést.   
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A 

tevékenység 

szintje 

Célja Módszer Tevékenység 

Tanulók - Veszélyeztetett tanulók 

számára kompetencia 

kiépítése. 

- Zavarok, problémák korai 

felismerése, kezelése. 

- Konzultációs lehetőség a 

gyermekjóléti szolgálattal. 

- Énhatárok védelme. 

- konzultáció 

- fejlesztő 

tevékenység 

- tanév eleji 

állapotfelmérés 

- ismeretátadó 

tevékenység 

- korrekciós 

tevékenység 

- magatartási 

zavarokat, személyi 

fejlődést helyreállító 

pszichoterapeuta 

tevékenység 

- pedagógus, 

gyermekjóléti 

szolgálat, 

családsegítőkkel 

való 

együttműködés 

- Nevelési 

Tanácsadó 

pszichológusával 

való 

együttműködés 

Szülők - Tájékoztatás az iskolai 

szociális segítő  

fogadóórájáról. 

- Konzultációs lehetőség 

megteremtése a szülők 

részére. 

- Családra irányuló 

prevenció, változás 

előidézése gondolkodásban, 

nevelési szokásban.  

- kapcsolattartás 

- konzultáció 

- esetmegbeszélés 
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Pedagógusok - Esetmegbeszélések, 

módszertani kérdések 

megbeszélése, tanulságok. 

- konzultáció  

Iskolán kívül - Hatékony együttműködés 

kialakítása az Esztergár Lajos 

Családsegítő és Gyerekjóléti 

Szolgálattal 

- rendszeres 

kapcsolattartás 

 

 

A tevékenységek megvalósításáért felelősek:  

 az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes, az osztályfőnökök 

A tevékenységet segítő külső kapcsolatok: 

Esztergár Lajos Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat, Baranya Megyei Pedagógia Szolgálat 

A szociális hátrányok enyhítésére irányuló tevékenységeink: 

• törekvés arra, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók napközis vagy tanulószobai 

ellátásban részesüljenek; 

• pályaorientációs tevékenység osztályfőnök irányításával; 

• felvilágosítás a szociális juttatásokról, segélyezési lehetőségekről, a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat feladatairól, a segítségnyújtás lehetőségeiről; 

• nagycsaládosokra vonatkozó támogatottság biztosítása; 

• indokolt esetben rendkívüli támogatás, gyors segítség; 

• anyagi támogatás nyújtása a nyári táborokhoz – alapítványból 

 

Munkánk során pontosan vezetjük a gyerekekről készített nyilvántartást. A tanuló 

személyiségében, életminőségében bekövetkezett változást azonnal jelezzük az 

osztályfőnöknek. A jelzéseknek, intézkedéseknek jól nyomon követhetőknek kell lenniük a 

gyermek nyilvántartásában.  

Célja, hogy segítséget nyújtson a korai iskolaelhagyást előidéző társadalmi és oktatási tényezők 

azonosításához, biztosítsa a leginkább veszélyeztetett célcsoportok tanulási pályájának 

folyamatos figyelemmel kísérését. A Magyar Közlöny 2016.évi 178. számában kihirdetésre 
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került és 2016. november 19-én hatályba lépett a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

módosítása, amely rendelkezik a korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésének 

részletes szabályairól.  

A Stratégia a Tanács ajánlását követve 3 fő beavatkozási területet határoz meg, amelyet a 

jelzőrendszer pedagógiai támogató elemének logikája is követ az alábbi formában:  

Prevenció (megelőzés): olyan intézkedések sorolhatók a megelőzést szolgáló beavatkozások 

körébe, melyek célja, hogy még a probléma kialakulása előtt csökkentse a korai iskolaelhagyás 

kockázatát.  

Intervenció (beavatkozás): a beavatkozó intézkedések a jelzőrendszer jelzéseire adott 

reakciókkal és célzott – egyéni, csoportos vagy intézményi szintű – támogatásokkal próbálják 

elkerülni a lemorzsolódást.  

Kompenzáció (helyreállítás): a kompenzációs intézkedések célja, hogy az iskolarendszerbe 

visszavezetve, vagy alternatív tanulói útvonal biztosításával végzettséghez segítsék azokat a 

fiatalokat, akik az iskolarendszerű oktatást végzettség nélkül hagyták el - így segítve 

munkaerőpiaci, társadalmi integrációjukat. 

 

• A tanulói előrehaladást szolgáló esetmegbeszélések szervezése a bevont partnerek 

szakembereivel: olyan közvetítői tevékenység a társterületek szakértőinek bevonásával, 

amely révén az intézmény segítséget kap a lemorzsolódáshoz vezető problémák 

többfókuszú megközelítéséhez, megértéséhez és kezeléséhez, szervezeti szinten pedig 

hálózati, szektorközi együttműködést biztosít.  

• Tantestületi csapatmunkák kezdeményezése, szervezése: a lemorzsolódással érintett 

intézményekben egyes problémákra, esetekre fókuszáló testületi problémamegoldó 

vagy feltáró munkacsoportok generálása, kapcsolódó módszertani támogatással 

szaktanácsadói konzultáció vagy szakértői segítség által. 

A beavatkozások kapcsán adatszolgáltatásra is sor kerül a jelzőrendszerben. Ennek keretében a 

beavatkozásban érintettek számáról szükséges információt nyújtani a személytelenített adatok 

alábbi rendszerezése szerint:  

• tanuló  
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• pedagógus  

• szülő, gondviselő  

• egyéb szakember (családgondozó, szociális munkás, iskolapszichológus, orvos, stb.) 

vagy szervezet.  

Az iskola saját kezdeményezése alapján bevont támogató szakemberek szintén figyelemmel 

kísérhetik a tanuló előrehaladását, a lemorzsolódás megelőzésével összefüggő iskolai 

folyamatokat. Ezek a szakemberek lehetnek: családgondozó, együttnevelést segítő pedagógus, 

fejlesztő pedagógus, gyermekorvos, gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozója, 

gyógypedagógiai asszisztens, gyógypedagógus, iskola- és óvodapszichológia koordinátora, 

iskolai szociális munkás, iskolapszichológus, utógondozó, konduktor. 

 

Felvilágosító programok 

• Szexuális felvilágosítás gyermeknőgyógyász által 6 – 8. évfolyamokon, 

• Kortárs oktatók (AIDS, dohányzás), 

• Magzatvédők 8. évfolyamon (abortusz), 

• PTE orvostanhallgatók, 

• Helyi és országos akciókban való részvétel, 

Drogprevenció (rendőrségi előadás). 

 

II.9. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos intézményi feladatok 
 

 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja: 

• Tudatos és kritikus fogyasztói magatartás kialakítása  

• Ökológiai fogyasztóvédelem 

• Környezettudatos fogyasztás 

• Fenntartható fogyasztás 

• Preventív vagyis megelőző fogyasztóvédelem 
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A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai nevelés célja felhívni a tanulók figyelmét a 

fogyasztás visszásságaira, a fogyasztóvédelem törekvéseire. A tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítása érdekében foglalkozunk kell a média hatásával, a reklámok szerepével az 

élelmiszerek és tisztálkodószerek kiválasztása esetében. Minél korábban be kell mutatnunk a 

tanulóknak a reklámok hatásmechanizmusát: Kinek és miről szól a reklám, kik szerepelnek 

benne, mi az üzenete, milyen eszközöket használ a megnyeréshez,  hol és miben rejlik a csapda? 

Mi a fogyasztás valódi (ökológiai, szociológiai) ára? Osztályfőnöki, technika és tervezés, 

testnevelés, fizika és kémiaórán meg kell ismerkedni azokkal a biztonsági előírásokkal, 

amelyekre minden elektromos eszköz, vegyszert tartalmazó termék, gyógyszer vásárlása esetén 

tekintettel kell lenni. Fel kell hívni a figyelmet az érték-ár arányra, a termékek minőség és 

felhasználhatóság szerinti szavatossági idejére. 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban: 

▪ Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel 

kapcsolatos tartalmak. Például: 

Technika és tervezés: áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései 

Matematika: banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások 

Fizika: mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák) 

Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és szokások 

Magyar: reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái 

Biológia: génmódosított élelmiszerek (GMO), táplálkozás-kiegészítők és divatjaik 

Kémia: élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, 

háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használata 

Informatika/digitális kultúra: elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes 

fogyasztói veszélyforrások, telefónia 

Történelem: EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem 

Vizuális kultúra: a reklám képi nyelve és hatásai 

▪ Tantárgyközi projektek (pl. Hogyan készül a reklám? A zsebpénz )  

▪ Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények)  

▪ Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása)  
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▪ Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, 

cégekkel)  

▪ Az iskola fogyasztóvédelmi működése ( az iskola mint fogyasztó és mint piac), az ezzel 

kapcsolatos foglalkozások 

 

II.10. Témahetek 
 

A témahetek általános célja a XXI. századi, mindennapokban használható gyakorlati ismeretek 

játékos, élményszerű átadása, illetve a tanárok új pedagógiai módszerek kipróbálására való 

ösztönzése.  

• Pénz7 gazdasági projekthét 

• Digitális projekthét 

• Fenntarthatóság-Környezettudatosság projekthét 

 

II.11. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi 

jogai gyakorlásának rendje 
 

Az Nkt. 48. §-ának értelmében az iskola/kollégium tanulói a házirendben meghatározottak 

szerint diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. A 

diákkörök döntnek - a nevelőtestület meghallgatásával - saját közösségi életük szervezésében, 

valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a DÖK-ben. 

A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére DÖK-öt hozhatnak létre. A DÖK 

munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy 

segíti, akit a DÖK javaslatára az intézményvezető bíz meg 5 évre. 

Az iskola diákönkormányzata közösségi szervezet, melynek tevékenysége a tanulókat érintő 

valamennyi tevékenységre kiterjed. A diákönkormányzat nem politikai közösségi szervezet, 

nem kíván semmilyen iskolán kívüli egyesülés, egyesület, szervezet részeként tevékenykedni. 

A diákönkormányzat feladata, hogy tagjai érdekeit képviselje, az érintett tanuló érdekében 

eljárjon. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az alábbi iskolai 

programokon:       
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• félévenkénti iskolagyűlés 

• diákönkormányzati nap 

• farsang 

• diákönkormányzati megbeszélés (szükség szerint) 

• diákparlamenten való részvétel 

• jótékonysági célú adománygyűjtés 

• hulladékgyűjtés szervezése  

A 20/2012. EMMI rendelet 120. § (2) bekezdése alapján a DÖK a nevelőtestület 

véleményének kikérésével dönt: 

• saját működéséről, 

• a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

• hatáskörei gyakorlásáról, 

• 1 tanítás nélküli munkanap programjáról, 

• az iskolai/kollégiumi tájékoztatási rendszer működtetéséről és a tanulószerkesztőről, 

• a tájékoztató rendszer tanulói szerkesztőjéről  

• A tanulóközösségek döntenek saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, 

ellenőrzésében, értékelésében, valamint a diákönkormányzati tagok megválasztásában 

és visszahívásában. 

• A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásában. 

• A diákönkormányzati nap programjának megállapításában. 

A DÖK véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben [20/2012. EMMI 120. § 

(4)]. A DÖK véleményét a következő ügyekben kötelező kikérni: 

 Az iskola SZMSZ-ének, házirendjének elfogadása előtt [Nkt. 25. § (4)]. 

 Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál [Nkt. 43. § (1)]. 

 A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt [Nkt. 48. § (4) b)]. 

 Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor [Nkt. 48. § (4) c)]. 

 A fenntartó a köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 

megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és 
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megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt 

[Nkt. 83. § (3)- (4)]. 

 Az iskolai és a kollégiumi munkaterv elkészítéséhez [20/2012. EMMI 3. § (1)]. 

 Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti, és a fenntartó jóváhagyását 

követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók 

választhatnak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő 

felkészítés szintjéről is. A tájékoztatót a DÖK véleményezi [20/2012. EMMI 15. § (1)]. 

 Az első tanítási óra 7:15 és 8 óra közötti kezdésénél [20/2012. EMMI 16. § (1)]. 

 A fegyelmi eljárás során [20/2012. EMMI 57. § (3)]. 

 A pedagógiai program elhelyezése, arról a szülők, tanulók részére történő tájékoztatás, 

az SZMSZ, házirend és pedagógiai program nyilvánosságra hozatala, a házirend egy 

példányának átadása, annak érdemi változása esetén a szülő, a tanuló tájékoztatása, a 

tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről 

történő tájékoztatás SZMSZ-ben történő szabályozásánál a DÖK-öt véleményezési jog 

illeti meg [20/2012. EMMI 82. § (1)]. 

 A tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál. 

 A tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához. 

 A tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez. 

 Az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához. 

 Az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához. 

 A könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához. 

 Az intézményi SZMSZ-ben meghatározott további ügyekben [20/2012. EMMI 120. § 

(5)]. 

DÖK jogai 

Az Nkt. 46. § (6) bekezdés g) pontja értelmében a tanuló joga különösen, hogy kérdést intézzen 

a DÖK-höz, és arra legkésőbb 15 napon belül választ kapjon. A tanuló joga továbbá, hogy a 

DÖK-höz fordulhasson érdekképviseletért [Nkt. 46. § (6) p) pont]. Ha jogszabály a szülő, a 
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szülői szervezet vagy a szülők képviselője részére kötelezettséget vagy jogot állapít meg, 

nagykorú tanuló esetén a kötelezettségek teljesítése, a jogok gyakorlása a tanulót – az 

iskolaszékbe történő delegálás kivételével -, a DÖK-öt, a tanulók képviselőjét illeti meg vagy 

terheli [Nkt. 46. § (8)]. A 20/2012. EMMI rendelet 117. § (1) bekezdése szerint a nevelőtestület 

egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a DÖK-re. Az átruházott jogkör gyakorlója 

nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület 

megbízásából eljár. Ezeket a rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai program, az 

SZMSZ és a házirend elfogadására. Szakképzési centrum esetén a kizárólag egyetlen 

tagintézményt érintő ügyekben az adott tagintézmény nevelőtestülete, míg a szakképzési 

centrum valamennyi tagintézményét érintő ügyekben a tagintézmények együttes 

nevelőtestülete jár el. A diákönkormányzat felhívhatja a figyelmet fegyelmi eljárás 

megindításakor az egyeztető eljárás lehetőségére, fegyelmező intézkedések kiszabása előtt 

pedig az oktatásügyi közvetítés (mediáció), esetmegbeszélés lehetőségére, illetve egyéb 

illetékes szakemberek bevonására. 

A diákönkormányzat legfelsőbb fóruma az iskolagyűlés, amely évente kétszer ülésezik, ám 

szükség esetén bármikor összehívható.  Meghallgatja a diákönkormányzat testületének 

beszámolóját, a diákönkormányzat elnökének előterjesztéseit a feladatok végrehajtásáról, az 

elért eredményekről, és javaslatot tehet a diákönkormányzatot és az iskola életét érintő bármely 

kérdésben. 

II.12. Tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályozása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ - 78. § 

bekezdések alapján történik. 

Vizsgatípusok: 

osztályozó vizsgákra, különbözeti vizsgákra, pótló vizsgákra, javítóvizsgákra 

Tanulmányok alatti vizsgák értelmezése:  

• Osztályozó vizsgát kell tennie a félévi és a tanév végi osztályzatok megállapításához:  

- a tantervi követelményeknek egy tanévnél (az előírtnál) - engedéllyel - rövidebb idő 

alatt eleget tévő tanulónak,  

- a tanórai foglalkozások alól felmentést kapott tanulónak,  
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- az egyéni munkarendben lévő tanulónak,  

- jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, s emiatt érdemjeggyel nem 

osztályozható tanulónak, amennyiben azt a nevelőtestület számára engedélyezi,  

o 250 óránál több igazolt és igazolatlan hiányzása van  

o Hiányzása egy tantárgyból meghaladja a tantárgy éves óraszámának 30%-át  

- másik iskolából való átvétel esetén, ha az iskola igazgatója előírja,  

- független vizsgabizottság előtt tett vizsga esetén,  

 

• Különbözeti vizsga fogalma: A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a 

tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges ismeretekkel.  

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő 

az Intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell 

különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett 

évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétel a 

sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek. 

 

• Javítóvizsga fogalma: Azon tanulónak megszervezett vizsga, aki a tanév végére nem 

teljesíti az elégséges szintet egy adott tantárgyból (legfeljebb 3 tantárgy esetén) vagy osztályozó 

vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad vagy a vizsgáról 

engedély nélkül távozik. A tanév vége előtt megszervezett vizsga sikeres teljesítése a felsőbb 

évfolyamba lépés feltétele.  

 

A javítóvizsgával kapcsolatosan az alábbiak szerint kell eljárni: 

A javítóvizsga helye az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van. 

A javítóvizsgára utasított tanuló az igazgató által megállapított napon javítóvizsgát tehet. 

A javítóvizsga idejéről az igazgató a tanulót és annak szüleit írásban értesíti. 

A javítóvizsga követelményeiről a tanuló tájékoztatást kap. 

A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent. 
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Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem 

engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja. 

 

• Pótló vizsga: a tanuló valamely vizsgaformát (javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgát) 

neki fel nem róható okból nem kezdte meg vagy igazolható okból nem tudta befejezni 

megismételheti azt. 

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a 

nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre 

lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az 

adott tantárgy tanítására. A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az 

igazgató bízza meg. 

A vizsga tantárgyankénti időpontjait az osztályfőnök az érintett szaktanárokkal egyezteti, majd 

erről, valamint a vizsgatematikájáról a szülőt értesíti. 

A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti vizsgakövetelményei megtalálhatóak a 

pedagógiai programunk mellékleteként. 

 

II.13. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének 

szabályai 
 

Az iskolába jelentkező tanulók felvételételéről 

Iskolánk a beiskolázási körzetéből - melyet a fenntartó határoz meg - minden jelentkező 

tanköteles korú tanulót felvesz. 

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek tanköteles korú legyen. 

1.A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) 

bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az állami 

intézményfenntartó központ véleményének kikérésével a kormányhivatal által meghatározott 

időszakban kell beíratni. 
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(7) Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - az állami intézményfenntartó 

központ véleményének kikérésével – a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell 

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

beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Ebből adódóan a 

tankötelesek első évfolyamra történő beiratkozásával kapcsolatos teendőket az állami 

intézményfenntartó központ látja el. 

2.A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22.§-a 

értelmében: (1) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás 

idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal 

közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első 

határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén 

működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó központ (a 

továbbiakban: Központ) részére (mód: A 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet 11. §-ával 

megállapított szöveg) 

(2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – 

a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles 

beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a 

választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a 

döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító 

iskola első évfolyamára. (mód: a 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet 54. § 2. pontja szerint 

módosított szöveg.) 

(3) Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői 

bizottság véleményében vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig 

köteles beíratni a kijelölt iskolába. 

(4) Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt (ennek megfelel a lakcímkártya), továbbá az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 
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A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 

• a tanuló anyakönyvi kivonatát, 

• az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 

• az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

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

követelmények alapján összeállított - szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből és 

azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában - a bizonyítvány bejegyzése alapján - nem 

tanult.  

Az iskolai beiratkozás körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző 

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

évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az igazgató dönt. 

Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségével és 

útmutatásai szerint pótolnia kell. 

Osztályba sorolás elve 

Iskolánkban hagyományos, évfolyamra épített osztályok működnek. 1-8. évfolyamon 

párhuzamos osztályok;  napközis csoportok és tanulószoba igény szerint.  

Első évfolyam: azonos létszám, kb. egyenlő fiú-lány arány, egyenlő színvonalú képzés 

biztosítása. 

Új tanuló érkezése: az iskolavezetőség döntése szerint, a gyermek pedagógiai és pszichológiai 

adottságainak figyelembevételével. Az átvétel előtt elbeszélgetésre kerül sor az iskola vezetése, 

a szülők és a gyermek részvételével, amelynek célja, hogy releváns információkat szolgáltasson 

a döntéshez (pl. az iskolaváltás oka, tanulmányi eredmény, magatartással és hiányzásokkal 

kapcsolatos információk).  

 

III. Helyi tanterv 
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III.1. Az iskola működésének törvényi feltételi 
 

 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

• A 2002. évi LXII. törvény a 2003. évi költségvetésről (83.§. és 103.§., XI. melléklet). 

• A 75/2003. (V.28.) Korm. rendelet az Országos Közoktatási Értékelési és 

Vizsgaközpontról szóló 105/1999. (VII.6.) Korm. rendelet módosításáról 

• 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről  

• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

• Kerettanterv 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

az államháztartás részét képező intézmények számára 

• 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 

2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 

tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

• 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 

• 20/2012. EMMI rendelet 74/A Az állami általános iskolában az etika óra helyett 

választható hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályok 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 
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III.2. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 

helyi megvalósításnak részletes szabályai (szakaszonként) 
 

1-2 évfolyam 

- egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése 

- minden tanulóra kiterjesztjük a DIFER mérést, melynek ismertében helyben, vagy 

szakértő bevonásával kezdjük a szükséges fejlesztést 

- átvezetés az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe, 

feladattudat kialakítása 

- kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése, 

- olvasás és írás, számolás életkornak megfelelő tudása 

- a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és 

a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával a 

személyiség sokoldalú fejlesztését kívánjuk megvalósítani 

- önállóság kialakítása 

- fejleszető értékelés 

 

A 3. és 4. évfolyam 

- meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanulási 

folyamatok. 

