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2. BEVEZETÉS 
 

 
A Közoktatási törvény és a NAT módosításának célja: 

 Az egész életen át tartó tanulás képességének kialakítása. 

 A társadalmi esélyegyenlőség növelése. 

 A felesleges túlterhelés megszüntetése. 

 A felnőtt, konstruktív életvitelhez szükséges kulcskompetenciák erősítése. 
 

Intézményünkben folyamatosan követnünk kell ezeket a törvényi és társadalmi változásokat. 
El kell fogadnunk azt is, hogy az iskola szolgáltató intézmény. Az oktatás piacosodik, gazdasá-
gi versenytényezővé válik. A piaci igények versenyképes tudást követelnek. Elvárják az iskolá-
tól, 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 ké-
szen. Ehhez állandóan figyelni és értékelni kell az intézmény legfontosabb partnereinek (szü-
lők, tanulók, fenntartó) igényeit és elvárásait. 
 
A Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola hagyományaira építve, széles tevékenységkínálattal, 
a gyerekek sokoldalú fejlesztésével és a fenntarthatóság pedagógiájának felhasználásával 
törekszik a kor kihívásainak megfelelni. 
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3. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI 

ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI 
 

 

3.1. ALAPELVEINK 

 

 Széleskörű általános műveltség, ismeretek nyújtása. 

 Egyenlő hozzáférés, esélyegyenlőség biztosítása, a képesség szerinti differenciálás elvé-
nek érvényesülése. 

 Az „egész életen át tartó tanulás” megalapozása, kompetenciafejlesztés (képességek, 
ismeretek, attitűdök – viszonyulások fejlesztése). 

 Intézményünk csak akkor lehet eredményes, ha a szülők és a gyerekek minden méltá-
nyolható szükségletének és elvárásának megfelel. 

 Elfogadjuk, hogy gyermekeink különböző háttérrel rendelkeznek. 

 Azért dolgozunk, hogy az intézményeinkben minden gyerek szükséglete szerint megkap-
ja 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. 

 Önismereten alapuló jövőképet alakítunk ki. 
 
 

3.2. CÉLJAINK 

 

 A gyerekek személyiségének megismerése. 

 A tanulók pozitív jellemvonásainak erősítése, egyéni képességeik kibontakoztatása. 

 Az iskola oktatási-nevelési tevékenységének, nevelési és ismeretnyújtási tevékenységé-
nek módosítása annak érdekében, hogy a kompetenciafejlesztés nagyobb teret kapjon a 
napi tevékenységben. 

 Az anyanyelv helyes használatának megtanítása, a diákok beszédkultúrájának fejleszté-
se. 

 A gyerekek logikus gondolkodásának és problémamegoldó képességének fejlesztése. 

 Egy idegen nyelv alkalmazható megtanítása.  

 A gyerekek megtanítása a számítástechnika korszerű eszközeinek alkalmazására. 

 A tanulók önálló kíváncsiságon alapuló, tevékenységközpontú ismeretszerzésének kiala-
kítása. 

 Az általános emberi értékek (becsület, felelősség, tisztelet, az egymás iránti tolerancia, 
emberszeretet, hagyományápolás és tisztelet) tudatosítása diákjainkban, mintaként való 
közvetítése számukra. 

 Intézményeinkből az erőszak kizárása, a tanulók testi épségének megóvása. 

 Bizalmon és elfogadáson alapuló tanár-diák kapcsolat kialakítása.  

 Minden diákunk számára a reális továbbtanulási irány, megfelelő iskolaválasztás irányá-
nak kiválasztása, elősegítése. 
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 A gyerekek önismeretének fejlesztése, helyes énkép kialakítása. 

 Az egészség, az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás szerepének tudatosítá-
sa, „egészségtudatos” magatartás megalapozása. 

 A környezetvédelem fontosságának tudatosítása, a gyerekekben a környezethez való 
érzelmi kötődés kialakítása. 

 Az egyetemes és nemzeti kultúra megismertetése tanulóinkkal, a nemzeti kultúrkin-
csünk alapja, a néphagyományok éltetése. 

 A tudásalapú társadalom megteremtése érdekében az oktatás hatékonyabbá tétele, az 
egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése segítségé-
vel. 

 A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és meg-
erősítése. 

 

3.3. FELADATOK 

 

 Lehetőség szerint már az intézménybe lépéskor és a felsőbb évfolyamba kerüléskor tá-
jékozódni kell a gyermek személyiségéről, képességeiről, egészségi állapotáról, családi 
körülményeiről. 

Akkor tekintjük sikeresnek, ha bemeneti mérés és a hozzáadott pedagógiai érték vizs-
gálata ezt igazolja. 
A feladatot akkor oldottuk meg, ha a gyermek sikeresen beilleszkedett az új közös-
ségbe, tanulmányi eredménye, személyiségfejlődésének üteme megfelel a képessége-
inek. 

 Pedagógusainknak lehetőséget kell biztosítani a kompetenciafejlesztő módszerek, eljá-
rások elsajátítására, tudatosítására. 

 Ki kell alakítani a kompetenciafejlesztés tárgyi feltételeit, és beépíteni elemeit az intéz-
mény tevékenységébe. 

 A gyermekekkel el kell sajátíttatni az ismeretszerzéshez szükséges alap- és kulcskompe-
tenciákat életkori sajátosságaik figyelembe vételével. 

Munkánk eredményes, ha a gyermekek nagy része képes 
~  az egyes tantárgyak szakkifejezéseit jól használva, választékosan kifejezni ma-

gát 
~ a megszerzett ismereteit a mindennapi életben hasznosítani, 
~ problémáit képességeihez mérten megoldani, 
~ a hagyományos információforrásokat és az informatika eszközeit tudatosan 

használni a tudása bővítésére,  
~ hétköznapi beszédhelyzetekben iskolánk befejezésekor idegen nyelven megér-

tetni magát. 
Munkánk eredményességét jelezni fogja az országos kompetenciaméréseken elért tel-
jesítmény is. 

 Az alapkészségek fejlesztésével, a hatékonyabb módszerek és a motiváltság következté-
ben a tanulók szívesebben járjanak  iskolába, nőjön a teljesítményük, partnereink elége-
dettsége növekedjék. 

Munkánk eredményes, ha a gyermekek nagy része 
~ szeret iskolába járni 
~ képes az elvárásoknak megfelelően teljesíteni. 
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Munkánk eredményességét igazolják a partneri igény- és elégedettségmérés eredmé-
nyei. 

 A tanulóink már az általános iskolában szerezzenek jártasságot az informatika, a számí-
tástechnika terén, alakuljanak ki és fejlődjenek digitális készségeik. 

Munkánk eredményes, ha  
~ a pedagógusok használják az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) 

eszközöket a tanítás-tanulás folyamatában.  
~ a gyermekek megismerik az IKT-eszközök használatát, lehetőség szerint képessé 

válnak alkalmazásukkal az önálló ismeretszerzésre, az információk elérésére. 
~ a gyermekek nagy része eszközként használja a számítógépet, internetet tudá-

sának gyarapítására. 

 Törekednünk kell a befogadó pedagógiai kultúra és a szegregációmentes együttnevelési 
környezet kialakítására, a lemorzsolódás csökkentésére és a differenciált foglalkozások 
megvalósítására. 

Munkánk akkor eredményes, ha 
~ az előítéletes megnyilatkozásokat a tanítók és pedagógusok elutasítják. 
~ a differenciált képességfejlesztés megvalósul. 

 Bővíteni kell a tanárok és a diákok azon ismereteit, melyek segítik a harmonikus emberi 
kapcsolatok kialakítását, fejlesztését, fenntartását. 

Munkánk akkor eredményes, ha 
~ a diákok között csökken a trágár szavak használata és a verekedések száma, 
~ az egymás közötti vitás eseteket tanulóink képesek megoldani erőszak nélkül, 
~ tanulóink bizalommal fordulnak hozzánk és kérik segítségünket konfliktus ese-

tén. 

 Diákjainkban ki kell alakítanunk a reális énképet, és meg kell ismertetnünk őket az egyes 
foglalkozások jellemzőivel és követelményeivel. 

Feladatunkat eredményesen oldottuk meg, ha 
~ tanulóink tudatában vannak képességeiknek, 
~ érdeklődésüknek és képességüknek megfelelő iskolát, szakmát választanak. 

 Ki kell alakítani tanulóinkban és rajtuk keresztül családjaikban is az egészséges élet iránti 
igényt. 

Munkánk akkor sikeres, ha 
~ a gyerekek táplálkozásuk során előnyben részesítik az egészséges ételeket és 

italokat, 
~ tanulóink minden nap végeznek testmozgást, 
~ felméréseink azt bizonyítják, hogy a gyerekek edzettsége életkoruknak megfele-

lő és folyamatosan fejlődik, 
~ diákjaink tudatosan kerülik a káros szenvedélyeket. 