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

- megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait; 

- beszéd- és szövegértés, kompetenciák fejlesztése 

- információszerzés- könyvtár, NET 

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

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

önművelés alapozásával az életen át tartó tanulás képességét alapozzuk meg. 

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

és más közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és a 

konfliktuskezelés terén éppúgy, mint az interperszonális kapcsolatokban 
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- fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat 

- élményszerű tanulás 

5-6. évfolyam 

- Az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban fejleszteni kívánjuk a szociális 

kompetenciát 

- esélyteremtés, felzárkóztatás, tehetséggondozás 

- egyéni tanulási módszerek és szokások kialakítása 

- az egészséges életvitel kialakításának segítése 

- fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

- az önismeret fejlesztése,  

- a kreativitás fejlesztése;  

- az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés;  

- a tanulók egészséges terhelése, - a személyiségfejlesztés 

A 7-8. évfolyam 

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

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 

- kompetencia fejlesztés 

- az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása 

- a középiskolai életre való felkészítés 

- az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban fejleszteni kívánjuk a szociális 

kompetenciát 

- természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció 

- természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex 

fejlesztése 
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III.3. Az iskola tantárgyi rendszere és óraszámai a 2020/2021-es tanévtől 

felmenő rendszerben  
 

A választott kerettanterv 

- Alsó tagozat: Ének-zene: A változat 

- Felső tagozat: Magyar nyelv: A változat 

- Magyar irodalom: A változat 

- Angol nyelv: alap/emelt változat 

- Fizika: A változat 

- Kémia: A változat 

- Biológia-egészségtan: A változat 

- Ének-zene: A változat 

 

Választott kerettanterv: A 2020 NAT bevezetése után a kerettantervek között nem jelent meg 

A és B változat. A helyi tantervek alapját képező kerettantervek az oktatas.hu-n megtalálhatóak 

az alábbi linken. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat 

Régi NAT szerint 

Tanórák rendszere: 

• Kötelező tanítási óra 

• Kötelezően választandó tanítási óra 

• Szabadon választható EGYÉB foglalkozások 1-4. évfolyam 

 

 

Kötelező és kötelezően választandó tanítási órák felmenő rendszerben a két tábla tanévenkénti 

aktualizált állapota, megjelölve, hogy melyik NAT szerint tanul az évfolyam  

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 - 4. évfolyamon 

2020/2021 alsó 

      

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat


47 
 

Óraterv a kerettantervekhez 1 - 4. évfolyam 
 

Tantárgy/évfolyam 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
 

 

 NAT 2020 NAT 2012 NAT 2012 NAT 2012  

Magyar nyelv és irodalom 7 + 1 7 + 1 6 + 1 6 + 1 
 

Angol idegen nyelv  1 1 1 2 + 1 
 

Tánc és dráma   1   

Matematika 4 4 4 4 
 

Etika / Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 
 

Környezetismeret 
 

1 1 1 
 

Ének-zene 2 2 2 2 
 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 
 

Életvitel és gyakorlat/ Technika és tervezés 1 1 1 1 
 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
 

Informatika       1 
 

Kötelező tanítási óra Rendelkezésre álló 

órakeret 

22 
24 

23 
25 

22 
25 

24 
27  

Kötelezően választandó 2 2 3 3 
 

 

2021/2022 alsós 

      

Óraterv a kerettantervekhez 1 - 4. évfolyam 
 

Tantárgy/évfolyam 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.  

 

 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2012 NAT 2012  

Magyar nyelv és irodalom 7 + 1 7 + 1 6 + 1 6 + 1 
 

Angol idegen nyelv 1 1 1 2 + 1 
 

Tánc és dráma   1   

Matematika 4 4 4 4 
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Etika / Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 
 

Környezetismeret 
  

1 1 
 

Ének-zene 2 2 2 2 
 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 
 

Életvitel és gyakorlat/ Technika és tervezés 1 1 1 1 
 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
 

Informatika       1 
 

Kötelező tanítási óra Rendelkezésre álló 

órakeret 

22 
24 

22 
24 

22 
25 

24 
27  

Kötelezően választandó 2 2 3 3 
 

 

 

2022/2023 alsós 

Óraterv a kerettantervekhez 1 - 4. évfolyam 
 

Tantárgy/évfolyam 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.  

 

 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2012  

Magyar nyelv és irodalom 7 + 1 7 + 1 5 + 1 6 + 1 
 

Angol idegen nyelv 1 1 1 2 + 1 
 

Matematika 4 4 4 4 
 

Etika / Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 
 

Környezetismeret 
  

1 1 
 

Ének-zene 2 2 2 2 
 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 
 

Életvitel és gyakorlat/ Technika és tervezés 1 1 1 1 
 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
 

Informatika/Digitális kultúra      1 1 
 

Kötelező tanítási óra Rendelkezésre álló 

órakeret 

22 
24 

22 
24 

22 
24 

24 
27  

Kötelezően választandó 2 2 2 3 
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2023/2024 alsós 

Óraterv a kerettantervekhez 1 - 4. évfolyam 
 

Tantárgy/évfolyam 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
 

 
 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020  

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

Angol idegen nyelv 1 1 1 2 + 1 
 

Matematika 4 4 4 4 
 

Etika / Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 
 

Környezetismeret 
  

1 1 
 

Ének-zene 2 2 2 2 
 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 
 

Életvitel és gyakorlat/ Technika és tervezés 1 1 1 1 
 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
 

Informatika/Digitális kultúra      1 1 
 

Kötelező tanítási óra Rendelkezésre álló 

órakeret 

22 
24 

22 
24 

22 
24 

23 
25  

Kötelezően választandó 2 2 2 2 
 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5 - 8. évfolyamon  

2020/2021 

 

      

Óraterv a kerettantervekhez 5 - 8. évfolyam 
 

Tantárgy/évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.  

 
 NAT 2020 NAT 2012 NAT 2012 NAT 2012  

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 + 1 4 
 

Angol idegen nyelv 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 
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Matematika 4 3 + 1 3 + 1 3 + 1 
 

Etika / Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 
 

Természetismeret (biológia – földrajz - fizika) 2 2 + 1     
 

Fizika     2 1 + 0,5 
 

Kémia     1 2 
 

Biológia - egészségtan     2 1 + 0,5 
 

Földrajz   
 

1 2 
 

Ének-zene 2 1 1 1 
 

Dráma és színház 
 

      
 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 
 

Informatika/digitális kultúra 1 1 1 1 
 

Életvitel és gyakorlat// Technika és tervezés 1 1 1   
 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 
 

Kötelező tanítási óra Rendelkezésre álló 

órakeret 

27 
28 

25 
28 

28 
31 

28 
31 

 
kötelezően választandó 1 3 3 3 

 

2021/2022 
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5 - 8. évfolyamon  

      

Óraterv a kerettantervekhez 5 - 8. évfolyam 
 

Tantárgy/évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.  

 
 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2012 NAT 2012  

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 + 1 4 
 

Angol idegen nyelv 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 
 

Matematika 4 4 3 + 1 3 + 1 
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Etika / Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 
 

Történelem és állampolgári ismeretek  2 2 2 2 
 

Állampolgári ismertek     
 

Hon- és népismeret  1   
 

Természetismeret (biológia – földrajz - fizika) 2 2       

Fizika     2 1 + 0,5  

Kémia     1 2 
 

Biológia - egészségtan     2 1 + 0,5 
 

Földrajz   
 

1 2 
 

Ének-zene 2 1 1 1 
 

Dráma és színház 
 

      
 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 
 

Informatika/ digitális kultúra 1 1 1 1 
 

Életvitel és gyakorlat/ Technika és tervezés 1 1 1   
 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 
 

Kötelező tanítási óra Rendelkezésre álló 

órakeret 

27 
28 

26 
28 

28 
31 

28 
31 

 
kötelezően választandó 1 2 3 3 

 

2022/2023 
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5 - 8. évfolyamon  

      

Óraterv a kerettantervekhez 5 - 8. évfolyam 
 

Tantárgy/évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.  

 
 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2012  

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3  4 
 

Angol idegen nyelv 3 + 1 3 + 1 3  3 + 1 
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Matematika 4 4 3 + 1 3 + 1 
 

Etika / Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 
 

Történelem és állampolgári ismeretek  2 2 2 2 
 

Állampolgári ismertek     
 

Hon- és népismeret  1   
 

Természetismeret (biológia – földrajz - fizika) 2 2       

Fizika     2 1 + 0,5  

Kémia     1 2 
 

Biológia - egészségtan     2 1 + 0,5 
 

Földrajz   
 

1 2 
 

Ének-zene 2 1 1 1 
 

Dráma és színház 
 

  1   
 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 
 

Informatika/ digitális kultúra 1 1 1 1 
 

Technika és tervezés 1 1 1   
 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 
 

Kötelező tanítási óra Rendelkezésre álló 

órakeret 

27 
28 

26 
28 

28 
30 

28 
31 

 
kötelezően választandó 1 2 2 3 

 

2023/2024 
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5 - 8. évfolyamon  

      
Óraterv a kerettantervekhez 5 - 8. évfolyam 

 

Tantárgy/évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.  

 
 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020  

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3  3 + 1 
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Angol idegen nyelv 3 + 1 3 + 1 3  3  
 

Matematika 4 4 3 + 1 3 + 1 
 

Etika / Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 
 

Történelem és állampolgári ismeretek  2 2 2 2 
 

Állampolgári ismertek    1 
 

Hon- és népismeret  1   
 

Természetismeret (biológia – földrajz - fizika) 2 2       

Fizika     2 1   

Kémia     1 2 
 

Biológia - egészségtan     2 1  
 

Földrajz   
 

1 2 
 

Ének-zene 2 1 1 1 
 

Dráma és színház 
 

  1   
 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 
 

Digitális kultúra 1 1 1 1 
 

Technika és tervezés 1 1 1   
 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 
 

Kötelező tanítási óra Rendelkezésre álló 

órakeret 

27 
28 

26 
28 

28 
30 

28 
30 

 
kötelezően választandó 1 2 2 2 

 

Kötelező idegen nyelv: angol 

A választható idegen nyelvek szakköri formában: német. 

Az idegen nyelv tanítása lehetőség szerint csoportbontásban történik. 

A csoportok indításának, alakításának feltételei: 

• ha a fenntartói óraszám erre lehetőséget biztosít 

• igény 

• létszám 
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• képesség 

• tudásszint. 

 

Az idegen nyelv oktatását segítő program 

 

A 2020/2021-es tanévtől a heti öt testnevelés órából egy angol óravezetéssel történik az alsós 

évfolyamokon. A 2. 3. és 4. évfolyamokon még a technika és tervezés és vizuális kultúra 

tantárgyak is angol óravezetésűek, ez azonban felmenő rendszerben megszűnik és e két 

tantárgyból visszaáll a magyar óravezetés. Az angol nyelvi óravezetés kibővített tantárgyi 

használatának célja: 

• Minél több idegen nyelvi input biztosítása életszerű helyzetekben, ahol a 

szövegkörnyezet és a szituáció segítségével megértik a tanulók, amit a tanító mond. 

• A megnövekedett időtartamú idegen nyelvi kommunikáció segítségével nagyobb 

szókincs elsajátíttatása a tanulókkal, valamint az angol nyelvi órákon tanult szókincs 

megerősítése. Elsődleges cél a beszédértés fejlesztése. 

• A tanulók nagyobb magabiztosságának, sikerélményének elérése idegen nyelvi 

környezetben. 

 

Napjainkban a használható nyelvtudás alapvető követelmény, ezért iskolánk nagy hangsúlyt 

fektet az idegen nyelvek magas színvonalú oktatására.  

Célunk, hogy tanulóink az életben jól alkalmazható nyelvtudáshoz jussanak. Az alapvető 

kommunikációs szint elsajátítását, valamint az adott idegen nyelv országának, kultúrájának 

megismerését is fontosnak tartjuk. Diákjainknak lehetőségük nyílik számos tanulmányi 

versenyen való részvételre is. Különböző tanulási technikák alkalmazásával segítjük 

tanulóinkat a kompetenciamérés feladatainak eredményes teljesítésében.  

Mottónk: A nyelvtanulás befektetés, a nyelvtudás tőke.  

Céljaink elérése érdekében nívócsoportos tanítás keretében tanítjuk az angol nyelvet. A tanulók 

nem hagyományos osztálykeretben, hanem közel azonos képességű tanulókból létrehozott 

csoportokban tanulnak, az egyes évfolyamokon két osztálynyi tanuló két csoportban azonos 

óraszámmal. Az egyik csoportba a gyorsabban tanuló tanulók tartoznak, a másik csoportot az 
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átlagos képességű és a tanulási nehézségekkel küszködő gyerekek alkotják. A tankönyvek és 

munkafüzetek kiegészülnek speciális segédanyagokkal. A haladás azonos tanmenet szerint 

történik, a feldolgozás mélysége és üteme a tanulócsoport szintjéhez igazodik. Amennyiben a 

nyelvtanárok az érintett két osztályban osztályfőnökként is jelen vannak, az angol órákat 

megosztva tartják. 

A csoportokba való besorolás 4. osztályig osztály, illetve nagyobb létszámú osztály esetén 

névsor szerint történik. A 4. évfolyam végén mérést végeznek az angol szakos pedagógusok, 

hogy a tanulók tudásszintjüknek és képességeiknek megfelelő csoportban folytathassák a 

nyelvtanulást A szintfelmérő tesztet tanóra keretén belül májusban írja mindenki. Ez 

tartalmazza az első négy évfolyam alatt tanult nyelvtant, szókincset, nyelvhasználatot és 

halláskészséget. A teszt megírása a döntéshozatalban döntő szempont a csoportba sorolásnál. 

A szintfelmérő tesztre százalékos értékelést kapnak a diákok. További szempontként tekintjük 

a szaktanár véleményét, a tanuló évközben nyújtott teljesítményét, szorgalmát, aktivitását, 

terhelhetőségét. Ha valamilyen oknál fogva nem kerül sor szintfelmérőre, akkor a bontás a 

tanulók előző évi érdemjegyei alapján történik. 

Más iskolából hozzánk kerülő tanulók is megírják a szintfelmérőt, hogy a szaktanárok a 

tudásuknak megfelelő csoportba sorolják őket. 

A csoportok közötti átjárhatóságot biztosítjuk 6. osztály végén. Ekkor a diákok egy újabb 

szintfelmérő tesztet írnak, amely a 4. osztályos szintfelmérőhöz hasonlóan bővített tananyaggal 

– mely a NAT követelménye szerint A1 szint- és a kompetenciamérés eredményét is figyelembe 

véve – ismét májusban valósul meg.  

A kapott eredmény és a tanuló általános tanórai teljesítménye alapján a csoportba való besorolás 

módosulhat. A csoport váltását az érintett csoportok szakos kollégái minden esetben 

megbeszélik a diák szempontjából legelőnyösebb döntés érdekében. A csoportba sorolást az 

intézményvezető hagyja jóvá a szaktanárok véleményének figyelembevételével.  

A hatékony csoportbontás eredményeként 8. osztályban tanulóink többsége eléri az A2 szintet, 

ezt májusban egy szóbeli vizsgával mérjük. A vizsga hétköznapi témaköröket tartalmaz, 

beszélgetés, képleírás és szituációs gyakorlatok formájában.  
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A nívócsoportos oktatással minden tanulónk érdekét szolgáljuk: A tanárok előnyben részesítik 

az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így a tanulók önálló és csoportos munkájára 

támaszkodnak. A csoportbontás segítségével minden gyermek egyéni képessége alapján képes 

fejleszteni tudását. A csoportbontás nagyobb lehetőséget biztosít a tanulók önbizalmát, tanulási 

kedvét fejlesztő sikerélményhez juttatáshoz, illetve a hátrányok leküzdését is jobban segíti.  

Nyelvtanulás alóli mentesítés 

A hatályos jogszabályok, a speciális nevelési igényű tanulók számára lehetőséget adnak arra, 

hogy a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján az igazgató egyes tantárgyak, 

illetve tantárgyrészek tekintetében mentesítse az értékelés és a minősítés alól. Ahhoz azonban, 

hogy a gyermek ezt, a számára megfelelő speciális lehetőséget igénybe vehesse, a szakértői 

bizottság véleménye nélkülözhetetlen, a felmentést ugyanis a szakvéleményben meghatározott 

tárgyakból, a szakvéleményben foglalt javaslatok mentén kell biztosítani. 

 

 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő 

nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 
 

A tananyag részletes kidolgozása beépítésre került a helyi tantervbe, a magyar nyelv és 

irodalom, történelem, ének-zene, hon- és népismeret, életvitel és gyakorlat/technika és tervezés 

tantárgyak keretein belül. 

 

Tanulmányi munka értékelése 
 

Reális és ösztönző értékeléssel a kibontakozó személyiségű gyermekek számára egy olyan 

belső értékrend kialakítására törekszünk, amely nemcsak egész életre szólóan befolyásolja a 

munkához való viszonyukat, hanem önmaguk jobb megismerésében, pontosabb megítélésében 

is támogatja őket. Az értékelés-ellenőrzés nem szorítkozhat csupán az ismeretek értékelésére, 

mi a gyermek összes, pedagógiai szempontból fontos tevékenységét és az ezekben elért 

fejlődését értékeljük. Értékelésünk az erősségeikről, a gyengeségeikről és a fejlesztendő 

területekről ad tájékoztatást. Nem a hiányosságokat keressük, hanem a megszerzett tudást 

mérjük, és az elsajátított készséget, az egyéni fejlődést értékeljük. 
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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. 

• Év végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is 

tanúbizonyságot tesznek. 

• A nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban ellenőrzik. 

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

témazáró dolgozatban adnak számot tudásukról. 

 

Szóbeli, írásbeli számonkérés szabályozása: 

Nevelőtestületi döntés alapján: 

Az írásbeli értékelések alapján szerzett érdemjegyek a félévi és tanév végi osztályzatok 

megállapításánál a munkaközösségek által megállapított mértékben számíthatók be.  

• szóbeli feleltetés korlátlan számban, bejelentési kötelezettség nélkül 

• röpdolgozat korlátlan számban, bejelentési kötelezettség nélkül 

• felmérés (év eleji, félévi, év végi) naponta 1 íratható előzetes egyeztetéssel 

• témazáró dolgozat naponta 2 íratható, előzetes egyeztetés szükséges 

• házi dolgozat 

• projektmunka 

• digitális (online) formában történő számonkérés, bizonyos előre meghatározott, mindenki 

által jól ismert felületen. (pl: Redmenta) 

 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében minden tanuló 

legalább egyszer felel szóban: 

• az ének-zene, a vizuális kultúra, a számítástechnika, a technika és tervezés tantárgyból 

félévente, valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

• a többi tantárgy esetében egy-egy témakörön belül. 
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A testnevelés tantárgy követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük.  

Házi feladat 

A tanórákon tanultak megerősítése érdekében házi feladat adható.  

Rendszeres írásbeli házi feladat adható matematikából, idegen nyelvből, magyar nyelvből, 

irodalomból és történelemből.  Esetenként írásbeli házi feladat adható (a feldolgozott 

tananyagtól függően, szükség szerint) a többi tantárgyból. 

Vizuális kultúra tantárgyból alkalmanként gyűjtőmunka adható. 

A hétközi házi feladat megírása egy adott tantárgy esetében fél óránál hosszabb időt nem vehet 

igénybe. 

Az ennél több időt igénylő házi feladat elkészítésére legalább egy hétvégét kell biztosítani. 

Az írásbeli házi feladatok megoldását a pedagógusnak ellenőriznie kell. 

A tavaszi, őszi, téli szünet idejére írásbeli házi feladat nem adható. 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló 

képességei, eredményei hogyan változtak - fejlődtek-e vagy hanyatlottak - az előző értékelés 

óta.  

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 

• Az 1. évfolyamon minden tantárgy esetében szöveges értékelést adunk. 

• A 2-8. évfolyamokon a pedagógus a tanulók teljesítményét, előmenetelét tanítási év 

közben minden tantárgyból rendszeresen érdemjegyekkel értékeli, félévkor és a 

tanév végén osztályzattal minősíti. A félévi és az év végi osztályzatot az 

érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

• A 2. évfolyamon félévkor szövegesen, év végén osztályzattal minősítünk. 

• A 3-8. évfolyamokon a tanuló munkáját a tantárgyakból év közben érdemjegyekkel, 

a félév és a tanév végén osztályzattal minősítjük. 
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• Nem értékeljük érdemjeggyel a tanuló osztályfőnöki órákon végzett munkáját. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1). 

A kapott osztályzatok súlyozása a KRÉTA rendszerében: 

Írásbeli témazáró dolgozat: 200 % 

Írásbeli röpdolgozat: 100% 

Szóbeli felelet: 100% 

Gyakorlati feladat: 100%  

Órai munka: 100% 

Projektmunka: 100% 

Beszámoló: 80% 

Házi dolgozat: 80 % 

Házi Feladat: 80% (Ha a pedagógus előre bejelenti, hogy a házi feladatra érdemjegyet kapnak) 

 

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább egy érdemjegyet kell szereznie. Ha a 

témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, akkor a tanulók munkáját havonta legalább egy 

érdemjeggyel értékeljük (kivéve ha a tanuló rendszeres vagy hosszabb távolléte miatt ez nem 

megoldható). A tanuló félévi, illetve tanév végi teljesítménye minimum 3-3 érdemjegy megléte 

után értékelhető. A három érdemjegyből legfeljebb egy lehet óra munka. A pedagógus a 

munkája során többek között arra is törekszik, hogy megfelelő számú érdemjegyet adjon. 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító tanár értesíti a Kréta 

elektronikus ellenőrzőn keresztül.  