 El kell érnünk, hogy tanulóink csak tiszta és rendezett környezetben érezzék jól magukat. 
A feladatot akkor oldottuk meg, ha 
~ a gyerekek nem szemetelnek,  nem rongálnak; és szóvá merik tenni, ha más ezt 

teszi, 
~ a környezet megóvása érdekében szerzett ismereteiket alkalmazzák az intéz-

ményünkben és azon kívül is. 

 Tanulóinkat meg kell ismertetnünk hagyományainkkal, a magyarság helyével és szerepé-
vel Európa kultúrájában. 

Munkánk akkor eredményes, ha minden tanulónk  
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~ ismeri, tiszteli és őrzi hagyományainkat, 
~ nemzeti ünnepeinkről méltó módon emlékezik meg, 
~ rendelkezik ismeretekkel a határainkon túl élő magyarság helyzetéről, 
~ tisztában van az Európai Unió és benne hazánk szerepével. 

 

3.4. ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK 

 

 A feladatok megvalósításának elsődleges színterei a tanórák. 

 Tanulóinknak tanórán kívül is sokféle, változatos tevékenységet biztosítunk. 
A tanórán kívüli képzés lehetőségei: 
~ napközi, 
~ tanulószoba, 
~ szakkörök, 
~ iskolai sportkör, 
~ énekkar,  
~ könyvtár, 
~ népitánc 

 Az általunk alkalmazott eszközök és eljárások alkalmazkodnak a gyerekek életkori sajá-
tosságaihoz, értelmi fejlettségéhez és képességeihez. Törekszünk arra, hogy tanulóinkat 
személyre szabottan fejlesszük. Az nevelés-oktatás minőségét biztosítja az alapos, rend-
szeres gyakorlás és a folyamatos ellenőrzés, értékelés. 

 A hatékony nevelés- oktatás és a naprakész tudás érdekében pedagógusainknak tovább-
képzéseket és szakirodalmat biztosítunk. 

 A tanórákba beépítjük a tanult kompetenciafejlesztő módszereket, tanulásszervezési 
eljárásokat. 

 Igyekszünk példát adni ahhoz, hogy a gyerekek hogyan töltsék el hasznosan a szabadide-
jüket, kihasználva a városunk adta lehetőségeket (bábszínház, színház, hangverseny, ki-
állítás, mozi, könyvtár, kulturális- és sportesemények látogatása).  

 Nevelési céljaink megvalósítását segítik a hagyományos intézményi programok (Őszbú-
csúztató, Farsang, Jurisics Akadémia, Egészségnap, Majális, Jurisics kupa stb)., a szerve-
zett táborozások és a tanulmányi kirándulások is. 

 Az újonnan megismert eszközök, eljárások: témahét, projekt, IKT-eszközök, erdei iskola 
alkalmazása.  
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4. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

 
A személyiséget fejleszteni nevelő- oktató munkánk során minden pillanatban tudjuk. Ehhez 
ismernünk kell a gyermeket, és szeretni őt annyira, hogy ne hagyjunk kihasználatlanul egyet-
len 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 kompeten-
ciáit. 

 Megtanítjuk diákjainkat a tanulás helyes módszereire.  

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

 Arra neveljük őket, hogy elfogadják a másságot. 

 Egyértelmű követelményeket támasztunk, rendszeresen és következetesen ellenőrzünk,  
fejlesztő értékelést alkalmazunk. 

 
 
 

5. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

 
Célunk olyan közösségek kialakítása, melyek segítik a gyermekek sokoldalú fejlődését, képes-
ségeik kibontakozását, miközben a csoport valódi közösséggé formálódik. 
Azon dolgozunk, hogy a gyermekek ismerjék meg a közösséghez tartozás érzését, a közös 
tevékenység örömét, alakuljon ki olyan értékrendjük, amelyben az egyéni és közérdek egy-
aránt szerephez jut. 

 Arra törekszünk, hogy a gyerekek ismerjék meg önmagukat és társaikat, nevelőiket, tud-
janak 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 ma-
gatartást alakítunk ki a gyerekekben. 

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

 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.  
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6. A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 
 

 
Itt olyan gyerekekről beszélünk, akik magatartási és beilleszkedési nehézségek miatt soroza-
tos kudarcnak vannak kitéve tanulmányaik során. 
Első lépésben felmérjük, kik azok a gyerekek, akiknek különleges bánásmódra van szükségük. 

 Pedagógusi munkánkban olyan, egyénre szabott módszereket alkalmazunk, amelyek 
segítik ezen gyerekek beilleszkedését a közösségbe. 

 A gyerekek családjaival folyamatosan együttműködünk. 