A 3-8. osztályig tartó Jurisics Akadémia tehetségfelismerő programunkban fejlesztő értékelést 

alkalmazunk.
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SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 1. ÉVFOLYAM 

 

Magatartás  
Társas kapcsolataiban: segítőkész – együttműködő – türelmes – közömbös –

türelmetlen – durva. 

Felnőttekhez való viszonyában: együttműködő – udvarias – segítőkész –viselkedése 

gyakran kifogásolható. 

Tanórán: aktív – fegyelmezett – együttműködő –passzív – fegyelmezetlen –rendbontó. 

Tanórán kívül: együttműködő – fegyelmezett – fegyelmezetlen – rendbontó. 

 

Szorgalom 
Tanuláshoz való viszonya: aktív – érdeklődő – kötelességtudó – felületes –érdektelen – 

hanyag. 

Tanulásban: önálló – kitartó – néha segítségre szorul – önállótlan. 

Házi feladatát: elkészíti – alkalmanként elfelejti – gyakran nem készíti el. 

Felszerelése: hiánytalan – néha hiányos – gyakran hiányos. 

 

Magyar nyelv 

Írás 
Betűi és betűkapcsolásai: szabályosak – kevésbé szabályosak – hibásak. 

Írásképe: igényes – kevésbé igényes – igénytelen. 

Írástempója: lendületes – megfelelő – lassú. 

Írottról írottra: döntően hibátlanul – kevés hibával – sok hibával másol. 

Nyomtatottról írottra: döntően hibátlanul – kevés hibával – sok hibával másol. 

Tollbamondás után: döntően hibátlanul – kevés hibával – sok hibával ír. 

Emlékezetből: döntően hibátlanul – kevés hibával – sok hibával ír. 

 

Irodalom 
Hangképzése: pontos – javítást igénylő – logopédiai fejlesztésre szorul. 

Beszéde: érthető – nehezen érthető. 

Beszédtempója: megfelelő – lassú – hadaró – akadozó. 

Hangereje: megfelelő – halk – harsány. 

A hallott szöveget: önállóan megérti – segítséggel érti meg – nem érti meg. 

Szóbeli kifejezőkészsége: választékos – jó – nehézkes. 

Szókincse: gazdag – korosztályának megfelelő – hiányos. 

 

Olvasás 
Betűismerete: biztos – kevésbé biztos – bizonytalan. Téveszti a………………..betűket. 

Hangos olvasása: folyamatos – szavanként olvasó – szótagol – szavakat betűző. 

A szó és a mondathatárokat: tartja – nem tartja – gyakori hibái:………………….. . 

Szövegértése: pontos – megfelelő – bizonytalan – hibás. 

Memoritert: kifejezően – pontosan – kevés hibával – pontatlanul ad elő. 

 

Nyelv 

Beszédkészsége: folyamatos – jó – bizonytalan – gyenge. 

Szókincse: gazdag – jó – megfelelő – hiányos. 

Hallott szöveget: 

Kiejtése, hanglejtése: kiváló – megfelelő – kissé pontatlan – hibás. 

 

Matematika: 
Számfogalma: kialakult – kevésbé kialakult - kialakulatlan 

A relációkat: felismeri – általában felismeri – segítséggel ismeri fel – nem ismeri fel. 

Összeadásokat: hibátlanul – kevés hibával – sok hibával old meg. 

Kivonásokat: hibátlanul: kevés hibával – sok hibával old meg. 

A sorozatok szabályát: önállóan felismeri, folytatja – nem ismeri fel. 

Adott szabályú sorozatot: önállóan – segítséggel – nem folytat. 

Szöveges feladatokat: önállóan – megfelelően – bizonytalanul – sokat hibával old meg. 

Logikai gondolkodása: kiváló – jó – megfelelő – gyenge. 

 

 

 

 

Környezetismeret 
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A természet jelenségei iránt: érdeklődő - érdeklődése felkelhető – nem mutat 

érdeklődést. 

Tájékozottsága: átlagon felüli – korának megfelelő – hiányos. 

Megfigyelései: pontosak – felületesek – pontatlanok. 

Tapasztalatait: önállóan – segítséggel – fogalmazza meg. 

A tanultakról: kiemelkedő a tudása – biztos a tudása – hiányosak az ismeretei. 

Szokásrendje környezetével szemben: igényes – kevésbé igényes – igénytelen. 

 

Ének zene 
A dalokat: önállóan – szívesen – segítséggel – csak csoportban énekeli. 

A tanult ritmusértékeket: jól alkalmazza – pontatlanul alkalmazza – nem ismeri. 

A tanult dalok dallamát, szövegét: jól - pontatlanul – nem ismeri. 

Zenehallgatás során: csendben figyel a zeneműre – megfogalmazza észrevételeit – az 

ismert hangszereket megnevezi. 

 

Vizuális kultúra: 
A festés rajzolás iránti érdeklődése: kiemelkedő – megfelelő - mérsékelt 

Munkáin: változatosan – sajátosan – visszafogottan használja a színeket - 

Eszközhasználata: kiemelkedő – jó – megfelelő – bátortalan. 

A rajzfelületet: megfelelően – bátortalanul – aránytalanul használja. 

Kreativitása: tele van ötlettel – inkább az utasításokat követi 

 

Életvitel és gyakorlat 
Órai tevékenysége: érdeklődő – biztatásra aktív – változó – passzív –rendbontó. 

A tanult anyagokat megmunkálási módjukat: jól – megfelelően – felszínesen ismeri. 

Kézügyessége: kiemelkedő – jó – fejlesztésre szorul. 

Munkadarabjai: igényesek – megfelelőek - gyakran pontatlanok. 

Az eszközöket: jól – biztonságosan – megfelelően – bátortalanul használja. 

 

Testnevelés és sport 
Órai tevékenysége: aktív – biztatásra aktív – változó – passzív – rendbontó. 

Mozgása: harmonikus – megfelelő – fejlesztésre szorul. 

A csapatjátékban: együttműködően – közömbösen – nem szívesen vesz részt. 

A gyakorlatokat: könnyen – kevés segítséggel – sok segítséggel – sajátítja el. 

Labdakezelése: kiemelkedő – biztos – megfelelő – bizonytalan. 

 

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 2. ÉVFOLYAM FÉLÉV 
 

Magatartás  
Társas kapcsolataiban: segítőkész – barátságos - együttműködő –türelmes – 

közömbös –türelmetlen – durva. 

Felnőttekhez való viszonyában: együttműködő – udvarias – segítőkész –viselkedése 

gyakran kifogásolható. 

Tanórán: aktív – fegyelmezett – együttműködő – passzív – fegyelmezetlen –

rendbontó. 

Tanórán kívül: együttműködő – fegyelmezett – fegyelmezetlen – rendbontó. 

 

Szorgalom 
Tanuláshoz való viszonya: aktív – érdeklődő – kötelességtudó – felületes –érdektelen 

– hanyag. 

Tanulásban: önálló – kitartó – gyakran segítségre szorul – önállótlan. 

Házi feladatát: elkészíti – alkalmanként elfelejti – gyakran nem készíti el. 

Felszerelése: hiánytalan – néha hiányos – gyakran hiányos. 

 

Magyar nyelv 

Írás 
Írásképe: igényes – kevésbé igényes – igénytelen. 

Írástempója: lendületes – megfelelő – lassú. 

Füzetvezetése: rendezett – kevésbé rendezett – rendezetlen. 

 

 

 

Nyelvtani, helyesírási ismeretek 
Betűrendbe sorolni: önállóan – segítséggel – segítséggel sem tud. 

Szavakról tanult ismeretei: biztosak – kevésbé biztosak – bizonytalanok. 

A mondatokról tanult ismeretei: biztosak – kevésbé biztosak – bizonytalanok. 

Az elválasztás szabályait: biztosan – kevés hibával – sok hibával alkalmazza. 

Másolás után: döntően hibátlanul – kevés hibával – sok hibával ír. 

Tollbamondás után: döntően hibátlanul – kevés hibával – sok hibával ír. 
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Emlékezetből: döntően hibátlanul – kevés hibával – sok hibával ír. 

Gyakori hibái: 

 

Irodalom 
Hangképzése: pontos – javítást igénylő  

Beszéde: tiszta - érthető – nehezen érthető. 

Beszédtempója: folyamatos - megfelelő – lassú – hadaró – akadozó. 

Hangereje: megfelelő – halk – harsány. 

Memoritert: kifejezően – pontosan – kevés hibával – pontatlanul ad elő. 

A hallott szöveget: önállóan megérti – segítséggel érti meg – nem érti meg. 

Szóbeli kifejezőkészsége: választékos – jó – nehézkes. 

Szókincse: gazdag – korosztályának megfelelő – hiányos. 

Kérdések utasítások megértése: pontos – megfelelő – pontatlan. 

Válaszadása: pontos – nehézkes – pontatlan. 

 

Olvasás 
Hangos olvasása: folyamatos – szavanként olvasó – szótagol – betűző. 

Tipikus hibái: 

Szövegértése: pontos – megfelelő – bizonytalan – hibás. 

 

Nyelv 
Beszédkészsége: folyamatos – jó – bizonytalan – gyenge. 

Szókincse: gazdag – jó – megfelelő – hiányos. 

Hallott szöveget: jól – ismétlés után segítséggel – nehezen ért meg. 

Kiejtése, hanglejtése: kiváló – megfelelő – kissé pontatlan – hibás. 

Etika/hit és erkölcstan 
Részt vett. 

 

Tánc és dráma 
Részt vett. 

 

Töprengő 
Részt vett. 

 

Matematika: 

Számfogalma: kialakult – kevésbé kialakult - kialakulatlan 

A relációkat: felismeri – általában felismeri – segítséggel ismeri fel – nem ismeri fel. 

Összeadásokat: hibátlanul – kevés hibával – sok hibával old meg. 

Kivonásokat: hibátlanul - kevés hibával – sok hibával old meg. 

Szorzásokat: hibátlanul - kevés hibával – sok hibával old meg 

Osztásokat: hibátlanul - kevés hibával – sok hibával old meg 

Becslése: biztos – kevésbé biztos - bizonytalan. 

A sorozatok szabályát: önállóan felismeri, folytatja – nem ismeri fel. 

Adott szabályú sorozatot: önállóan – segítséggel – nem folytat. 

Mérésekben: biztos – kevésbé biztos - bizonytalan 

Mértékegységek átváltásában: biztos – kevésbé biztos – bizonytalan – gyenge. 

Geometriai ismeretekben: kiemelkedő – megfelelő – bizonytalan – gyenge. 

Szöveges feladatokat: önállóan – megfelelően – bizonytalanul – sokat hibával old 

meg. 

Logikai gondolkodása: kiváló – jó – megfelelő – gyenge. 

Önellenőrzése: jó – elfogadható – pontatlan - kialakulatlan. 

 

 

 

 

 

 

Környezetismeret 
A természet jelenségei iránt: érdeklődő - érdeklődése felkelhető – nem mutat 

érdeklődést. 

Tájékozottsága: átlagon felüli – korának megfelelő – hiányos. 

Megfigyelései: pontosak – felületesek – pontatlanok. 

Tapasztalatairól: önállóan – kérdések segítségével számol be. 

Az összefüggéseket: felismeri – segítséggel ismeri fel – nehezen ismeri fel. 

Szokásrendje: kialakult – kialakulatlan. 

 

Ének-zene 
A dalokat: önállóan – szívesen – segítséggel – csak csoportban énekeli. 

A tanult ritmusértékeket: jól alkalmazza – pontatlanul alkalmazza – nem ismeri. 

A tanult dalok dallamát, szövegét: jól - pontatlanul – nem ismeri. 
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Zenehallgatás során: csendben figyel a zeneműre – megfogalmazza észrevételeit – az 

ismert hangszereket megnevezi. 

 

Vizuális kultúra: 
A festés rajzolás iránti érdeklődése: kiemelkedő – megfelelő – mérsékelt. 

Munkáin: változatosan – sajátosan – visszafogottan használja a színeket . 

Eszközhasználata: kiemelkedő – jó – megfelelő – bátortalan. 

A rajzfelületet: megfelelően – bátortalanul – aránytalanul használja. 

Kreativitása: tele van ötlettel – inkább az utasításokat követi. 

 

Életvitel és gyakorlat 
Órai tevékenysége: érdeklődő – biztatásra aktív – változó – passzív – rendbontó. 

A tanult anyagokat megmunkálásukat jól – megfelelően – felszínesen ismeri. 

Kézügyessége: kiemelkedő – jó – megfelelő – fejlesztésre szorul. 

Munkadarabjai: igényesek – megfelelőek - gyakran pontatlanok. 

Az eszközöket: jól – biztonságosan – megfelelően – bátortalanul használja. 

 

 

Testnevelés és sport 
Órai tevékenysége: aktív – biztatásra aktív – változó – passzív – rendbontó. 

Mozgása: harmonikus – megfelelő – fejlesztésre szorul. 

A csapatjátékban: együttműködően – közömbös - nem szívesen vesz részt. 

A gyakorlatokat: könnyen – kevés segítséggel – sok segítséggel – sajátítja el. 

Labdakezelése: biztos – megfelelő – bizonytalan. 
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Idegen nyelv szöveges értékelése 1 – 2. évfolyam első félév 

Beszédértés 

A tanári instrukciókat és a hallott idegen nyelvű szöveget pontosan megérti. 

A tanári instrukciókat és a hallott idegen nyelvű szöveget általában megérti. 

A tanári instrukciókat és a hallott idegen nyelvű szövegeket még nem pontosan 

érti meg.  

1. 

oszt. 

2. oszt. 

félév 

Beszédkészség 

A tanult fordulatokat, kifejezéseket pontosan tudja használni. 

A tanult fordulatokat, kifejezéseket többnyire tudja használni. 

A tanult fordulatokat, kifejezéseket még nem tudja önállóan használni. 

1. 

oszt. 

2. oszt. 

félév 

Szókincs 

A tanult témakörhöz kapcsolódó szókincse pontos, kifejező. 

A tanult témakörökkel kapcsolatban legtöbbször odaillő szavakat használ. 

A tanult témakörökkel kapcsolatos szókincse hiányos. 

1. 

oszt. 

2. oszt. 

félév 

Olvasott szöveg értése 

Az olvasott szövegek lényegét önállóan kikövetkezteti, megérti. 

Az olvasott szövegek lényegét kis segítséggel megérti. 

Az olvasott szövegek lényegét csak tanári segítséggel érti meg. 

____ 
2. oszt. 

félév 
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Szorgalom és magatartás értékelése 

Magatartás 
 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a 2-8. évfolyamon a példás (5), jó (4), 

változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

A tanuló magatartását az 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök szöveges 

értékeléssel minősíti. 

A 2. évfolyamon félévkor szöveges értékelést kap a tanuló, év végén pedig érdemjegyet. 

A 3-8. évfolyamokon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén 

érdemjegyekkel értékeli. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az 

érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban 

tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az 

értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

Az iskolában a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

• a házirendet betartja; 

• tanórán és tanórán kívül példamutatóan viselkedik; 

• kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

• önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

• tisztelettudó; 

• az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz. 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

• a házirendet betartja; 

• tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon megfelelően viselkedik; 

• feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 

• az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt. 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

• az iskolai házirend előírásait megsérti; 

• feladatait rendszertelenül teljesíti; 

• magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 
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• társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlanul viselkedik; 

• viselkedése az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

• több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

• Szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki intése vagy ennél magasabb 

fokú büntetése. 

Rossz (2) az a tanuló, aki: 

• a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

• feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

• magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

• társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 

• viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

• több alkalommal igazolatlanul hiányzik, az órákról késik; 

• több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki intője vagy ennél 

magasabb fokú büntetése. 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte szükséges. 

 

Szorgalom 
 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél a 2-8. évfolyamokon a példás (5), jó 

(4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat alkalmazzuk. A tanulók 

szorgalmát az 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök szöveges értékeléssel 

minősíti. 

A 2. évfolyamon félévkor szöveges értékelést, év végén érdemjegyeket kap a tanuló.  

A 2-8. évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel 

értékeli. A szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők 

többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a 

bizonyítványba be kell jegyezni. 
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Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

• képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

• tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

• a tanórákon aktív, szívesen vállal többletfeladatokat is, és azokat elvégzi; 

• munkavégzése pontos, megbízható; 

• a tanórákon kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

• taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

• képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi eredményt nyújt; 

• rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

• a tanórákon többnyire aktív; 

• többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való részvételt önként 

nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 

• taneszközei tiszták, rendezettek. 

Változó (3) az a tanuló, akinek: 

• tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől; 

• tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti; 

• felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

• érdemjegyeit, osztályzatait több tantárgyból is lerontja; 

• önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel 

dolgozik. 

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

• képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

• az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

• tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

• feladatait folyamatosan nem végzi el; 

• felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

• a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül; 

• félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 
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A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte szükséges. 

III.4. Tanórán kívüli tevékenységek 
 

Lázás Ervin Program 

Magyarország Kormánya a 2019-20-as tanév kezdetén életre hívta a Lázár Ervin Programot, 

amely szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló 

általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi-

, tánc-, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok 

bemutatóhelyei látogatásának élményét.  

A programban részt vevő felek elsősorban arra törekednek, hogy megteremtsék Magyarország 

teljes lefedettségét a diákok kultúrafogyasztása tekintetében és felszámolják a kulturális 

esélyegyenlőséget. Igyekeznek elősegíteni, hogy a diákok életkori sajátosságaiknak megfelelő, 

tanulmányaikhoz kapcsolódó művészeti élményben részesüljenek, illetve megalapozzák a 

felnövekvő generációk felnőttkori színház- és kulturálisintézmény-látogatási szokásait. 

Iskolánk a Pécsi Tankerület irányításával, a Kréta felületen keresztül, azon mindenki számára 

követhető módon kapcsolódik a programhoz. Adott évfolyamoknál kötött a helyszín vagy az 

előadás jellege. A programokon való részvétel teljes költségét az állam állja, azok a diákoknak 

és kísérőiknek ingyenesek. 

 

Napközis és tanulószobai foglalkozások (részletesen alább) 

 

III.5. Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
 

Tanulói csoportok 

A hagyományos osztálystruktúrát szisztematikusan, több ízben megbontjuk lehetőség és igény 

szerint a szaktanár javaslata. A csoportbontás során létrejövő jellemző tanulói szervezetek: 

• nívócsoportok: idegen nyelv oktatásakor évfolyamonként 

• egyéni differenciálás: korrepetálás, 8. évfolyamosok középiskolára való előkészítése, 

hiányzás, más iskolából jött tanulók felzárkóztatása;  

• egyéni fejlesztő vagy kiscsoportos foglalkozás szükséglet szerint; 
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• testnevelés tantárgynál, felső tagozaton évfolyamonkénti fiú-leány bontás létszámtól 

függően. 

• összevont évfolyamok (előadói csoportok): napközi, ISK-csoportok, szakkör, énekkar; 

versenyek, vetélkedők, műsorok résztvevői 

• projektoktatás 

• tehetségkibontakoztatás 

• tanulószobai foglalkozás 

 

Napközis foglalkozás 

A napköziben kialakult tevékenységi formák hatékonyabbá teszik az iskolánkban folytatott 

nevelési - oktatási munkát, a tanulók egészséges életmódra nevelését. Célunk, hogy a napközi 

tudatosítsa és fejlessze tanulóinkban: 

• az étkezéssel kapcsolatos tudnivalókat (kézmosás, evőeszközök és szalvéta használata), 

• a wc használatával kapcsolatos elvárásokat (papír, kézmosás), 

• a szabadidő helyes beosztását, értelmes eltöltését (sport, kézműves foglalkozások), 

• a környezet szépítését (virágültetés, udvar rendje, iskolai dekorációk, kiállítások),helyes 

napirend kialakítását. 

 

A napközi feladatai: 

• Felkészíti a tanulókat a következő napi órákra. 

• A tanulók túlterheltségét oldja a szabadidős tevékenységgel. 

• A mindennapi életben használható, gyakorlati tudást nyújt. 

• A szabadidős tevékenység során sportolási lehetőséget biztosít. 

• Felkarolja a gyengébb tanulókat. 

• Tehetséggondozásban segítséget nyújt (könyvtárhasználat, gyűjtőmunka, keresés az 

interneten). 

• Barátságos, jó kapcsolatot alakít ki a gyermekekkel, szülőkkel. 

• Munkáját összehangolja a tanító kollégákéval. 

 

A napköziben kétféleképpen csoportosítjuk a gyermekeket. 

• Életkor szerinti tanulási csoportok. 
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• Szabadidős tevékenységek, érdeklődés szerinti csoportok. 

A csoportok a tanulási szakasz végéig zártak. Ezután újabb „rendezési elv” alapján a 

tanulók érdeklődési körük, kedvük szerint választanak csoportot, melyhez csatlakozni 

kívánnak életkoruktól függetlenül. 

Szabadidős tevékenységet kínálunk a szabadidős sávban: 

Sport: tornatermi vagy  udvari mozgás, játék, labdajáték  

Kreatív tevékenység: különféle kézműves technikák megismertetése a gyerekekkel 

Tanulás/Könyvtári foglalkozás: művelődésre, ismeretek szélesítésére, pótlására 

,felzárkóztatásra van lehetősége a gyerekeknek  

  

Munkarend: 

• 13,30- Az iskolai tanórák után csoportonkénti ebédeltetés, majd „levegőztetés”, szabadidős 

tevékenység. 

• 14,00 – 15,40 óráig Tanulási szakasz rövid pihenővel, uzsonnaszünettel 

• 15,40 – 16,00 óráig Szabadidős tevékenység. 

• 16,00 – 16,15 óráig Szervezési feladatok ellátása, a gyerekek újabb csoportokba sorolása. 

• 16.15--17,00 Három csoportban foglalkoztatjuk a napköziben maradó összes gyereket: 

▪ tanulás/könyvtári foglalkozás 

▪ sport 

▪ kreatív tevékenységek 

 

Tanszoba: A felsős évfolyamokon a 16 óráig való kötelező benntartózkodás hasznossá 

tételének céljából a diákok részt vesznek az intézmény pedagógusai által tartott tanulószobai 

foglalkozáson. A foglalkozás minden nap 14-16 óráig tart. Célja a diákok segítése az aznapi 

tananyag elmélyülésében azzal, hogy a foglalkozást tartó pedagógus felügyelete alatt 

megírhatják az adott házi feladatokat, valamint gyakorolhatják az aktuális feladattípusokat.  

Két tanulószobás csoportot indítunk. Az egyik az ötödikesek, a másik a hatodik, hetedik és 

nyolcadik osztályos diákokat tömöríti magába. Pénteken a két csoport összevontan működik.  
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III.6. Az iskolai sportkör, szakkörök, egyéb tanórán kívüli tevékenységek 

működésének feltételi és keretei 
 

Iskolánkban a tanórai foglalkozások mellett, a tanulók érdeklődési igényei, illetve a 

rendelkezésre álló személyi- és tárgyi feltételek függvényében tanórán kívüli foglakozásokat 

szervezünk. A tanórán kívüli foglalkozások a nevelés fontos részei. A személyiségfejlesztésben 

szerepük kiemelkedő. Az iskola a tanórán kívüli foglalkozások közül az iskolai énekkart, egyes 

szakköröket, felzárkóztatókat a Nkt. 27.§-nak alapján biztosított nem kötelező tanórai 

foglalkozások időkerete terhére szervezi. A tanórán kívüli foglalkozások megvalósítása a 

fenntartó által tanévenként meghatározott óraszükséglet megállapításának függvénye. 

• Szakkörök: 

- informatika, történelem, gazdasági, angol, német, fizika, matematika, vizuális kultúra, 

média (igény és lehetőség függvényében) 

• Tanórán kívüli egyéb tevékenységek: 

- hittanoktatás 

-   alapfokú művészetoktatás  

-   tanulmányi (helyi, megyei, országos) és kulturális versenyekre, pályázatokra való 

felkészülés 

-   ünnepélyek, kulturális- és diákrendezvények 

-   iskolai dekoráció készítése 

• Iskolán kívüli szabadidős tevékenységek 

-   múzeumlátogatások – tantárgyhoz kötötten 

-   színház- és mozilátogatás 

III.7. Testnevelés a mindennapos testnevelés, testmozgás 

megvalósításának módja  
 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja a köznevelési törvény 

27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint lehetséges: 

- a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

- iskolai sportkörben való sportolással, 
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- sportszervezet, sportegyesület keretei között igazgatói engedéllyel, 

- a kerettanterv testnevelés tárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán való 

részvétellel. 

Mindennapos testnevelés az 1-4. évfolyamon heti 5 óra. Kötelező úszásoktatás a 4. évfolyamon.  

Az 5-8. évfolyamon 3+2 órás rendszer. Délelőtt az órarendbe építve 3 kötelező óra, délután 2 

választható (tollaslabda, ping-pong, atlétika, labdajátékok, tömegsport, télen korcsolya). 

Aki nem hoz rendszeres edzéslátogatási igazolást. annak kötelező a 2 délutáni óra. Aki nem 

hozza be időben az igazolást, vagy nem jelentkezik a délutáni órákra, azokat a testnevelők 

osztják be abba csoportba, ahol alacsony a létszám. A választott sportot csak abban az esetben 

lehet leadni, ha helyette másikat választ a tanuló, vagy edzésre járásról igazolást hoz. 

Cél, hogy a mindennapos testnevelésben az eltérő adottságú tanulóknak a mozgás örömöt és 

sikerélményt jelentsen. A mindennapos testnevelés jellemző tevékenységei: játékos 

sportversenyek, foci, kosárlabda, torna, röplabda, ritmikus gimnasztika, téli sportok, tollaslabda 

 

III.8. a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a 

pedagógusválasztás szabályait, 
 

Iskolánkban nincs mód a pedagógusválasztásra. 

A szabadon tervezhető órakeret terhére tervezett tanórák kötelezőek minden tanulónak a saját 

osztályában. 

Az intézményünkben a szülők és a tanulók körében végzett tájékozódás és a nevelőtestületben 

meglévő személyi feltételek alapján szervezzük a foglalkozásokat. 

A szülők, tanulók igényeinek, az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek, a fenntartó által 

biztosított lehetőségek függvényében, valamint a gyermekek továbbtanulási igényeinek 

figyelembe vételével szervezzük a nem kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. 

Az alsó és felső tagozaton többféle szakkör áll a tanulók rendelkezésére, melyet szülői 

beleegyezéssel vehetnek igénybe. A szakkörök óraszáma a tanulók igényeinek, és a 

pedagógusok leterhelésének függvényében változhat. 

Szabadon választható EGYÉB foglalkozások 

• Tanulószoba 
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• 7 – 8. évfolyam heti 4 órára vonatkozó ajánlat: 

o Beszéljünk németül! 

o Kulcs a digitális világhoz / digitális kultúra / 

o Régen volt, hogy is volt? /történelem, városismeret/ 

o Értesd meg magad, érts meg másokat! /Kommunikáció – Újságírás – Média/  

o Az élő fizika 

o 45 perc alatt a Föld körül /földrajz/ 

o Nem varázslat, csak kémia 

o Játék az egész világ /színjátszás/ 

o Titokzatos élővilág 

o Észforgató /játékos matematika/ 

o Gazdálkodj okosan! /gazdasági ismeretek/ 

o Művészi technikák (tehetséggondozó rajzszakkör)  

o Zeng az ének /karének/ 

o Közlekedj biztonságosan! 

o Média szakkör 

 

Igény esetén egyéb foglalkozások is indíthatók. 

A foglalkozásokra történő jelentkezés minden áprilisában meghirdetett programok alapján, 

május 20-ig történik. 

A szabadon választott foglalkozások év közben nem adhatók le. 

 

III.9. A tankönyvek és más eszközök kiválasztásának elvei 
 

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

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

jogszabályoknak megfelelően tankönyvvé vanna nyilvánítva.  

A tankönyvek kiválasztásának elvei: 

• Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói eszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi 

tanterve alapján. 
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• Egyéni kívánsággal kiegészíteni a tankönyvrendelést csak szülői beleegyezéssel lehet. 

• A tankönyvek mellett kihasználjuk az iskolai könyvtár adta lehetőségeinket. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában 

szülői értekezleten) tájékoztatjuk. A taneszköz beszerzése a tanév kezdetére a szülők 

kötelessége. 

A taneszközök kiválasztásának elvei: 

• A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

• Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

• Csak olyan taneszközt kérhetünk, melynek használata életkornak megfelelő, a tananyag 

elsajátítása meglétét indokolttá teszi, nélkülözhetetlen segédeszköz. 

• A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

• Testnevelés órára a balesetveszély megelőzése végett az utcai ruhától eltérő, sportolásra 

alkalmas felszerelés kötelező 

• Tanulmányi kiránduláshoz, táborozáshoz a specialitásnak megfelelő ruházatot, felszerelést 

kérünk 

• A feltételek közé tartoznak az intézmény épületei, helyiségei, eszközei, felszerelései. A 

kötelező (minimális) – fenntartótól független – minden intézményben kötelező eszközök 

és felszerelések jegyzékét a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló: 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

III.10. Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek 
 

Projektoktatás 

A projektoktatás a tananyag elsajátításának olyan sajátos formája, amikor egy adott tárgykört a 

diákok hosszabb időkeretben iskolában vagy iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas 

időbeosztással, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével 

dolgoznak fel. 

• A projekt olyan több héten át tartó tanulási egység, amelynek fókuszában valamilyen 

valóságos probléma, tennivaló, elvégzendő tevékenység áll. 
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• A projektmódszer az ismeretek megszerzésének folyamatára helyezi a hangsúlyt, a 

tanuló önálló munkavégzését ösztönzi, segíti. 

• Az időkeret végére a tanulóktól vagy a csoportoktól tárgyi vagy szellemi produktumot 

várunk el, amelyet bemutatunk, értékelünk. 

• A pedagógusszerep megváltozik, a tanár nem a tudás forrása lesz, hanem a tanulási 

folyamat irányítója, aki szervez, mentorál, tanácsokat, iránymutatásokat ad, motivál. 

Témahét 

• Célja a tanórákon megszerzett ismeretek kibővítése, a gyakorlatban használható 

készségek fejlesztése. 

• Az ismeretek feldolgozása a tanulók életkori és egyéni képességeihez igazodik, de 

hangsúlyosan csapatmunkát igényel. 

• A közös munka során a csapat tagjai között magasfokú együttműködés alakul ki, 

miközben erősödik a személyes motiváltság, nő az önbizalom, javulnak a szocializációs 

készségek. 

• A témahét megvalósításában az iskola minden pedagógusa és tanulója részt vesz. 

• A témahéten tartott foglalkozások a tankönyvi, tantervi tananyaghoz nem feltétlenül 

kapcsolódnak, ám a pedagógusok szakjához igen. 

• A megszervezése egy az azt vállaló pedagógus feladata. 

• A megvalósítást követően értékeljük a témahéten végzett munkát, bemutatjuk az 

eredményeket. 

Tantárgyi kooperáció 

• Célja egy adott témakör többszempontú bemutatása, a tantárgyi „korlátok” lebontása 

• Megvalósítható egy tanítási napon több egymást követő tanóra felhasználásával 

• A közös témát a résztvevő szaktanárok választják ki a lehetséges „érintkezési pontok” 

segítségével.  

• Megvalósítási lehetőségek: 

➢ irodalom-történelem-művészettörténet-zene 

➢ fizika-kémia-biológia-földrajz 

➢ matematika-informatika-technika 

➢ magyar nyelv-angol nyelv-német nyelv 
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• Ezzel a megközelítéssel a tanulók érdeklődése jobban felkelthető, figyelmük tartósabb, 

részvételük aktívabb lesz. Tudásuk alaposabbá válik, megértik az összefüggéseket és 

megtanulnak több nézőpontból vizsgálni folyamatokat. 

 

Tehetségnap 

 

• A munkaközösségvezető javaslata alapján szervezhető speciális munkarendű tanítási 

nap, melynek célja a diákok nagyobb közösségének bevonása egy program 

lebonyolításába. 

 

• Lehetséges alkalmak: 

 

➢ Jurisics Akadémia fordulói 

➢ Belső szervezésű tanulmányi versenyek 

➢ Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése 

➢ Jubileumi rendezvények 

➢ Kulturális- művészeti- és sportrendezvények lebonyolítása 

 

Boldogságóra program 

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket 

és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez. 

A boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem 

hogy  

• vezérfonalat adjon a diákoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, 

képesek legyenek megbirkózni a problémáikkal 

• lehetőséget adjon a testi-lelki egészség megtartásához szükséges tényezők 

megismerésére és tudatosítására 

• fokozza a koncentrációs képességet, fejlessze a divergens gondolkodást és a kreativitást  

• fejlessze a diákok megismerési és szociális képességét, javítsa társas kapcsolataik 

minőségét 

• ellensúlyozza a negatív érzelmeket, ezáltal a diákok kiegyensúlyozottabbak legyenek, 

szeretetre való képességük, nyitottságuk erősödjön 
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• erősítse a fiatalok önértékelését, önbizalmát 

A boldogságórák témái: 

• A hála gyakorlása 

• Az optimizmus gyakorlása 

• Társas kapcsolatok ápolása 

• Boldogító jócselekedetek 

• Célok kitűzése és elérése 

• Megküzdési stratégiák 

• Apró örömök élvezete 

• A megbocsátás gyakorlása 

• A testmozgás öröme 

• Fenntartható boldogság 

 

Digitális oktatás 

Különleges helyzetekben a jogszabály által erre felhatalmazott oktatásirányítási szerv 

elrendelhet osztályokra, vagy egész iskolára értendő digitális munkarendet. 

Iskolánk vezetése és nevelőtestülete mindent megtesz azért, hogy megfeleljen a digitális 

tanrenddel megjelenő különleges jogszabályok által támasztott kötelezettségeknek, emellett fő 

szempont az, hogy a diákok a mindenkori elvárásoknak megfelelő oktatásban részesüljenek. A 

tananyag mennyisége és feldolgozásának sebessége a szaktanár felé történő, tanulói és szülői 

visszajelzések alapján módosítható. A módosítás kidolgozása és kivitelezése a szaktanár egyéni 

döntése alapján végezhető.  

A kapcsolattartás elsődlegesen a hivatalos KRÉTA elektronikus napló felületén keresztül 

történik. Ezen a felületen a szaktanár kötelezően kell, hogy rögzítse az adott tananyagot, 

valamint az otthon önállóan elvégzendő, gyakorló feladatokat. Ezen felül a szaktanár a  

tananyag hatékonyabb elsajátítása érdekében használhat különböző, a KRÉTA rendszertől 

eltérő felületeket (pl. REDMENTA). Más felületek alkalmazásának elsődleges oka és célja a 

diákok munkájának megkönnyítése kell, hogy legyen. 

A digitális oktatási rend feladatai 

• esélyegyenlőség minden tanuló számára (internet-elérés, Kréta-elérés, online 

programok elérése) 
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• új módszertanok kidolgozása, alkalmazása (szaktanárok, munkaközösségek feladata) 

• feladatmennyiség redukálása (szaktanár egyéni döntése) 

• értékelési rendszer módosítása (nem teljesítménycentrikus, hanem humánus értékelés) 

• szülőkkel való kapcsolattartás (a hatékony kommunikáció elengedhetetlen feltétel) 

Kiemelt szempontok a digitális tanrendben: 

• az egy hétre előre tervezést preferáljuk, hogy tervezhetőbb legyen a családok 

időbeosztása 

• önmérsékletet gyakorlunk, a „feladatsokk” elkerülésére törekedünk 

• elfogadjuk, hogy a „normál” tanítással megegyező ütemben haladni a 

tananyaggal ilyen körülmények között nem lehet 

• élő kapcsolattartásra törekszünk, szem előtt tartva azt, hogy a folyamatos skype-

olás, chatelés, videokonferenciázás tanár és diák számára is megterhelő; ezért 

elsősorban a nyelvi órák, az osztályfőnöki órák és az SNI és BTM-es tanulókkal 

való külön foglalkozások történnek ilyen módon 

• türelem, empátia, a motiválás szándéka jellemezi munkánkat – nem a 

számonkérés, inkább az ellenőrzés a célunk 

• elfogadjuk, hogy teljesen egzakt számonkérés digitálisan nem létezik, így új 

értékelési módokat működtetünk (projektmunka, gyakorlati munka, házi 

dolgozat stb.)  

• az értékelés során a pozitív megerősítést állítjuk a középpontba. 

 

 

III.11. Az iskolai jutalmazás formái, elvei 
 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

• példamutató magatartást tanúsít, vagy 

• folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy 

• az osztály illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 

• iskolai illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb. versenyeken, vetélkedőkön 

vagy előadásokon vesz részt, vagy 

• bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az 

iskola jutalomban részesíti. 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

• tanítói, szaktanári dicséret; 

• napközis nevelői dicséret; 
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• osztályfőnöki dicséret; 

• igazgatói dicséret; 

• nevelőtestületi dicséret. 

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

végén: 

• szaktárgyi teljesítményéért; 

• példamutató magatartásáért; 

• kiemelkedő szorgalmáért; 

• példamutató magatartásáért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.  

A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni.  

Az egyes tanévek végén valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és 

könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az osztály közössége előtt vehetnek át. 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon, bemutatókon eredményesen 

szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

A "Jurisicsért Emlékplakett" átadására az iskola tanévzáró ünnepélyén kerül sor. A 

tantestület adományozza a 8. évfolyamot végzett tanulóknak "Kiemelkedő tanulmányi 

munkájáért, szorgalmáért, jó magatartásáért és közösségi tevékenységéért." 

A "Jurisicsért" - elismerő oklevelet és jelvényt adományoz a tantestület az egy témában, 

tantárgyban (verseny, vetélkedő), kiemelkedő munkát végző tanulóknak. 

III.12. Az iskolai elmarasztalás formái, elvei 
 

Azt a tanulót, aki: 

• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 

• a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy 

• igazolatlanul mulaszt, vagy 

• bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben kell részesíteni. 

Az iskolai büntetések formái: 

• tanítói, szaktanári figyelmeztetés; 

• napközis nevelői figyelmeztetés; 

• osztályfőnöki figyelmeztetés; 
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• osztályfőnöki intés; 

• igazgatói figyelmeztetés; 

• igazgatói intés; 

• nevelőtestületi figyelmeztetés. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 

súlyára való tekintettel el lehet térni. További részletek a házirendben olvashatóak. 

 

III.13. Magasabb évfolyamba lépés feltételei 
 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az adott évfolyamra vonatkozó 

minimumkövetelményeket teljesítette.  

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

érdemjegyei alapján bírálják el.  

1. évfolyamon szöveges értékelés. Folyamatos továbbhaladás. Évismétlés csak a szülővel 

történő egyeztetés alapján. 

Év végén az osztályfőnök értékelést készít az 1. osztályos tanítóink, amelyben tantárgyanként 

részletesen értékelik a tanuló éves teljesítményét. Az év végi szöveges értékelés a bizonyítvány 

mellékletét képezi. 

Év végén az alábbi minősítéseket kaphatják: 

• Kiválóan megfelelt 

• Jól megfelelt 

• Megfelelt 

• Felzárkóztatásra szorul 

• Részt vett a ……. tantárgyi órákon 

• …… tantárgyakból dicséretet szerzett 

2. évfolyamon félévkor szöveges, év végén érdemjeggyel történő értékelés. 

2-8. évfolyamon minden tantárgyból legalább elégséges év végi osztályzatot kell megszereznie 

a tanulónak a továbbhaladáshoz.  

Ha a tanuló a 2-8. tanév végén elégtelen osztályzatot szerez, javító vizsgát tehet. 
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A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak 

osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

• az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

• az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

• Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

meghaladja: a,  a kétszázötven tanítási órát, 

b,  egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a 

tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen. 

 

• egyéni tanrendben volt. 

Amennyiben a tanulónak a szakértői vélemény méltányos, egyéni elbírálást javasol, az adott 

ismeretkörben az átlagnál kevesebbet teljesítő tanulónak differenciált követelménytámasztással 

biztosítjuk a magasabb évfolyamba lépést. 

Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt követelményeket, a tanulmányokat az 

évfolyam megismétlésével folytathatja. 

 

További rendelkezések a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben olvashatóak. 

 

III.14. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések: tehetséggondozás, 

felzárkóztatás 
 

Tehetséggondozás 

 

Hiszünk abban, hogy minden gyerek képes sikert elérni valamely területen. Kiemelt fontosságú 

a tehetségek felismerése és fejlesztése. A tehetséggondozás lehetőséget biztosít a kötelező 

tananyagon túli ismeretszerzésre, a képességek, készségek magas szintű kibontakoztatására. 

Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványaira, hogy 

megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán 
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kívüli területekre egyaránt, együttműködést tételez fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével 

foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel.  

A tehetséges tanulókkal való foglalkozást a következő területeken valósítjuk meg: 

• iskolai tanítási órákon /képességeknek megfelelő feladatok, új módszerek 

megismerése és alkalmazása/ 

• második idegen nyelv oktatásával 

• a Jurisics Akadémia tehetségfelismerő- és segítő programban  

• a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola foglalkozásain (kézművesség) 

• kiscsoportos foglalkozásokon (csoportbontás, nívócsoportos oktatás) 

• projekt- és témanapokon 

• szakköri munka keretében 

• tanulmányi versenyeken 

• tanulói pályázatokon 

• sportversenyeken 

• alapfokú művészetoktatásban való részvétellel 

• múzeumpedagógiai foglalkozásokon 

• képzőművészeti kiállításokon 

• tematikus táborokban 

• egyéni foglalkozásokon. 

• pályaorientációval, a továbbtanulás segítésével 

 

Lemorzsolódás 
 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikai keretrendszerre 

vonatkozóan az Európai Unió Tanácsa külön ajánlást adott ki 2011-ben. Ebben felhívta a 

tagállamokat, hogy dolgozzanak ki stratégiát a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

visszaszorítására, amelyben – a tényeken alapuló beavatkozás elveinek megfelelően – a 

megelőzés, a beavatkozás és a kompenzáció területén egyaránt intézkedéseket kell 

meghatározniuk. 

A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia, amely az 1603/2014. (XI. 4.) 