 Segítségül hívjukk az iskolapszichológust az esetmegbeszélésekhez, vizsgálatkéréshez. 

 Ha ezekhez a gyerekekhez a mi tudásunk nem elgendő, külső intézmények szakemberei-
hez fordulunk, tőlük kérünk segítséget (Nevelési Tanácsadó, Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottság, gyermek ideggondozó, Gyermekjóléti Szolgálat, logopédia). 

 
 

7. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉ-

KENYSÉGEK 
 

 
Hiszünk abban, hogy minden gyerek  képes sikert elérni valamely területen. A tehetséggon-
dozás lehetőséget biztosít a kötelező tananyagon túli ismeretszerzésre, a képességek, kész-
ségek magas szintű kibontakoztatására, a versenyekre való eredményes felkészülésre. 
A tehetséges tanulókkal való foglalkozást a következő területeken valósítjuk meg: 

 iskolai tanítási órákon /a képességeknek megfelelő feladatokat adunk/ 

 kiscsoportos foglalkozásokon /csoportbontás, nívócsoport/ 

 szakköri munka keretében, 

 tanulmányi versenyeken, 

 tanulói pályázatokon, 

 sportversenyeken, 

 egyéni foglalkozásokon. 
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8. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADA-

TOK 
 

 
Az 1997. évi XXXI. törvény megalkotásával és beiktatásával a Parlament nemcsak deklarálta a 
tiszteletet a gyermekek és az ifjúság iránt, hanem egyértelművé tette valamennyi Magyaror-
szágon 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 problé-
máikat. 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 megkülönbözte-
tést.   

 
A tevékenység 

szintje 
Célja Módszer Tevékenység 

Tanulók - Veszélyeztetett tanulók számára 
kompetencia kiépítése. 
- Zavarok, problémák korai felis-
merése, kezelése. 
- Konzultációs lehetőség a gyer-
mekjóléti szolgálattal. 
- Énhatárok védelme. 

- konzultáció 
- fejlesztő tevékenység 
- tanév eleji állapotfel-
mérés 
- ismeretátadó tevé-
kenység 
- korrekciós tevékenység 
- magatartási zavarokat, 
személyi fejlődést hely-
reállító pszichoterapeu-
ta tevékenység 

- pedagógus, gyer-
mekjóléti szolgálat, 
családsegítőkkel 
való együttműködés 
- Nevelési Tanácsadó 
pszichológusával 
való együttműködés 

Szülők - Tájékoztatás a gyermek- és ifjú-
ságvédelmi felelősök fogadóórá-
járól. 
- Konzultációs lehetőség megte-
remtése a szülők részére. 
- Családra irányuló prevenció, 
változás előidézése gondolko-
dásban, nevelési szokásban.  

- kapcsolattartás 
- konzultáció 
- esetmegbeszélés 
 

 

Pedagógusok - Esetmegbeszélések, módszerta-
ni kérdések megbeszélése, tanul-
ságok. 

- konzultáció  

Iskolán kívül - Hatékony együttműködés kiala-
kítása a Gyermekjóléti Szolgálat-
tal. 

- rendszeres kapcsolat-
tartás 
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A tevékenységek megvalósításáért felelős:  
 osztályfőnökök, intézményvezető 

 
A tevékenységet segítő külső kapcsolatok: 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Nevelési Tanácsadó, Baranya Megyei Tanulási Ké-
pességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Gyermekjóléti Szolgálat, Szakértői 
Bizottság 
 
A szociális hátrányok enyhítésére irányuló tevékenységeink: 

 törekvés arra, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók napközis vagy tanulószo-
bai ellátásban részesüljenek; 

 pályaorientációs tevékenység pályaválasztási felelős irányításával; 

 felvilágosítás a szociális juttatásokról, segélyezési lehetőségekről, a Gyermekjóléti Szol-
gálat 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 személyi-
ségében, életminőségében bekövetkezett változást azonnal jelezzük az osztályfőnöknek. A 
jelzéseknek, intézkedéseknek jól nyomon követhetőnek kell lennie a gyermek nyilvántartá-
sában.  
 
Célja, hogy segítséget nyújtson a korai iskolaelhagyást előidéző társadalmi és oktatási ténye-
zők azonosításához, biztosítsa a leginkább veszélyeztetett célcsoportok tanulási pályájának 
folyamatos figyelemmel kísérését. A Magyar Közlöny 2016.évi 178. számában kihirdetésre 
került és 2016. november 19-én hatályba lépett a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módo-
sítása, 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 iskolaelha-
gyás kockázatát.  
Intervenció (beavatkozás): a beavatkozó intézkedések a jelzőrendszer jelzéseire adott reak-
ciókkal 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 munka-
erőpiaci, társadalmi integrációjukat. 
 