Korm.határozattal került kihirdetésre 2014 novemberében. 
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A lemorzsolódás – és ezzel a végzettség nélküli iskolaelhagyás – megelőzését szolgáló korai 

jelző- és pedagógiai támogató rendszer az EFOP megvalósíthatóságának ex-ante feltétele.  

A felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása  

▪ Gyenge tanulmányi eredményű, lemaradó tanulók korrepetálása, segítése. 

▪ Az érintett tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára. 

▪ Szakirányú foglalkozások biztosítása az érintett tanulók számára. 

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatási irányelvei 
 

 Általános elvek 

 A Nemzeti alaptanterv és a választott kerettanterv alkalmazás a sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásában 

A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek – nevelési célok, 

kulcskompetenciák, illetve a tanulási területeken megfogalmazott célok, feladatok – a sajátos 

nevelési igényű tanulókra is érvényesek. A helyi tanterv SNI-s tanulókra vonatkozó részének 

elkészítésénél figyelembe vettük: 

• nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési 

törvény), a Nat és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait, 

• nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 

• szülők elvárásait és 

• az általuk nevelt-oktatott tanulók sajátosságait. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, 

rehabilitációs ellátása 

A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

a) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében-oktatásában részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét – az általános elveken túl – átfogó, hosszú távú 

habilitációs, rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény 

dokumentumai tartalmaznak. 

b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben 

kialakított és szervezett nyitott tanulási-tanítási folyamatban valósul meg, mely az egyes 

tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, 

terápiák alkalmazását teheti szükségessé. 

c) A sajátos nevelési igényű, ugyanakkor kiemelt tehetségű tanulók ellátása esetén a 

habilitációs, rehabilitációs tevékenység mellett kell megjelenniük a tehetséggondozás 

feladatainak. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 
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a) A mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékosságból, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus 

spektrumzavarból vagy egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók 

kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával. 

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók és a személyiség fejlesztése. 

e) Társas beilleszkedés, a szociális kompetenciák fejlődésének támogatása. 

f) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének 

kibontakoztatása. 

A sajátos nevelési igény típusának megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező 

gyógypedagógus, konduktor kompetenciája: 

1. a programok, programcsomagok tervezése, összeállítása; 

2. a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, osztálytermen belüli 

megsegítés; 

3. közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, kivitelezésében, ezt követően a 

konzultációban, az osztálytermi környezet adaptációjában; 

4. a tanuló fejlődésének nyomon követése, értékelése, illetve az ebben való közreműködés 

a többségi pedagógusokkal együtt. 

 

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

– a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – 

gyógypedagógus, konduktor 

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

b) javaslatot tesz a fogyatékosság, az egyéb pszichés fejlődési zavar, az autizmus spektrum 

zavar típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló 

elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő 

bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési 

lehetőségekről; 

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására; 

e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 
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f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

g) támogatást nyújt a többségi pedagógus számára a differenciáláshoz a tantervi 

követelmények szintjén, a következőknek megfelelően: nincs érdemi változtatás a tantervben, 

elvárt tudásban, hanem több idő, személyi támogatás (többségi pedagógustól, 

gyógypedagógustól, asszisztenstől), eszközhasználat, differenciált tananyag-feldolgozás révén 

jut el a gyermek a tantervi célig. Eltérő tantervi célok megjelenítése esetén – a gyermek 

szakértői véleményének alapján – 

• terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – 

egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló 

órakeretben –, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép 

funkciókra; 

• alkalmazza a sajátos nevelési igényű tanuló osztálytermen belüli megsegítésének 

lehetőségeit a befogadó intézményben; 

• segíti a befogadó pedagógust a szűrésben, az egyéni értékelésben, a gyermek 

önmagához mért fejlődésének megítélésében; 

• segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 

Az integrált nevelésben-oktatásban részt vállaló nevelési-oktatási intézmények vegyék igénybe 

az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények (EGYMI), a 

pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények 

szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok segítségét. Ennek 

keretében ismerjék meg az integrált nevelés létező jó gyakorlatait, tapasztalatcsere, tudásháló 

(képzések, online platform stb.) révén. 

Részletezve olvasható a PP mellékleteként. 

 

III.15. Közlekedéssel kapcsolatos nevelési feladatok 
 

A közlekedéssel kapcsolatos ismeretek nem külön tantárgyként szerepelnek, hanem beépülnek 

az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba. 

 

A közlekedésre nevelés célja: 

• a közlekedési balesetek megelőzése és visszaszorítása 

• a kulturált közlekedési magatartásformák kialakítása és alkalmazása 

• a gyerekek közlekedési veszélyeztetettségének csökkentése 

• olyan tapasztalatokkal, ismeretekkel történő megismertetése, melynek birtokában jól 

eligazodik a környezetében 

 

Tevékenységek 
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-         Utazás tömegközlekedési eszközökön, menetrend megismerése 

-         Kerékpáron, gyalogosan (kirándulások) 

-         A szabálytudat kialakítása 

-         Helyes magatartásformák bemutatása, gyakorlása 

-         A gyermekbalesetek és a veszélyhelyzetek okainak felderítése 

-         Kapcsolatok vizsgálata a viselkedés és a gyermekbalesetek között 

-         A baleseti elsősegélynyújtás megismerése, elsajátítása 

-         Projektnapok keretében történő (pl. kerékpáros) ügyességi versenyek 

   

Követelmények 

A tanuló 

-         A fejlesztő tanulási szakasz végére ismerje meg a biztonságos közlekedés rávonatkozó 

szabályait. 

-         Tudja, hogyan előzheti meg a leggyakoribb baleseti helyzeteket. 

-         Alkalmazza a közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási szabályokat és udvariassági 

szokásokat. 

-         Vészhelyzetben ismerje és tudja alkalmazni a segítségkérés formáit. 

  

Színterek 

  

-         A bevezető és kezdő szakaszban a környezetismereti tantárgy keretében. 

-         Az alapozó és fejlesztő szakaszban a technika- és életvitel tantárgy keretében. 

-         Egyéb iskolai programok 

-         Szabadidős iskolán kívüli programok során folyamatosan. 

 

 

III.16. Kompetenciafejlesztés 
 

„Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy tonna teóriánál.” 

         /John Dewey/ 
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A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre mindenkinek szüksége van személyes 

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

a munkához.  

A kompetencia valamely funkció teljesítésére való alkalmasságot jelent. Ez az alkalmasság 

döntések meghozatalában és a döntések kivitelezéseben, végrehajtásában nyilvánul meg.     A 

döntés meghozatalának feltétele a motiváltság, a kivitelezésé a képesség. 

 

A NAT által meghatározott kulcskompetenciák: 

1. A tanulás kompetenciái 

2. Kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

3. Digitális kompetenciák 

4. Matematikai kompetenciák 

5. Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

6. Kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Fejlesztendő területek 

• mérlegelő (kritikus) gondolkodás 

• kreativitás 

• kezdeményezőképesség 

• problémamegoldás 

• kockázatértékelés 

• döntéshozatal 

• érzelmek kezelése, egymás elfogadása 

 

Tanulással, műveltséggel, munkával kapcsolatos értékek közvetítése 
 

Ez az iskola alapfeladata. A tanulás magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész 

személyiség fejlődését, fejlesztését. Minden nevelő feladata törekedni arra, hogy felkeltse az 

érdeklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon annak szerkezetével, 

hozzáférésével, elsajátításával kapcsolatban, valamint tanítsa a gyerekeket tanulni. A tanulók 

tegyenek szert fokozatos önállóságra a tanulás tervezésében.  
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Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátítása, gyakoroltatása főleg a 

következőket foglalja magában: 

• Az előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása 

• Az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése 

• A csoportos tanulás módszerei, a kooperatív csoportmunka 

• Az emlékezet erősítése, a célszerű rögzítési módszerek kialakítása 

• A gondolkodási kultúra fejlesztése 

• Az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása 

• Az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása 

• Az alapkészségek kialakítása, az értő olvasás, az íráskészség, a számfogalom fejlesztése 

 

Az önálló ismeretszerzés érdekében a tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyvtár használatát és 

az információszolgáltatás igénybevételének lehetőségeit. Váljanak rendszeres 

könyvtárhasználóvá, igazodjanak el a lakóhelyi, az iskolai, valamint a regionális és országos 

könyvtárakban. Ismerjék a könyvtári rendszert, a könyvtárban való keresés módját, a keresést 

támogató eszközöket, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, 

információs értékét. Sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás 

technológiáját, és alakuljon ki bennük a rendszerezett tudás átadásának képessége. Tanulják 

meg használni az informatikai eszközöket és az elektronikus oktatási segédanyagokat.  Tanulási 

módszereik kialakításakor a pedagógus törekedjen a gondolkodási képességek, elsősorban a 

rendszerezés, a valós és szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a 

következtetés és a problémamegoldás fejlesztésére, különös tekintettel az analízis, szintézis, 

összehasonlítás, általánosítás és konkretizálás erősítésére, a mindennapokban történő 

felhasználására. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. 

Előtérbe kerül az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése.  

Nagy hangsúlyt kell helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a 

variációk sokoldalú alkalmazására, az értékelés, az érvelés és a legjobb lehetőségek 

kiválasztásának területeire. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok 

kezelése, az életminőség javítása, az életvitel arányainak megtartása, az értelmi- érzelmi 

egyensúly megteremtése, a teljesebb élet megszervezése. 

Elengedhetetlen, hogy a tanulók megismerjék népünk kulturális örökségének jellemző 

sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Mélyedjenek el a kiemelkedő magyar 
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történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

tevékenységének, munkásságának tanulmányozásában. Ismerjék meg a haza földrajzát, 

irodalmát, történelmét, mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják 

azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a 

haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. 

Ismerjék meg a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. 

Segítsük elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel. 

Alapozzuk meg tanulóinkban a nemzettudatot, mélyítsük el a nemzeti önismeretet, a 

hazaszeretetet és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő más 

népek, népcsoportok értékeinek és eredményeinek megbecsülését. Ösztönözzük a fiatalokat a 

szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak 

feltárására, ápolására. Késztessük őket az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre.  

A Magyar Diáksport Szövetség kiemelt projektjében minden iskola számára ingyenesen 

biztosította a mérésekhez szükséges eszközcsomagot, kézikönyvet és oktatófilmet, továbbá 

lehetővé tette mintegy 8000 fő pedagógus számára a rendszer elsajátításához szükséges, 30 órás 

pedagógus-továbbképzés elvégzésének lehetőségét. 

III.17. Környezeti nevelés, elvek, programok, tevékenységek 
 

• Fontos számunkra, hogy a gyerekekben kialakuljon a környezettudatos magatartás, 

megismerjék, megszeressék és óvják, védjék környezetüket.  

• A gyerekek számára  környezetében és működésében is környezetbarát intézményt 

teremtünk. 

• Iskolánkban az élet minden területét átfogó környezeti nevelés folyik, amely megtanítja a 

gyerekeket arra, hogy a jelenben a jövőre gondolva éljenek.  

• Fejlesztjük az életviteli és környezeti kompetenciákat. 

 

Az iskolai környezetnek is biztosítania kell az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. 

Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.  

Nagy hangsúlyt kell fektetni arra is, hogy felhívjuk a figyelmet az internet veszélyeire, az 

internetes zaklatásra, annak lehetséges következményeire, elkerülésére, a digitális 

lábnnyomra, illetve a médiatudatosság fontosságára. Emellett nagyon fontos, hogy kellő 

figyelmet fordítsunk az iskolai zaklatás megelőzésére.  
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III.18. Katasztrófavédelem 
 

Törvényi szabályozás szerint: az iskola egyik fontos feladata, hogy felkészítse diákjait az 

esetleges katasztrófák következtében előálló kritikus helyzetekben tanúsítandó értelmes, 

higgadt magatartásra.         

A program célja: a tanulók ismerkedjenek meg a körülöttük lévő veszélyekkel, tanulják meg 

azokat a magatartási szabályokat, amelyeket önmaguk és társaik érdekében a veszélyhelyzetben 

be kell tartaniuk. 

Alapismeretek nyújtásával és a már meglévő ismeretek rendszerezésével történik a gyerekek 

felkészítése a veszélyhelyzetekre, valamint az olyankor betartandó magatartási szabályokra.  A 

gyerekek fejlettségének megfelelő tájékoztatás, a figyelemfelkeltés, az óvatosságra intés a cél, 

nem pedig az elriasztás vagy a tiltás. A katasztrófavédelmi ismeretek oktatása beépül a 

kerettantervbe. Alsó tagozaton a környezetismeret tantárgy keretében oktatjuk, felső tagozaton 

pedig az osztályfőnöki órák egy részét ezen ismeretek oktatására fordítjuk. 

Az oktatáshoz szükséges segédkönyvek az iskola könyvtárából kikölcsönözhetők.  

Főbb témák: 

• veszélyhelyzeti ismeretek 

• természeti katasztrófák 

• civilizációs katasztrófák 

• megelőzés 

• segítségkérés 

• menekülés 

• elemi elsősegélynyújtás 

 

III.19. Intézményünk egészségnevelési programja 
 

Az egészség alapvető jog, amelynek biztosítása és fenntartása egyéni és társadalmi cél, 

ugyanakkor megléte a hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődés egyik döntő feltétele.  

 

Alapelvek: 

• Intézményünkben biztonságos, tiszta környezetet teremtünk. 
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• Fontos számunkra, hogy a diákok és a pedagógusok testileg és lelkileg egészségesek 

legyenek.  

• Arra törekszünk, hogy a gyerekeken keresztül a családokban is kialakítsuk az igényt a 

harmonikus, az egészséget óvó, tudatos életvitelre. 

• Fontosnak tartjuk a mindennapi testmozgás biztosítását minden gyermek számára. 

• Tudatosan fejlesztjük az életviteli és környezeti kompetenciákat. 

 

Célok: 

Az egészség megőrzési tevékenységünk fő célja, hogy képessé tegye tanulóinkat, hogy egyre 

növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek az egészségükkel, és 

mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és lehetőségekkel. 

Egészségfejlesztésünk magába foglalja egészségünk megőrzését (promóciót), a betegség 

megelőzését (prevenció), és a betegség mielőbbi gyógyításához szükséges nevelést, oktatást, 

vagyis az egészségnevelést. 

Munkánk lényege, hogy korszerű ismeretek, értékek közvetítésével a tanulók ismerjék meg: 

• az életkorukkal járó biológiai, higiénés, életmódbeli tennivalókat, 

• az egészégre káros szenvedélyeket, szokásokat és azok következményeit (dohányzás, 

alkohol, drogfogyasztás hatásai), 

• az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének lehetőségeit, 

• a mindennapi testmozgás szükségletét, pozitív hatásait, 

• a másságot; fogadják el a beteg, fogyatékos (sérült) embereket, 

• az emberi szervezet felépítését, a párkapcsolatok jelentőségét, a szexuális kultúrát, 

• a környezeti ártalmak és egészségkárosodás közötti összefüggéseket (talaj-, levegő-,  

vízszennyezettség, sugárzás, vegyi terhelés, konzerváló- és adalékanyagok hatása), 

• az emberi szexualitás, az AIDS veszélyeit, tüneteit, 

• a médiatermékek, reklámok káros hatásait, 

• határolják el magukat az egészségre káros szokások és anyagok reklámozásától, 

• az alternatív gyógymódokat; de akadályozzák meg a tévhitek elterjedését, legyenek 

tisztában a kuruzslók, csodadoktorok félrevezető magatartásával, 

• az egészséges táplálkozás jellemzőit, ismerjék fel a táplálkozási betegségeket (bulímia, 

anorexia), 

• az egészség megőrzését szolgáló szűrővizsgálatok fajtáit és fontosságukat. 
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Tanítási órákon folyó egészségnevelés 

Alsó tagozatban: 

Helyes napirend kialakítása, korszerű táplálkozás, egészséges életmód feltételei, helyes 

testtartás, személyi higiénia, helyes fogápolás, évszakoknak megfelelő öltözet, az öltözet 

anyagának helyes megválasztása, az emberi szervezet megismerése, életkoruknak megfelelően 

a betegségek ismerete, a wc helyes használata, ártalmas anyagok szerepe életükben, odafigyelés 

a környezetükre, egymásra, termek és folyosók rendje, tisztasága, a mindennapi mozgás 

jelentősége, a közlekedés alapjainak megismerése, környezetük védelme (védett állatok, 

növények), technikaórákon a szerszámok, eszközök helyes, balesetmentes használata. 

Felső tagozatban: 

Minden órán lehetőséget kell biztosítani a tudatformálás, a helyes szokások és 

magatartásformák kialakítására, a tanulók egészségi állapotának megőrzésére, a betegségek 

megelőzésére, a helyes testi-lelki fejlődésre. Ennek legfőbb színterei az osztályfőnöki, a 

testnevelési és az egészségtan órák.  

Az iskolavédőnői tevékenység célja: 

Közreműködés az alap- és középfokú tanintézményekben oktatott és nevelt gyermekek 

egészséges szomatikus, mentális és szociális fejlődésének biztosításában, egészségi állapotuk 

védelmében és egészségük fejlesztésében. Továbbá együttműködés a krónikus beteg vagy 

fogyatékkal élő gyermekek intézményi integrációjának elősegítésében. 

Hosszú távú cél: 

• Olyan szellem kialakítása, amely tudatos egészségfejlesztő magatartásra       ösztönöz, 

amelynek során tanulóink fokozatosan kontrollt nyernek életük és egészségi állapotuk 

felett. 

• Képesek legyenek elkerülni az egészségkárosító magatartásformákat. 

• Tudatában legyenek, hogy a korai szűréseken való részvétellel bizonyos betegségeket meg 

lehet előzni. 

• Tudjanak sajátos étrendet, mozgásprogramot kialakítani egészségük megőrzése érdekében. 

• Erősítsék a társas-kommunikációs készségeiket és a konfliktuskezelési 

magatartásformákat. 
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• Elégedett, boldogságra képes emberek nevelése. 

 

Középtávú cél 

• Korszerű ismeretek közvetítése a gyermekek aktív bevonásával, szemléletformálás. 

• A család és a közösség értékei megőrzésének hangsúlyozása. 

• Egészséges életmód kialakítása. 

• Sikeres és elégedett emberek nevelése, akik ismerik önmagukat, környezetüket, elérhető 

célokat tűznek ki maguk elé, és jó döntéseket hoznak. 

Az egészségnevelés módszerei: 

Az egészségnevelés módszereiben jelen kell lennie az egészség állapotáról, a társadalom és az 

egészség viszonyáról szóló információgyűjtésnek, az információk feldolgozásakor irányítani a 

helyes döntéshozatal felé. Az egészségnevelés eredményességéhez szükséges, hogy ezeket a 

módszereket a diákok minél többször, valós globális és helyi problémákkal, értékekkel 

kapcsolatban maguk alkalmazzák. 

• serdülőkori önismereti csoportfoglalkozások, 

• problémamegoldó gyakorlatok értékeléssel, 

• szituációs játékok, 

• részvétel helyi egészségvédelmi programokon, 

• modellezés, 

• oktatófilmek megtekintése, megvitatása, 

• interaktív oktatóprogramok használata, 

• sport, kirándulás, egészségnap(ok) szervezése, 

• környezetvédelmi tevékenységek kialakítása, 

• véradás szervezése, melybe az iskola dolgozói ill. a gyerekek szülei is bevonhatók. 

 

Az egészségnevelés feladata: 

Fő feladat a gyermekek egészségben való megtartása, szervezetük edzése, a stresszhatások 

feldolgozására való felkészítés. Mindez a mindennapos gondozó-, nevelő-, oktatómunka 

elválaszthatatlan része és folyamatos tennivalója. Az egészségnevelő feladata abban áll, hogy 

késztesse a gyermeket életének egészséges irányítására, a feszültségek feloldására. 
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    - az élet és testi épség védelme, 

    - az egészség védelme és fejlesztése, 

    - egészséggondozás, az egészséges táplálkozás biztosítása, 

    - a világ tevékeny megismerése, 

    - az értelmi és érzelmi fejlesztés megvalósítása. 

Az egészségnevelés színterei: 

Iskolai környezet:  

• tanóra 

• tanórán kívüli tevékenység 

• napközi 

• szakkör 

• versenyek 

Iskolán kívüli tevékenység:   

• lakókörnyezet 

• versenyek 

• kirándulások 

• pályázatok 

• túrák 

• tábor 

 

Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervünk 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek legfőbb célja, hogy a tanuló a vészhelyzet során tudjon 

reagálni és az adott helyzetnek legmegfelelőbb döntést hozni. Az elsősegélynyújtás elsajátítása 

egy folyamat, amely mind elméleti, mind gyakorlati tudást kíván. Ennek érdekében feladatunk, 

hogy a tanulónak minél több lehetőséget biztosítsunk a gyakorlásra és a tapasztalat 

megszerzésére, hogy a tanuló a pánik helyett tudatosan tudjon cselekedni vészhelyzetben is. 

Minden tanulónak rendelkeznie kell az életkorának megfelelő ismeretekkel, mellyel támogatni 

tudja a társai, illetve önmaga egészségét a lehetséges kritikus időszakban. Az elsősegély-

nyújtási alapismeretek elsajátítása során a tanuló megismeri a korszerű elsősegély-nyújtási 
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ismereteket, valamint a hozzá kapcsolódó készségeket, amiket megfigyelés és gyakorlás útján 

sajátít el. 

Kiemelt feladatok: 

A tanulók 

- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát 

- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat 

- ismerjék fel a vészhelyzeteket 

- ismerjék a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit 

- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat 

- ismerkedjenek meg az újraélesztési alapismeretekkel és a félautomata defibrillátor 

használatával 

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni 

A természettudományos tárgyak tananyagtartalmában megjelenő ismeretek elsajátításához 

segítséget nyújtunk tanulóinknak.  

Az újraélesztési alapismereteket és a félautomata defibrillátor használatát 7. évfolyamon 

tanítjuk évente kétszer 45 percben, amely során a tanulók elméletben megtanulják a metódust, 

majd gyakorló bábun illetve gyakorló defibrillátoron megtanulják alkalmazni az elméleti tudást. 

III.20. Digitális oktatás  
 

Iskolánk vezetése és nevelőtestülete mindent megtesz azért, hogy megfeleljen a digitális 

tanrenddel megjelenő különleges jogszabályok által támasztott kötelezettségeknek, emellett fő 

szempont az, hogy a diákok a mindenkori elvárásoknak megfelelő oktatásban részesüljenek. A 

tananyag mennyisége és feldolgozásának sebessége a szaktanár felé történő, tanulói és szülői 

visszajelzések alapján módosítható. A módosítás kidolgozása és kivitelezése a szaktanár egyéni 

döntése alapján végezhető.  

A kapcsolattartás elsődlegesen a hivatalos KRÉTA elektronikus napló felületén keresztül 

történik. Ezen a felületen a szaktanár kötelezően kell, hogy rögzítse az adott tananyagot, 

valamint az otthon önállóan elvégzendő, gyakorló feladatokat. Ezen felül a szaktanár a  

tananyag hatékonyabb elsajátítása érdekében használhat különböző, a KRÉTA rendszertől 
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eltérő felületeket (pl. REDMENTA). Más felületek alkalmazásának elsődleges oka és célja a 

diákok munkájának megkönnyítése kell, hogy legyen. 

A digitális oktatási rend feladatai 

• esélyegyenlőség minden tanuló számára (internet-elérés, Kréta-elérés, online 

programok elérése) 

• új módszertanok kidolgozása, alkalmazása (szaktanárok, munkaközösségek feladata) 

• feladatmennyiség redukálása (szaktanár egyéni döntése) 

• értékelési rendszer módosítása (nem teljesítménycentrikus, hanem humánus értékelés) 

• szülőkkel való kapcsolattartás (a hatékony kommunikáció elengedhetetlen feltétel) 

Kiemelt szempontok a digitális tanrendben: 

• az egy hétre előre tervezést preferáljuk, hogy tervezhetőbb legyen a családok 

időbeosztása 

• önmérsékletet gyakorlunk, a „feladatsokk” elkerülésére törekedünk 

• elfogadjuk, hogy a „normál” tanítással megegyező ütemben haladni a 

tananyaggal ilyen körülmények között nem lehet 

• élő kapcsolattartásra törekszünk, szem előtt tartva azt, hogy a folyamatos skype-

olás, chatelés, videokonferenciázás tanár és diák számára is megterhelő; ezért 

elsősorban a nyelvi órák, az osztályfőnöki órák és az SNI és BTM-es tanulókkal 

való külön foglalkozások történnek ilyen módon 

• türelem, empátia, a motiválás szándéka jellemezi munkánkat – nem a 

számonkérés, inkább az ellenőrzés a célunk 

• elfogadjuk, hogy teljesen egzakt számonkérés digitálisan nem létezik, így új 

értékelési módokat működtetünk (projektmunka, gyakorlati munka, házi 

dolgozat stb.)  

• az értékelés során a pozitív megerősítést állítjuk a középpontba. 

IV. Záró rendelkezések 
 

A pedagógiai program érvényessége: 
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Az iskola 2020.szeptember 1. napjától e pedagógiai program alapján szervezi meg nevelő és 

oktató munkáját. Az új NAT bevezetése a fenti dátummal csak első és ötödik évfolyamon 

történik meg, majd ezután felmenő rendszerben minden további évfolyamon. 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az iskola igazgatója 

- a nevelőtestület bármely tagja 

- a nevelők szakmai munkaközösségei 

- az intézményi tanács 

- a szülői munkaközösség 

- az iskola fenntartója 

 

A pedagógiai program értékelése és felülvizsgálata: 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A 

Pedagógiai Programot a fenntartó hagyja jóvá, és az a jóváhagyással válik érvényessé. 

A hatálybelépés napja a Pedagógiai Program fenntartói jóváhagyásának napja. A Pedagógiai 

Program hatálybalépésével érvényét veszti az intézmény eddig hatályos jóváhagyott Pedagógiai 

Programja. 

A Pedagógiai Programban foglaltak megtartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára 

kötelező, megszegése fegyelmi felelősséggel jár. 

 

A Pedagógiai Program nyilvánossága: 

 

20/2012. EMMI r. 82. § (1) Az óvoda, az iskola és a kollégium a pedagógiai programjának 

legalább egy példányát oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülők és a tanulók szabadon 

megtekinthessék. 82. § (3) Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-

oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell 

hozni. 

Jelen Pedagógiai Program megtekinthető 

- az iskola könyvtárában 

- az intézmény honlapján 

- az intézmény titkárságán 
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A Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programját a nevelőtestület határozatképes 

ülésen elfogadta. 

 

Pécs, 2020. augusztus 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Mellékletek 
 

Mellékletek: 

1. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatási irányelvei 

2. Vizsgakövetelmények 

3. Felszerelések mennyisége az egyes évfolyamokon 

4. Helyi tantervek elektronikusan 

 

 

III.21. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatási irányelvei 
 

A LÁTÁSI FOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLAI NEVELÉSÉNEK-OKTATÁSÁNAK 

IRÁNYELVEI 

 

 A látási fogyatékos tanuló 

Gyógypedagógiai szempontból azok a tanulók látássérültek , akiknek látásteljesítménye az ép 

látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két szemmel és korrigáltan (szemüveggel) vízus: 0 – 0,3 közötti. 

Látássérült az a tanuló is, akinek centrális látótere legfeljebb 20°. 

A pedagógiai fejlesztés szempontjából elsődlegesen a látásélesség és a látási funkciók ismerete 

fontos, de a pedagógusnak tájékozottnak kell lennie 

? a látássérülés kórokáról, kialakulásának időpontjáról; 
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? a szemészeti állapot prognózisjavuló vagy romló tendenciájáról; 

? a pedagógiai látásvizsgálat eredményéről; 

? a gyermek intellektuális képességeiről; 

? a látássérülés személyiségre gyakorolt hatásairól. 

Az alkalmazandó irányelvek elkülönülnek a vak, a gyengénlátó és a halmozottan sérült 

látássérült gyermekek esetében. 

 

A látássérült tanulók iskolai fejlesztése 

Nevelési-oktatási szakaszok és kiemelt pedagógiai feladatok 

Az alsó tagozaton: 

? az önállóság iránti igény fejlesztése elsősorban az önkiszolgálás, a mozgás és 

tájékozódás terén; 

? az érdeklődés felkeltése a környezet, a látható, hallható, tapintható világ megismerése 

iránt a speciális segédeszközök használatával; 

? az érzékszervek használatának tudatosítása; 

? az önbizalom, a pozitív énkép alapozása, a látássérülés megértése és elfogadása; 

? kapcsolatépítés az ép látásúakkal, felkészítés az inkluzív közösségbe való 

beilleszkedésre; 

? az egészségvédő viselkedés szokásainak kialakítása, a higiénés tevékenységek 

elsajátítása, a szem védelme. 

A felső tagozaton: 

? az önállóság további fejlesztése a tanulási és a mindennapi élet tevékenységeiben; 

? a látásteljesítménnyel rendelkező tanulók esetében a látás kihasználását maximálisan 

segítő speciális optikai segédeszközök használata iránti igény kialakítása; 

? az érdeklődés irányítása a látóképesség szempontjából reális pályaválasztási területek 

felé; 

? a céltudatosság, kitartás kialakítása az önálló tanulás és a pályaorientáció céljából; 

? az önfejlesztés igényének kialakítása különösen az ismeretszerzés terén és az egyéni 

tehetség kibontakoztatásában; 

? az önbizalom és az önkritika egyensúlyának megteremtése, reális énkép kialakítása; 

? az egészségvédő magatartás szokásainak továbbfejlesztése, az egészséges életmód iránti 

igény kialakítása; 

? az egyéni igényeknek megfelelő közvetlen környezet tudatos át-, illetve kialakításának 

ismerete. 
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AZ EGYÉB PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ TANULÓK ISKOLAI 

NEVELÉSÉNEK-OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVEI 

 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar alapján sajátos nevelési igényű tanuló 

 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar a Köznevelési törvény által használt gyűjtőfogalom, a sajátos 

nevelési igényre (SNI) való jogosultság egyik kategóriája. Ebbe a kategóriába tartoznak a 

súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő tanulók, akik az iskolai 

teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális 

képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni 

sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, 

gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 

A kategória többféle diagnózist tartalmaz, részben idegrendszeri fejlődési zavarokat, részben a 

magatartás-szabályozás más zavarait. Az idegrendszeri fejlődési zavarok nagy csoportjából 

ebbe a kategóriába tartozik a specifikus tanulási zavar és a figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar 

(ADHD). A magatartásszabályozási zavarok általában nem az eredendően eltérő idegrendszeri 

fejlődés talaján alakulnak ki, hanem az idegrendszer biológiai sérülékenysége és a rossz 

környezeti feltételek, elégtelen bánásmód, tartósan extrém magas stressz együttes 

következményeként jönnek létre. 

? A (specifikus) tanulási zavar egy olyan multifaktoriális meghatározottságú ún. 

idegrendszeri fejlődési zavar (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, vagy ezek halmozódása), 

mely az átlagos vagy akár átlag feletti értelmi képességek és a szükségletekhez illeszkedő, 

megfelelő oktatási feltételek ellenére okoz komoly nehézségeket a tanulásban, a sikeres iskolai 

előmenetelben.  

Az ADHD kifejezés magyarul figyelemhiányos/hiperaktivitás zavart jelent, mely 

- figyelemhiánnyal és/vagy 

- túlmozgással (hiperaktivitás) és impulzivitással jellemezhető. 

A két altípus önállóan vagy kombinált formában is előfordulhat. 

Az ADHD átlag alatti, átlagos és átlag feletti intellektuális teljesítmény mellett egyaránt jelen 

lehet. A mindennapi oktatási, nevelési helyzetekben ennek következménye a szétszórtság, 

feledékenység, a figyelem könnyű elterelhetősége, huzamosabb ideig történő fenntartásának 

nehezítettsége, az egymást követő utasítások megjegyzésének nehézsége, a feladatok megfelelő 

sorrendjének kialakítási problémái és a véghezvitel nehézsége, saját holmik gyakori elhagyása, 

mások félbeszakítása, mérlegelés nélküli beszéd és cselekvés, ami gyakran inadekvátnak vagy 

erőszakosnak is tűnhet. Nehéz az érintett tanulók számára az önszabályozás és önirányítás, a 

mindennapi élethez szükséges tevékenységek szervezése, a célorientált cselekvés tervezése, 

kivitelezése, az érzelmek szabályozása. Mindezek gyakran alulteljesítést eredményeznek az 

iskolai haladásban is. 
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A viselkedésszabályozás problémái ADHD-ban az érzelmi kontroll gyengeségében, az 

önmaguk vagy mások felé irányuló agresszióban, szorongásban, az én-szabályozás 

gyengeségében, az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a 

metakogníció (saját tudásról való tudás, kognitív önreflexió) eltérő fejlődésében mutatkoznak 

meg.  

 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar alapján sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-

oktatásának alapelvei 

 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába tartozó tanuló iskolai alulteljesítés esetén 

folyamatos gyógypedagógiai megsegítést igényel, ami komplex fejlesztést szolgáló 

foglalkozások formájában, a többségi pedagógus bevonásával, az egyéni képességekhez 

igazodó tevékenységrendszer keretében végezhető. A fejlesztés hatékonyságához szükséges, 

hogy egyéni fejlesztési terv alapján egyrészt komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások 

keretében, másrészt a tanórákon az egyéni képességekhez igazodó tevékenységrendszer 

keretében történjen. 

Kiemelt feladatok a nevelés-oktatás során 

 

Az iskolai nevelés-oktatás során kiemelt feladat a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres 

továbbhaladás biztosítása, vagyis a tananyag-feldolgozásnál a pedagógusnak figyelembe kell 

vennie a tantárgyi tartalmaknak a tanulói sajátosságokhoz való illesztését, az esetleges adaptálás 

lehetőségeit, tekintetbe véve azon tananyagrészeket, amelyek egyéni vagy kiscsoportos 

korrepetálással, fokozatos felzárkóztatással, kompetenciafejlesztéssel és az így irányított 

otthoni gyakorlással az osztályfoknak megfelelő ismeretszerzés és -alkalmazás a tanulónál 

eredményesnek bizonyul. 

Az alapelvek megvalósítása érdekében feladat: 

- a feladatok megoldásához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 

ahol erre szükség van; 

-  a gyógypedagógus, valamint az adott iskolában különböző tantárgyakat tanító 

pedagógusok tudásmegosztásra épülő, szakmailag egymást támogató tevékenysége. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelően, valamint a jellemző figyelemkoncentráció eltéréseit 

is figyelembe vevő tanórai foglalkozásokkal, a tanórán belül 15-20 perces tevékenységek 

váltakozásával segíthető a tanulás konszolidációja, biztosítható a megfelelő terhelés, valamint 

a figyelem fenntartása. 

 

AZ AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL KÜZDŐ TANULÓK ISKOLAI 

NEVELÉSÉNEK-OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVEI 

 

 Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló 
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Az autizmus spektrumzavarok (a szövegben az autizmus kifejezés mindig a teljes spektrumra 

utal) az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett ártalmának, illetve a 

genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának következményei. Az 

autizmus spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és a rugalmas 

viselkedésszervezés minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul 

meg  

 

A fejlesztésnél szem előtt kell tartani, hogy a tanítás lehetséges módszertanát illetően a tanuló 

autizmusa az elsődlegesen meghatározó tényező. Általában a szükségletek egyéni 

kombinációjához kell hangolni a járulékos zavar speciális szempontjait és az 

autizmusspecifikus pedagógiai módszereket. 

Integrációban az autizmus spektrum pedagógiája szakirányos gyógypedagógus feladata az 

intézményi közösségek informálása és folyamatos támogatása, a kortárs segítők felkészítése és 

a kortársakkal való együttműködésben rejlő egyéb lehetőségek kiaknázása, a habilitációs, 

rehabilitációs fejlesztés biztosítása, a családdal való folyamatos kapcsolattartás. 

 

Az iskolai fejlesztés szakaszai 

 

Az 1–4. évfolyam kiemelt céljai és nevelési-oktatási feladatai 

Az 1–4. évfolyam, mint nevelési-oktatási szakasz, az iskolába lépő gyermek természetes 

kíváncsiságára és tanulás iránti vágyára épít, mely az autizmus spektrumán jellemzően sérült, 

ezért a célok és feladatok eléréséhez egyéni motivációs rendszer kialakítása szükséges. Egyes 

tanulóknál az automatizált alapkészségek eléréséhez tágabb időkeret biztosítása szükséges, pl. 

a sikeresen befejezett 1. évfolyam ismétlése. 

Korai diagnózis esetén az autizmusspecifikus fejlesztés első szakasza egybeeshet a korai 

fejlesztés és az óvodai nevelés időszakával, de gyakran belenyúlik az alsó tagozat időszakába. 

Fő célja a habilitáció; a gyermek formális és informális felmérésének tapasztalataira alapozva 

egyénre szabott hosszú, közép- és rövid távú tervre épül. 

Célja a gyermek/tanuló elemi beilleszkedési készségeinek, adaptív viselkedésének kialakítása. 

Ennek érdekében: 

? a szociális/kommunikációs alapkészségek célzott fejlesztése; 

? az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások lehetséges 

célirányos kompenzálása; 

? az ismétlődő, sztereotip, helyzetnek nem megfelelő viselkedés kialakulásának 

megelőzése, illetve rendezése; 

? a fogyatékosságspecifikus vizuális információhordozókkal segített környezet 

kialakítása, valamint az eszközök használatának elsajátítása, adaptív viselkedési formák, 

szokások kialakítása. 

Az alapfokú képzés második szakaszának (felső tagozat: 5–8. évfolyam) feladatai 
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Átmenet az alsó és felső tagozat között 

Az alsó tagozatból a felső tagozatba való átmenet típusos nehézségekkel jár az autizmussal élő 

tanulók számára. Egyszerre több területen is megelőzni, kezelni szükséges a változások okozta 

stresszt: új tanárok kommunikációs stílusához és elvárásaihoz kell alkalmazkodni, új tantárgyak 

lépnek be, növekszik az önállósággal, szervezési készségekkel kapcsolatos követelmény. 

Felső tagozaton a tantárgyi tartalom elvontabb, egyre több, nehezebb, kevésbé lehetséges a 

tevékenységbe ágyazott, közvetlen tapasztalaton alapuló tanulás. 

Az autizmus spektrumán jellegzetesen gyengébb értő olvasás, a kommunikációs és nyelvi 

nehézségek és a grafomotoros gyengeség valamennyi belépő tantárgynál nehézséget okozhat. 

A változások okozta stressz kezelésének nehézsége mellett megjelenhet a másság felismerése, 

megélése, a kortársakhoz való kapcsolódás nehézségének fokozódása. 

Az átmenet támogatásának stratégiái: 

a) Az új tanárok felkészítése a tanuló fogadására. 

b) Kortárssegítő program működtetése. 

c) A tanuló felkészítése a változásokra a család bevonásával. 

d) Saját tanulási ütem és stílus jóváhagyása. 

e) Számítógép használatának engedélyezése kézírás helyett. 

f) Hosszabb időkeret biztosítása a feladatok megoldására. 

g) A tanulási feladatok strukturálása, pl. egyszerre egy probléma prezentálása. 

h) A képességeket meghaladó feladatok kerülése, sikerélmény biztosítása. 

 

AZ ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLAI FEJLESZTÉSÉNEK 

IRÁNYELVEI 

 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai értelemben a tanulásban akadályozott 

gyermekek körébe tartoznak, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra 

visszavezethető gyengébb funkcióképessége, illetve a tartósan kedvezőtlen környezeti hatások 

miatt a neurológiai érés lelassulása folytán tartós, átfogó tanulási problémákat mutatnak. 

Az enyhe értelmi fogyatékosság sok esetben először iskolai tanulási helyzetekben jelentkezik, 

összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével. Így a tanulási sajátosságok 

szinte valamennyi tantárgyban generalizáltan, átfogóan és tartósan jelentkeznek. Különösen 

jellemző a kognitív funkciók, valamint a beszéd lassúbb fejlődése. 

Az iskoláskorú gyerekeknek nehézségeik vannak a kultúrtechnikák (pl. olvasás, írás, számolás, 

órahasználat, pénzhasználat) elsajátításában. A gyermeknek nehézségei lehetnek a szociális 

jelzések megértésével, a játékszabályok betartásával, a barátságok kialakításával és 
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fenntartásával. A minél korábban megkezdett, hosszantartó, rendszeres és intenzív 

gyógypedagógiai fejlesztés és terápia rendkívül fontos. 

 

Nevelési-oktatási szakaszok és kiemelt pedagógiai feladatok 

 

 Az alapfokú képzés első szakaszának (alsó tagozat: 1–4. évfolyam) feladatai 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek számára az óvoda–iskola átmenet megkönnyítésének 

lehetséges útja például az egyéni előrehaladású nevelés és oktatás vagy az egyes évfolyamok 

követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb idő megjelölésének  lehetősége. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára az 1–4. évfolyamon a tanuláshoz 

nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A tanulók között 

meglévő eltérések differenciált eljárások, tartalmak és oktatásszervezési megoldások 

alkalmazását teszik szükségessé. Az iskolába lépéskor a tanulók átlagosan 5-10 percet képesek 

koncentrálni, ezért a tanóra felépítésénél erre figyelemmel kell lenni. Várhatóan a 4. évfolyam 

végére sem tudnak egy teljes tanórát koncentráltan végigdolgozni.  

Az alapfokú képzés második szakaszának (felső tagozat: 5–8. évfolyam) feladatai 

Kiemelt feladat az alsó tagozat módszertanának további alkalmazása, hogy lehetővé váljon az 

alkalmazható tudás megszerzése. Fontos, hogy a tanulás iránti motiváció az enyhe értelmi 

fogyatékos tanulók esetében – megfelelő tanulási környezetben – hosszabb ideig megmarad, 

mint a többségi tanulóknál, így erre még felső tagozatban is lehet építeni. Hangsúlyosabbá válik 

továbbá az önálló tanulási tevékenység.  

 

A HALLÁSI FOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLAI NEVELÉSÉNEK-OKTATÁSÁNAK 

IRÁNYELVEI 

 

 A hallási fogyatékos (továbbiakban: hallássérült) tanuló 

Hallássérülésnek nevezzük a hallószerv valamely részének veleszületett vagy szerzett sérülését, 

illetve fejlődési rendellenességét, amelynek az éptől eltérő hallásteljesítmény lesz a 

következménye. 

 A hallássérült tanulók fejlesztésének alapelvei 

A hallássérült gyermekek, tanulók speciális oktatását-nevelését-fejlesztését elláthatja 

hallássérültek speciális gyógypedagógiai intézménye, többségi általános iskola, vagy más, 

speciális szolgáltatást nyújtani tudó intézmény. Ebben az esetben a speciális, szakspecifikus 

ellátást a hallássérült gyermekek és tanulók megsegítésekor a hallássérültek pedagógiája 

szakirányon végzett gyógypedagógus (szurdopedagógus) látja el. 

Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni a következőkre: 
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? Az adott iskola pedagógiai programjának, illetve tantervének elkészítésekor figyelembe 

kell venni a hallássérült gyermek speciális fejlesztési igényeit a tananyag, a követelmény, az 

értékelési mód és a speciális módszertan tekintetében. 

? Külön gondot kell fordítani arra, hogy a tanuló minden segítséget megkapjon 

hallássérüléséből, gyengébb nyelvi kommunikációs kompetenciájából, fogalmi 

gondolkodásából eredő hátrányának és ezzel összefüggő esetleges tanulási nehézségének 

leküzdéséhez. 

? A többségi pedagógusnak az értékelésnél figyelembe kell vennie a hallássérülés 

következményeként fellépő kommunikációs nehézségeket, a szókincs esetleges elmaradását, a 

szóbeli, írásbeli kifejezőkészség gyengébb voltát, az abban előforduló grammatikai hibákat és 

kiejtési problémákat. 

? Ne legyen az értékelés része olyan követelmény, mely a tanuló sérüléséből következően 

nem teljesíthető halló társaival azonos szinten vagy módon (hosszú memoriter, hangsúlyos, 

ritmusos versmondás, tollbamondás stb.). Az értékelésnél az egyéni fejlesztési terv 

követelményeit figyelembe kell venni. 

 

A hallássérült gyermek számára a mozgás, a testedzés olyan kompenzációs terület, ahol 

kommunikációs hátrányaikkal is jelentős sikereket érhetnek el. Emellett a sport hozzájárulhat a 

belső feszültségeik levezetéséhez, így segítve az indulatok kezelését. 

A mozgás, a testedzés hozzájárulhat a hallássérüléssel esetlegesen együtt járó 

egyensúlyproblémák kezeléséhez is. 

Valamennyi pedagógiai szakasz kiemelt feladata: 

? a beszédhallás folyamatos fejlesztése; 

? a pályairányítás, a reális pályaválasztás előkészítése, a továbbtanulásra való felkészítés; 

? az épen maradt funkciók fejlesztése, a tehetség gondozása. 

Az alsó tagozatos (1–4. osztály) szakasz végéig átfogó feladat 

 A nyelvi rendszer kiépítése. Megvalósítása elsődlegesen a Magyar nyelv és irodalom tanulási 

terület fejlesztési feladata. Általános cél, hogy ez a szakasz megalapozza egy olyan direkt 

kommunikációs szint elérését, amely alkalmas valamennyi tanulási terület ismeretanyagának 

teljesebb körű elsajátítására (szókincs, nyelvalaki struktúrák stb. vonatkozásában). Az 1. 

osztály végén szükséges a nyelvi kommunikációs fejlettségi szint mérése, mert ekkorra már 

megjelennek azok a nyelvi készségek, amelyek lehetővé teszik az értékelést. Jelentősen eltérő 

fejlődési ütemű tanulók esetében – a szakértői bizottság bevonásával – javaslatot kell tenni a 

fejlesztés további formájára, módjára, szükség esetén az iskolatípus változtatására.  

A felső tagozatos (5–8. osztály) szakasz  

A felső tagozat végére a nyelvi készségek olyan szintjére juttatható el a súlyos fokban 

hallássérült tanulók egy része, ami alkalmassá teszi őket az egyre önállóbb ismeretszerzésre, a 

szövegalkotó műveletek végzésére, a korszerű műveltség iskolai tartalmának birtoklására. 

Ennek megfelelően valamennyi tanulási területen megjelenik az anyanyelvi készségek intenzív 
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fejlődése (a szóbeli és írásbeli közlés gyarapodása, a beszéd- és szövegértés készségei, az aktív 

és passzív szókincs növekedése, a passzív szókincs aktivizálási folyamatának gyorsulása). 

Vannak azonban olyan tanulók is, akiknél a fenti készségek csak alacsonyabb szinten jelennek 

meg, akiknél az egyre önállóbb ismeretszerzés csak alacsonyabb szinten tapasztalható. 

 

 

 

 

 

A BESZÉDFOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLAI NEVELÉSÉNEK-OKTATÁSÁNAK 

IRÁNYELVEI 

 

 A beszédfogyatékos tanuló 

A magyar és nemzetközi szakirodalmi konszenzus alapján: Beszédfogyatékosok csoportjába 

tartozik minden olyan tanuló, aki a beszéd és/vagy nyelv receptív folyamatainak 

(beszédfeldolgozás, beszédértés, nyelvi megértés) vagy expresszív folyamatainak (beszéd és 

nyelvi kifejezés, produkció) szerveződésében súlyos fejlődési eredetű vagy szerzett zavart 

mutat. 

 

 Beszédzavarok 

? Hangképzési zavarok 

? Rezonanciazavarok (hipernazalitás, hiponazalitás) 

? Beszédfolyamatossági zavarok (dadogás, hadarás) 

? Artikulációs zavarok (beszédhanghibák) 

? Beszédmozgászavarok (verbális diszpraxia) 

 

Nevelési-oktatási folyamat 

 

? A befogadó iskola biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő 

tanuló aktívan vehessen részt az osztály- és az iskolaközösség életében, megmutathassa 

tehetségét, erősségeit. 

? A közösség elismeri az SNI tanuló tanulásra és részvételre irányuló erőfeszítéseit, és 

önmagához képest mérlegelve pozitív, előremutató és motiváló értékelést ad. 

? Az iskola kezdő szakaszában a kultúrtechnikák elsajátítása előtt széles alapú készség-

képességfejlesztéssel azok kognitív nyelvi előfeltételeinek megteremtését biztosítjuk. 
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? Az életkornak megfelelően szükséges a gyermek önmagáról való tudásának, 

önismeretének folyamatos fejlesztése 

? Változatos, az egyes tantárgyak nyelvi sajátosságaihoz igazodó tanulási, tananyag-

feldolgozási stratégiák kialakítására, folyamatos fejlesztésére van szükség. 

? A tananyag-feldolgozásban és a számonkérésben részesítsük előnyben a nem nyelvi 

megoldási módokat.  

? A pozitív önkép kialakulását, megélését és a következményes emocionális vagy 

viselkedészavarok megelőzését szolgálja, ha megkeressük azokat az iskolai, sport-, művészeti 

vagy egyéb tevékenységeket, melyekben a gyermek sikeres lehet. 

Értékelés (tanulási eredmény) 

 

Általában elmondható, hogy a nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók számára a verbális 

tanulási potenciált igénylő tantárgyakban differenciált tanulási eredmények kitűzése 

szükséges. Ezek közül a leginkább érintett a magyar nyelv és irodalom, valamint az idegen 

nyelv. 

Ezek értékelése alól általában a szakértői bizottság véleménye alapján mentesítést is kapnak a 

tanulók.  

A gyógypedagógus feladata, hogy a tanulási teljesítmények (olvasás, szövegértés, helyesírás, 

esetleg matematika) és a nyelvi teljesítmények (fonológiai tudatosság, szókincs, grammatika 

stb.) terén az évenkénti kontrollméréseket elvégezve, azok mennyiségi és minőségi 

elemzésével evidenciaalapú fejlesztő diagnózist és fejlesztési tervet állítson fel, majd az 

eredményeket átbeszélve a pedagógussal a gyermek szükségleteinek és aktuális beszéd-

/nyelvi fejlettségének megfelelően az új tanulási célok differenciált kijelölését támogassa. 

A szöveges fejlesztő értékelés célja egyrészt az egyéni képességeknek és egyéni 

előrehaladásnak megfelelő differenciált értékelés, másrészt javaslatokat tartalmaz a 

továbbhaladásra és a fejlesztés további irányaira vonatkozóan. Mivel a gyermeket támogatja, 

fontos, hogy a gyermekhez szóljon, számára is érthető legyen a megfogalmazás. A szöveges 

értékelés jellemzői: 

Más tantárgyakból a beszéd-/nyelvi fejlődési zavart mutató tanuló minősítő, szummatív 

értékelést is kap, melynek célja, hogy a tudáspróbák alapján jelezze, vajon elérte-e a 

tantervben megkövetelt eredményeket. Ugyanakkor világossá kell tenni a tanuló számára, 

hogy ez az értékelési forma nem mutatja reálisan a befektetett tanulásmennyiséget és energiát.  

 

III.22. Vizsgakövetelmények 
 

Az írásbeli és a szóbeli vizsga az iskolai helyi tantervben rögzített követelményeit megfelelő 

formában kéri számon a tanuló ismereteit az adott tanév tananyagát figyelembe véve. 

I. Felső Tagozat 
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Irodalom 

Az irodalom vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. Az írásbeli vizsgarész egy 30 perces, 

rövid válaszokat igénylő feladatlap megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői 

az alábbiak: legalább három, de legföljebb hat feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy 

tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%–át érinti. 

A szóbeli vizsgán 5 tételből kell húznia a tanulónak. A húzott tételekhez a tanuló forrásokat 

kap, amelyek felhasználásával kell kifejtenie a kapott tételt. A szóbeli vizsga időtartama 15 

perc. 

A vizsga pontjainak megoszlása: Az írásbeli vizsgarészen elérhető 70%, a szóbeli vizsgán 

elérhető 30%. 

Magyar nyelv 

A magyar nyelv vizsga írásbeli vizsga, amely egy 45 perces, rövid válaszokat igénylő feladatlap 

megoldásából áll. 

Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: legalább öt, de legföljebb nyolc feladatból 

áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 

75%–át érinti. 

 

 Történelem 

A történelem vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.  

Az írásbeli vizsgarész 1 rövid válaszokat igénylő részből és 1 röviden kifejtendő esszéből áll. 

A rövid választ igénylő kérdések topográfiai, kronológiai és fogalomhasználati kérdéseket 

tartalmaznak. 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 30 perc. 

A szóbeli vizsgán 5 tételből kell húznia a tanulónak. A húzott tételekhez a tanuló forrásokat 

kap, amelyek felhasználásával kell kifejtenie a kapott tételt. 

A vizsga pontjainak megoszlása: 

Írásbeli vizsgarészen elérhető 50%, a szóbeli vizsgán elérhető 50%. 
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Vizuális kultúra 

1.       Írásbeli vizsga (40%) 

• Tanult művészettörténeti korszakok elhelyezése időben, legfontosabb általános 

jellemzők, legismertebb példák felismerése, megnevezése (forrás alapján) 

• b.)    Tanult fogalmak meghatározása (forrás alapján)  

2.     Gyakorlati vizsga: (Tanult fogalmak gyakorlati alkalmazása) beadandó munka: 

• 1 tervezési feladat (30%) 

• 1 műalkotáshoz, vagy művészettörténeti stíluskorszakokhoz kapcsolódó interpretáció 

szabadon választott technikával (előre kiadott feladatsorból választható vizsgamunka) 

(30%) 

Matematika 

 

A matematika vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. Az írásbeli vizsga egy 45 perces 

feladatlap megoldása. Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: legalább öt, de 

legföljebb nyolc feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek 

legalább 75%–át érinti. 

 A matematika szóbeli része: a vizsgázó egyszerű, az elméleti anyag elsajátítását számonkérő 

kérdést kap (definíció, illetve tétel kimondását, vagy ezek alkalmazását megkívánó egyszerű 

feladatot) 

 Értékelés: az írásbeli vizsgarészben 80%-ot, a szóbeli vizsgarészben 20%-ot lehet elérni. 

Technika és tervezés 

Írásbeli vizsga: 30 %: a tanult anyagok (textil, papír, fa, műanyagok) jellemzői; pénzügyi 

ismeretek; közlekedési ismeretek 

Gyakorlati rész: 70 %: interpretáció készítése az előre megadott témakörökből, vagy műszaki 

rajz készítése a választható feladatsorokból. 

Fizika 

 

1. Írásbeli vizsga (70%)  



110 
 

Tanult tételek, definíciók helyes leírása, számolási feladatok helyes megoldása (adatgyűjtés, 

összefüggés felírása, behelyettesítés, számolás, mértékegység, szöveges válasz) 

 

2. Szóbeli vizsga (30%) 

Adott témakörhöz tartozó kísérlet bemutatása, elméleti hátterének ismertetése szakszavak 

helyes használatával. 

 

Kémia 

 

A kémia vizsga csak írásbeli vizsgarészből áll. A tanuló max. 45 percben oldja meg. A 

feladatlap tartalmi jellemzői: a tantervi anyag feladatköreiből egy – egy feladat. 

Hetedik osztályban ezek a következők: 

✓ Fogalmak 

✓ Atomszerkezet 

✓ Kémiai kötések 

✓ Elektronátmenettel járó reakciók 

✓ Anyagmennyiség 

✓ Oldatok töménysége 

 

Nyolcadik osztályban a feladatkörök: 

✓ Fogalmak 

✓ Kristály szerkezetek 

✓ Nemfémes elemek és vegyületeik 

✓ Ideális gázok 

✓ Savak és bázisok 

✓ Fémes elemek és vegyületeik 

✓ Kohászat 

✓ Szerves  kémia 

 

Digitális kultúra  

A digitális kultúra vizsga csak gyakorlati vizsgarészből áll. A tanuló max. 45 percben oldja 

meg. 

A vizsga tartalmi jellemzői: 
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✓ Gépelési gyakorlat 

✓ Az adott évfolyamon tanult alkalmazások használata egy konkrét feladat megoldásakor 

 

 

Természetismeret és földrajz 

A természetismeret vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgarész 

különböző típusú feladatokból áll. Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. A szóbeli 

vizsgán olyan kérdésekre kell válaszolni, amit az írásbeli feladatok nem érintettek.   

A vizsga pontjainak megoszlása:  

Írásbeli vizsgarészen elérhető 50%, 

Szóbeli vizsgán elérhető 50%. 

Biológia: 

A biológia vizsga két részből áll: szóbeli és írásbeli. 

Az írásbeli vizsgán egy feladatlapot kell kitölteni, amely érinti az adott tanév fő tananyagait, a 

szóbeli vizsgán bonyolultabb kifejtős feladatokat adok, melyek az írásbeli vizsgán nem 

szerepeltek. 

A szóbeli és írásbeli vizsga aránya 50-50 %. 

 

Testnevelés: 

Testnevelésből gyakorlati vizsga van. A vizsga feladatai azok, amelyet a többi tanulóval a tanév 

során elvégeztünk. 

Atlétika: kislabdahajítás, távolugrás, súlylökés (7-8 osztályban), 600 vagy 800 méteres síkfutás 

Labdajátékok: a két tanult labdajátékra jellemző mozgásanyagok ismerete 

Torna: az évfolyamra előírt mozgásanyagból - (gurulóátfordulások előre, hátra, fejállás, 

kézállás, cigánykerék, lebegő- vagy mérlegállás) összeállított talajgyakorlat, szekrényugrás 

A NETFIT felmérési anyag 

 

II. Alsó tagozat 

Magyar irodalom - olvasás – 
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A vizsga szóbeli vizsgarészből áll. Az évfolyamnak megfelelő hosszúságú mese szövegének 

értő olvasása / néma/ után: 

- megértés ellenőrzése szóban ( 5 – 6 ) kérdésre adott válasz alapján ( szereplők, azok 

tulajdonságai, helyszín, fóbb események, tanulság ) 

- hangos olvasás a beszéd tempójának megfelelö hosszúságú, tempójú olvasás. 

Magyar nyelv - nyelvtan – 

 

A vizsga írásbeli vizsgarészből áll. Az adott évfolyamon a központilag kiadott félévi, ill évvégi 

felmérés alapján a törzsanyag feladatai: 

- mondatfajták, szófajok felismerése 

- helyesírás az adott évfolyam szóanyagából ( magánhangzó, mássalhangzó hosszúsága,              

- j , ly - a szavakban ) 

Értékeléskor a kialakított pontszám 50%-tól engedhető tovább a vizsgázó. 

Matematika  

 A matematika vizsga csak írásbeli vizsgarészből áll.  Időtartama max. 60 perc 

A félévi, ill évvégi központilag kiállított feladatlapok feladatainak figyelembe vételével a 

vizsgáztató pedagógus min. 5, max. 8 feladatból álló feladatlapot állít össze az adott 

évfolyamon. / lehetőség szerint a minimum követelményeknek megfelelően / 

A feladatoknak tartalmaznia kell: 

 a számok nagyságviszonyaira, számok tulajdonságaira,  

relációk felismerésére, megoldására, 

 alapműveletek ismeretére,  

szöveges feladatok, nyitott mondatok megoldására vonatkozó alapismereteket. 

Értékeléskor az elérhető pontszám 50%-nak teljesítésével a továbblépés engedélyezhető. 

 

Környezetismeret 

A környezet pótvizsga (1-4.évf.) szóbeli részből áll. 

A szóbeli vizsgán a minimum alaptantervi követelményeknek kell megfelelnie a vizsgázónak. 

A témakör kiválasztása után az alapfogalmak használatának ellenőrzése történik, szükség 

esetén segítő kérdésekkel támogatjuk az előadást. 

Adott témakörön belül 3 kérdést teszünk fel, melyekre az évfolyamnak megfelelő választ várjuk 

el. 
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4.évfolyamban atlasz használata megengedett. 

Szükséges, hogy feleletét példákkal is alá tudja támasztani. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 20 perc, amelyben ki kell fejtenie a szóbeli kérdésekre a 

választ. 

Technika és tervezés 

A továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

- Az elvégzendő munkákhoz szükséges eszközök helyes és balesetmentes használata, rendben 

és tisztán tartása. 

- A tanult technikák életkornak megfelelő szinten történő alkalmazása (vágás, ragasztás, formák 

rajzolása, színezés ceruzával, zsírkrétával, papír hajtogatása). 

- Életkornak megfelelő munkadarab elkészítése minta alapján, utánzással vagy kis segítséggel, 

önálló ötletek megvalósítása. Az anyagok takarékos és célszerű felhasználása a munkadarab 

elkészítésekor. 

Jártasság az alábbi témakörökben az osztályfoknak megfelelően: 

-Közlekedési ismeretek 

-A háztartás 

-Az ember és környezete 

-Anyagok és megmunkálásuk, felhasználásuk  

Rajz és vizuális kultúra  

Magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények: 

  –  Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerűen 

használni. 

  –  Ismerje fel a fő- és mellékszíneket, a fehéret és a feketét. 

  –  Tudjon vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni. 

      –  Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában pl: rajz, fotó 

 –  Tudjon mintázni, gyurmával plasztikát létrehozni. 

 –  Legyen képes egyszerű lenyomat készítésére. 

 –  Ismerje fel a műalkotások témáit. 

 –  Legyen képes egyszerűbb tárgyak ábrázolására közvetlen szemlélet és emlékezet után. 

–  Felismerje és megnevezze a magyar nemzeti jelképrendszer egyszerűbb elemeit, a 

szimbólumokat  és a népi díszítőmotívumokat. 
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 –  Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni. 

 –  Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni. 

  –  Legyen képes alkalmazni néhány népművészeti technikát. (pl. szövés, fonás) 

  –  Legyen képes élmény befogadására saját és társai munkájának elemzése során. 

  – Legyen képes a reklámok üzenetét, befolyásoló szándékát felismerni, megfogalmazni 

  –  Ismerjék a vizuális nyelv alapelemeit, tudják a kifejezési szándéknak megfelelően használni 

a kompozíciós eljárásokat. 

  –  Legyenek képesek személyes élményeik életkoruknak megfelelő szinten történő 

megjelenítésére képen és plasztikában. 

  –  Legyenek képesek tárgyak folyamatos megfigyelésére, megjelenítésére megfigyelés 

alapján. 

 .–  Ismerjenek legalább három műalkotást és azok alkotóját. 

– Az egyszerű vizuális jeleket, piktogramokat, alaprajzokat, felismerjék, megfogalmazzák 

jelentésüket  

  –  A környezetünkben lévő változásokat meg tudják jeleníteni képi formában 

– Felismerje a különböző televíziós műsortípusokat 

– Ismerjen fel néhány filmnyelvi eszközt és nevezze meg ezeket 

– Legyen képes a reklámok üzenetét, befolyásoló szándékát felismerni, megfogalmazni 

–  Ismerje fel a különböző médiumokat (pl. könyv, televízió, film, internet, videojáték) egyszerű 

példákkal mutassa be ezeket 

 

A vizsga két részből áll: 

1-Gyakorlati vizsga: -önálló alkotás megadott téma alapján szabadon választott technikával ( 

40 % ) 

- térbeli plasztika létrehozása gyurmából, megadott téma alapján ( 30 % ) 

Elméleti vizsga: 

3 fogalom meghatározása előre kiadott média és népművészeti fogalmakból 

 

Ének-zene 

Az Ének-zene vizsga két részből áll. Egy része szóbeli, másik része gyakorlati feladat. 

A szóbeli feladat 1-4. évfolyamig három szabadon választott dal éneklése szöveggel, legalább 

egy versszakkal. Fontos, hogy a dallamvezetés és a ritmus alapján a dal felismerhető legyen, 

szövege megfelelő legyen. 
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Gyakorlati feladat az adott tanév tantervének figyelembevételével történik. Ritmusok 

visszatapsolása, felismerése, hangoztatása illetve kottázása alapvető elvárás, valamint a 

hangok kézjelről való felismerése, hangok kézjellel való mutatása. Követelmény a hangszerek 

hallás utáni felismerése a tantervnek megfelelően. 

3-4. évfolyamban mindezek kibővülnek a tantervi anyagban lévő fogalmakkal (előjegyzés, 

hangsorok, hangok, énekhangok, hangerő, előadásmódok ) Gyakorlati szinten tudni kell 

egyszerűbb kottázási feladatokat megoldani ritmussal illetve hangjegyekkel. 

A vizsga minimum időtartama 20 perc. A szóbeli feladatnál 10 dalból kell választania a 

tanulónak. A fennmaradó időben kerül sor a gyakorlati feladatokra. A vizsga pontjainak 

megoszlása 50-50% a szóbeli és gyakorlati rész tekintetében. 

ANGOL idegennyelv 

Az 1. évfolyamon az osztályozó vizsga szóbeli vizsgából áll, a 2. és 3 évfolyamon kiegészül 

írásbeli vizsgával is, amely egy max. 5 feladatból álló feladatlapból áll. Az 1. évfolyam és a 2. 

évfolyam első félévének osztályozó vizsgája szöveges értékelés alapján történik. A 2. évfolyam 

2. félévétől az értékelés osztályzattal történik. 

  1. évfolyam  

Témakör, Tananyag  

Bemutatkozás, köszönés Hello, I am, Goodbye, Good morning  

Iskola, Iskolában használt tárgyak nevei, What’s this? kérdés megértése, válaszadás. Számok 

1-10  

Játékok megnevezése, színek  

Öltözködés Ruhák megnevezése, színek, számok  

Születésnap, ajándékok Életkor elmondása, ajándékok megnevezése.  

Egészséges életmód, tisztálkodás, Tisztálkodáshoz kapcsolódó tárgyak megnevezése. 

Egészséghez kapcsolódó kifejezések, igék.  

Állatok: Állatok megnevezése. Where? kérdés értése, helymeghatározás (in, on)  

Szóbeli vizsga: A témakörökhöz kapcsolódó szavak ismerete (tanult szavak képének 

felismerése, megnevezése).   

Vizsga értékelése:  
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Nem teljesített: A témakörökhöz kapcsolódó szavakat nem ismeri.  

Megfelelően teljesített: A témakörökhöz kapcsolódó szavakat hiányosan ismeri.  

Jól teljesített: A témakörökhöz kapcsolódó szavakat kevés segítséggel ismeri.  

Kiválóan teljesített: A témakörökhöz kapcsolódó szavakat jól ismeri.  

 

2. évfolyam  

Témakör, Tananyag  

Tárgyak az osztályteremben: Bemutatkozás, köszönés. Osztályteremben található tárgyak 

megnevezése. Számok, színek  

Család: Családtagok megnevezése  

Játékok: Játékok, színek megnevezése  

Állatok: Háziállatok megnevezése, jellemzése (melléknevek)  

Ételek: Ételek megnevezése, I like, I don’t like használata  

Testrészek: Az arc, fej részeinek megnevezése, jellemzése  

Öltözködés: Ruhadarabok megnevezése, jellemzése színek, melléknevek használatával 

Bútorok: Bútorok megnevezése, helymeghatározás (in, on)  

Szóbeli vizsga: A témakörökhöz kapcsolódó szavak ismerete (tanult szavak képének 

felismerése, megnevezése).  

Írásbeli vizsga: feladatlap (4-5 feladat) A témakörökhöz kapcsolódó szavak, mondatok 

felismerése, színezés, képek-szavak párosítása, másolása 

Vizsga értékelése:  

Elégtelen: A témakörökhöz kapcsolódó szavakat nem ismeri.  

Elégséges: A témakörökhöz kapcsolódó szavakat hiányosan ismeri.  

Közepes: A témakörökhöz kapcsolódó szavakat segítséggel ismeri.  

Jó: A témakörökhöz kapcsolódó szavakat emlékezetből, kevés segítséggel ismeri.  

Jeles: A témakörökhöz kapcsolódó szavakat emlékezetből, jól ismeri, írásképét felismeri. 
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           3. évfolyam  

Témakör, Tananyag  

Iskola, tárgyak a tanteremben, osztálytársak  

Bemutatkozás, bemutatás (név, életkor).  

Az angol ABC. Számok, telefonszámok.  

Iskolában található tárgyak megnevezése  

Otthonom, szűkebb környezetem, kedvenc játékaim, kedvenc állataim  

Játékok, otthon használt tárgyak megnevezése, jellemzése (színek)  

Házi kedvencek megnevezése, jellemzése (big, small)  

Én és a családom. Családtagok bemutatása, születésnap, Családtagok jellemzése (kinézet)  

Vadon élő állatok, irányok  

Öltözködés, ruhadarabok, kedvenc ruháim, Ruhadarabok megnevezése, színek, Személyek 

leírása  

Testrészek, külső megjelenés Testrészek megnevezése, mozgásos cselekvések. Birtoklás: have 

got, has got használata  

Idő: a hét napjai, napszakok. Idő meghatározása, napirend Idő meghatározása, napirend 

egyszerű bemutatása  

Étkezés, néhány élelmiszer neve és leírása Ételek megnevezése. Étterem, rendelés az 

étteremben  

 

Szóbeli vizsga:  

Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérés, utasítás megértése, arra cselekvéssel 

való válaszolás. Ismert kérdésekre válaszadás, egyszerű kérdések feltevése Szavak, egyszerű 

szerkezetű rövid szöveg (mondókák, versek, dal) reprodukálása. 

Írásbeli vizsga: (feladatlap- maximum 5 feladat) alapszavak olvasása, írása, másolása, 

összekötés, színezés 

Vizsga értékelése:  
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Elégtelen: Ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást, kérdést nem érti meg, arra 

cselekvéssel vagy szavakkal nem tud válaszolni.  

Elégséges: Ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást, kérdést nehezen ért, arra 

cselekvéssel vagy szavakkal, egyszerű mondattal, sok segítséggel tud válaszolni.  

Közepes: Ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást, kérdést többnyire megért, arra 

cselekvéssel vagy szavakkal, egyszerű mondattal, segítséggel tud válaszolni.  

Jó: Ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást, kérdést kevés kivétellel megért, arra 

cselekvéssel vagy szavakkal, egyszerű mondattal, segítséggel válaszol.  

Jeles: Ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást, kérdést pontosan megért, arra 

cselekvéssel vagy szavakkal, egyszerű mondattal válaszol.  

Írásbeli vizsga: Ismert szavak írott alakjának felismerése. Szavak, rövid mondatok lemásolása.  

Vizsga értékelése:  

Az értékelés a szóbeli és írásbeli teljesítmény alapján az alábbi százalékhatárok alapján történik:  

0% – 35% elégtelen (1) 

36% – 50% elégséges (2) 

51% – 75% közepes (3) 

76% – 89% jó (4) 

90% – 100% jeles (5) 

 A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

45 perc. - SNI, BTMN vizsgázó Szakértői Bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, 

az igazgató engedélye alapján az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb 15 perccel meg kell növelni, illetve lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során 

alkalmazott segédeszköz, pl.szótár használatát, részletesebb tanári magyarázatot. Az SNI, 

illetve BTMN-el küzdő vizsgázó saját kérésre írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát, illetve 

szóbeli vizsga helyett írásbelit tehet. 

 

4-8. évfolyam 

4-8. évfolyamon az angol vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Mindkét rész az adott tanév 

tananyagát veszi alapul, számonkérve a tanuló lexikai és nyelvtani ismereteit. 
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Az írásbeli rész, hosszúságától függően max. 8 feladatból álló feladatlap kitöltése, mely az adott 

tananyag szókincsére épülő nyelvtani és olvasott szöveg értését ellenőrző feladatokat tartalmaz, 

illetve kiegészül szöveghallgatással és ahhoz kapcsolódó kérdésekkel.  

Az angol nyelven megfogalmazott utasítások megértéséhez tanári segítség kérhető, ez nem 

jelent pontveszteséget. 

A szóbeli rész lehet spontán, mindennapi témákat érintő beszélgetés, illetve egy adott képről 

való beszélgetés, képleírás, irányított beszélgetés. 

Szóbeli – írásbeli vizsga százalékos megoszlása 

szóbeli vizsga: 33% 

írásbeli vizsga: 67% 

- Az írásbeli és szóbeli vizsgán elért összes pontszám alapján az osztályzat az alábbiak 

szerint határozható meg: 

0-35 %: 1 

36-50 %: 2 

51-75 %: 3 

76-90 %: 4 

91-100 %: 5 

 

 

III.23. Felszerelések mennyisége az egyes évfolyamokon 
 

Az alábbi eszközök használata szükséges 1. osztályban 

betűtartó sín (papír vagy műanyag) 1 db kivágva a betűkkel, zacskóba téve 

grafitceruza (nem Rotring!) HB-s 5 db 

piros és kék színes ceruza 2-2 db 

színes ceruza legalább 6 színű 

postairón 2 db 

számolókorong 1 doboz 

számolópálca 1 köteg 
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mérőszalag (papírcenti) 1 db 

dobókocka 2 db 

30 cm-es műanyag vonalzó (átlátszó) 1 db 

logikai készlet (szappantartó dobozba téve) 1 doboz 

matematika füzet (27-32) 3 db 

játékpénz  

vonalas füzet (14-32) 4 db 

írólap 5 csomag 

rajzlap (félfamentes) dossziéba téve 30 db 

zsírkréta legalább 6 színű 

vízfesték legalább 12 színű 

tempera (tubusos – piros, sárga, kék, fehér) legalább 4 színű 

ecset 4-es 1 db 

ecset 6-os 1 db 

ecset 10-es 1 db 

gyurma (1 doboz) egyszínű ½ kg 

vizesedény + rongy  

filctoll 6 színű 

olló (használható) 1 db 

színespapírkészlet 2 csomag 

technika csomag és újságpapír 1 csomag 

órarend 1 db 

tisztasági csomag (ivópohár, törölköző, szappan) 1 csomag 

tornafelszerelés: lányoknak - dressz, fiúknak - sort, fehér trikó (fehér zokni, cipő) 

úszófelszerelés  

párna  

radír – hegyező  

fénymásolópapír 1 csomag 

játékóra 1 db 

hurkapálcika 20 db 

folyékony ragasztó 1 tubus 

stift (papírragasztó) 1 db 

számkártya (1 – 20-ig) lehet saját készítésű is  

papír zsebkendő, szalvéta  
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munkaruha (köpeny, kötény, póló)  

  

Az alábbi eszközök használata szükséges 2. osztályban 

grafitceruza (nem Rotring!) HB-s 5 db 

piros és kék színes ceruza 2-2 db 

színes ceruza legalább 6 színű 

postairón 2 db 

mérőszalag (papírcenti) 1 db 

dobókocka 2 db 

30 cm-es műanyag vonalzó (átlátszó) 1 db 

logikai készlet (szappantartó dobozba téve) 1 doboz 

matematika füzet (27-32) 3 db 

játékpénz  

vonalas füzet (16-32) 4 db 

vonalas szótárfüzet 1 db  

kottafüzet (36-16) 1 db 

írólap 2 csomag 

rajzlap (félfamentes) dossziéba téve 40 db 

famentes rajzlap 10 db 

zsírkréta legalább 6 színű 

vízfesték legalább 12 színű 

tempera (tubusos – piros, sárga, kék, fehér) legalább 4 színű 

ecset 4-es 1 db 

ecset 6-os 1 db 

ecset 10-es 1 db 

gyurma (1 doboz) egyszínű ½ kg 

vizesedény + rongy  

filctoll 6 színű 

olló (használható) 1 db 

színes papírkészlet 2 csomag 

technika csomag és újságpapír 1 csomag 

órarend 1 db 

tisztasági csomag (ivópohár, törölköző, szappan) 1 csomag 

tornafelszerelés: lányoknak - dressz, fiúknak - sort, fehér trikó (fehér zokni, cipő) 
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radír – hegyező  

fénymásolópapír 1 csomag 

ragasztó (Suli), ragasztó (stift 1-1 db 

zsebtükör  

 

Az alábbi eszközök használata szükséges 3. osztályban  

grafitceruza (Rotring!) HB-s 5 db 

piros és kék színes ceruza 1-1 db 

golyóstoll (kék) 1 db 

színes ceruza legalább 6 színű 

dobókocka 2 db 

30 cm-es műanyag vonalzó (átlátszó) 1 db 

háromszög alakú műanyag vonalzó (átlátszó) 1-1 db 

matematika füzet (27-32) 3 db 

vonalas füzet (12-32) 6 db 

vonalas szótárfüzet 1 db 

természetismeret füzet (sima) 1 db 

kottafüzet (36-16) 1 db 

írólap 2 csomag 

rajzlap (félfamentes) dossziéba téve 30 db 

famentes rajzlap 10 db 

zsírkréta legalább 6 színű 

vízfesték legalább 12 színű 

tempera (tubusos – piros, sárga, kék, fehér) legalább 4 színű 

ecset 4-es 1 db 

ecset 6-os 1 db 

ecset 10-es 1 db 

vizesedény + rongy  

filctoll 6 színű 

olló (használható) 1 db 

színes papírkészlet 2 csomag 

technika csomag és újságpapír 1 csomag 

órarend 1 db 

tisztasági csomag (ivópohár, törölköző, szappan) 1 csomag 
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tornafelszerelés: lányoknak - dressz, fiúknak - sort, fehér trikó (fehér zokni, cipő) 

radír – hegyező  

fénymásolópapír 1 csomag 

ragasztó (folyékony) 1 db 

ragasztó (stift) 1 db 

zsebtükör 1 db 

papír mérőszalag 1 db 

játékpénz 1 db 

logikai lap 1 db 

hőmérő 1 db 

Dobókocka  

 

Az alábbi eszközök használata szükséges 4. osztályban 

grafitceruza (Rotring!) HB-s 5 db 

piros és kék színes ceruza 2-2 db 

golyóstoll (kék) 2 db 

színes ceruza legalább 6 színű 

mérőszalag (papírcenti) 1 db 

dobókocka 2 db 

30 cm-es műanyag vonalzó (átlátszó) 1 db 

háromszög alakú műanyag vonalzó (átlátszó) 1-1 db 

matematika füzet (27-32) 3 db 

vonalas füzet (12-32) 4 db 

vonalas szótárfüzet 1 db  

kottafüzet (36-16) 1 db 

játékpénz  

írólap 3 csomag 

rajzlap A/4-es (félfamentes) dossziéba téve 40 db 

famentes rajzlap 10 db 

zsírkréta legalább 6 színű 

vízfesték legalább 12 színű 

tempera (tubusos – piros, sárga, kék, fehér) legalább 4 színű 

ecset 4-es 1 db 

ecset 6-os 1 db 
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ecset 10-es 1 db 

vizesedény + rongy  

filctoll 12 színű 

olló (használható) 1 db 

színes papírkészlet 2 csomag 

technika csomag (4. oszt.) és újságpapír 1 csomag 

órarend 1 db 

tisztasági csomag (ivópohár, törölköző, szappan) 1 csomag 

tornafelszerelés: lányoknak - dressz, fiúknak - sort, fehér trikó (fehér zokni, cipő) 

radír – hegyező  

fénymásolópapír 1 csomag 

ragasztó (folyékony) 1 db 

ragasztó (stift) 1 db 

zsebtükör 1 db 

iránytű 1 db 

körző 1 db 

  

Az alábbi eszközök használata szükséges 5. osztályban 

matematika füzet 4 db 

sima füzet 6 db 

vonalas füzet 4 db 

kottafüzet  

szótárfüzet 1 db 

30 cm-es műanyag vonalzó (átlátszó) 1 db 

háromszög alakú vonalzó (átlátszó) 1-1 db 

papírszögmérő  1 db 

körző 1 db 

színes ceruza 6 színű 

ceruza (puha) 3 db 

toll 2 db 

radír 1 db 

1 db csatos rajztábla, 1 db olvasónaplós vagy sima kisfüzet, 20 db A4 műszaki rajzlap 

mappában, 10 db félfamentes rajzlap, 10 db A4-es színes papír, 2 tekercs élénk színű krepp- 

papír 1 db 2B ceruza, 1 db fekete alkoholos tűfilc, színes ceruzák, vízfesték, tempera (6-db-os), 
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natúr gyurma, ecsetek (vékony 2-es, közepes 6-8-as, vastag 10-12-es) ragasztóstift, vizesedény, 

törlőrongy, zsírkréta vagy olajpasztell), olló.  A festékekből, krétákból nem szükséges évente 

újat beszerezni, csak a hiányzó, beszáradt eszközöket kell pótolni (alkalmanként a matematika 

órára kért körző, vonalzók is szükségesek), 1 db pendrive 

testnevelés órára: fehér trikó, fehér zokni, sportnadrág, sportcipő, melegítő vagy szabadidőruha, 

hosszú haj esetén hajgumi  

 

Az alábbi eszközök használata szükséges 6. osztályban 

matematika füzet 4 db 

sima füzet 6 db 

vonalas füzet 4 db 

kottafüzet  

szótárfüzet 1 db 

30 cm-es műanyag vonalzó (átlátszó) 1 db 

háromszög alakú vonalzó (átlátszó) 1-1 db 

papír szögmérő  1 db 

körző 1 db 

színes ceruza 6 színű 

ceruza (puha) 3 db 

toll 2 db 

radír 1 db 

1 db olvasónaplós vagy sima kisfüzet, 20 db A4 műszaki rajzlap mappában, 10 db félfamentes 

rajzlap, 10 db A4-es színes papír, 2 tekercs élénk színű krepp-papír 1 db 2B ceruza, 1 db fekete 

alkoholos tűfilc, színes ceruzák, vízfesték, tempera (6-db-os) , natúr gyurma, ecsetek (vékony 

2-es, közepes 6-8-as, vastag 10-12-es) ragasztóstift, vizesedény, törlőrongy, zsírkréta vagy 

olajpasztell), olló.  A festékekből, krétákból nem szükséges évente újat beszerezni, csak a 

hiányzó, beszáradt eszközöket kell pótolni (alkalmanként a matematika órára kért körző, 

vonalzók is szükségesek), 1 db pebdrive 

testnevelés órára: fehér trikó, fehér zokni, sportnadrág, sportcipő, melegítő vagy szabadidőruha, 

hosszú haj esetén hajgumi  

  

Az alábbi eszközök használata szükséges 7. osztályban 

  

matematika füzet 5 db 
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sima füzet 6 db 

vonalas füzet 4 db 

kottafüzet  

szótárfüzet 1 db 

30 cm-es műanyag vonalzó (átlátszó) 1 db 

háromszög alakú vonalzó (átlátszó) 1-1 db 

papír szögmérő  1 db 

„mm”-papír 2 db 

körző 1 db 

színes ceruza 6 színű 

ceruza (puha) 3 db 

toll 2 db 

radír 1 db 

1 db olvasónaplós vagy sima kisfüzet, 20 db A4 műszaki rajzlap mappában, 10 db félfamentes 

rajzlap, 10 db A4-es színes papír, 2 tekercs élénk színű krepp-papír 1 db 2B ceruza, 1 db fekete 

alkoholos tűfilc, színes ceruzák, vízfesték, tempera (6-db-os) , natúr gyurma, ecsetek (vékony 

2-es, közepes 6-8-as, vastag 10-12-es) ragasztóstift, vizesedény, törlőrongy, zsírkréta vagy 

olajpasztell), olló.  A festékekből, krétákból nem szükséges évente újat beszerezni, csak a 

hiányzó, beszáradt eszközöket kell pótolni (alkalmanként a matematika órára kért körző, 

vonalzók is szükségesek), 1 db pendrive 

testnevelés órára: fehér trikó, fehér zokni, sportnadrág, sportcipő, melegítő vagy szabadidőruha, 

hosszú haj esetén hajgumi 

 

Az alábbi eszközök használata szükséges 8. osztályban 

matematika füzet 5 db 

sima füzet 6 db 

vonalas füzet 4 db 

kottafüzet  

szótárfüzet 1 db 

30 cm-es műanyag vonalzó (átlátszó) 1 db 

háromszög alakú vonalzó (átlátszó) 1-1 db 

papír szögmérő  1 db 

„mm”-papír 2 db 

körző 1 db 
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színes ceruza 6 színű 

ceruza (puha) 3 db 

toll 2 db 

radír 1 db 

1 db olvasónaplós vagy sima kisfüzet, 20 db A4 műszaki rajzlap mappában, 10 db félfamentes 

rajzlap, 10 db A4-es színes papír, 2 tekercs élénk színű krep papír 1 db 2B ceruza, 1 db fekete 

alkoholos tűfilc, színes ceruzák, vízfesték, tempera (6-db-os) , natur gyurma, ecsetek (vékony 

2-es, közepes 6-8-as, vastag 10-12-es) ragasztóstift, vizesedény, törlőrongy, zsírkréta vagy 

olajpasztell), olló.  A festékekből, krétákból nem szükséges évente újat beszerezni, csak a 

hiányzó, beszáradt eszközöket kell pótolni (alkalmanként a matematika órára kért körző, 

vonalzók is szükségesek), 1 db pendrive 

testnevelés órára: fehér trikó, fehér zokni, sportnadrág, sportcipő, melegítő vagy szabadidőruha, 

hosszú haj esetén hajgumi 

 