 A tanulói előrehaladást szolgáló esetmegbeszélések szervezése a bevont partnerek 
szakembereivel: olyan közvetítői tevékenység a társterületek szakértőinek bevonásá-
val, amely révén az intézmény segítséget kap a lemorzsolódáshoz vezető problémák 
többfókuszú megközelítéséhez és megértéséhez és kezeléséhez, szervezeti szinten 
pedig hálózati, szektorközi együttműködést biztosít  
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 Tantestületi csapatmunkák kezdeményezése, szervezése: a lemorzsolódással érintett 
intézményekben egyes problémákra, esetekre fókuszáló testületi problémamegoldó 
vagy feltáró munkacsoportok generálása, kapcsolódó módszertani támogatással szak-
tanácsadói konzultáció vagy szakértői segítség által. 

A beavatkozások kapcsán adatszolgáltatásra is sor kerül jelzőrendszerben. Ennek keretében 
a beavatkozásban érintettek számáról szükséges információt nyújtani a személytelenített 
adatok alábbi rendszerezése szerint:  
 

 tanuló  

 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 folya-
matokat:  

 családgondozó  

 együttnevelést segítő pedagógus  

 fejlesztő pedagógus  

 gyermekorvos  

 gyermekvédelmi szakértői bizott-
ság családgondozója  

 gyógypedagógiai asszisztens  

 gyógypedagógus  

 iskola- és óvodapszichológia koor-
dinátora  

 iskolai szociális munkás  

 iskolapszichológus  

 utógondozó  

 kondukto
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9. A TANULÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁ-

SÁT SEGÍTŐ PROGRAM 
 

 
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 meg-
felelő legjobb teljesítményt érhesse el. 

 A tanórákon egyénre szabott módszereket alkalmazunk, és diákjainknak megtanítjuk a 
számukra legeredményesebb tanulási technikákat.  

 A sajátos nevelési igényű tanulók részére fejlesztő foglalkozásokat tartunk szakirányú 
végzettségű pedagógusok vezetésével. 

  IKT-eszközöket, interaktív és digitális tananyagokat alkalmazunk. 

 Csoportmunka,  kooperatív tanulásszervezés és differenciált rétegmunka alkalmazásával 
biztosítjuk a tanórák eredményességét. 

 

10. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ PROGRAM 
 

 
Az eltérő szociális helyzetből adódó hátrányok enyhítése közös feladata a családnak, az isko-
lának és a társadalomnak. 

 Megismerjük minden gyermek családi körülményeit, szociális helyzetét. 

 Olyan nyílt, elfogadó légkört teremtünk, melyben a gyermek őszintén mer beszélni 
gondjairól. 

 Feltárjuk hátrányos helyzetének okait, segítséget nyújtunk beilleszkedéséhez és ered-
ményes iskolai munkájához. 

 Tájékoztatjuk a szülőket a szociális juttatások lehetőségeiről, a tankönyvtámogatás elve-
inek, mértékének meghatározási módjáról. 

 Az osztályfőnök folyamatosan figyelemmel kíséri a család szociális helyzetének alakulá-
sát, szükség esetén a gyermek érdekében szakember vagy hatóság segítségét kéri. 

 Fejlesztjük a szociális kompetenciákat, ezzel is támogatjuk a felzárkózást. 

 Megteremtjük az esélyegyenlőség alapjait. 
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11. INTÉZMÉNYÜNK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJÁNAK ALAP-

ELVEI 
 

 

 Intézményünkben biztonságos, tiszta környezetet teremtünk. 

 Fontos számunkra, hogy a diákok és a pedagógusok testileg és lelkileg egészségesek le-
gyenek.  

 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. 
 

12. INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJÁNAK 

ALAPELVEI 
 

 

 Fontos számunkra, hogy a gyerekekben kialakuljon a környezettudatos magatartás, 
megismerjék, megszeressék és óvják, védjék környezetüket.  

 A gyerekek számára nem csak környezetében, hanem 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. 
 

13. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ 

ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK 

ELVEI ÉS KORLÁTAI 
 

 
Fő feladatunk, hogy tanulmányai során minden tanulónk elsajátítsa a továbbtanuláshoz 
szükséges készségeket és ismereteket. Ehhez szükség van a tanórán tanultak elmélyítésére, 
melyhez elengedhetetlen az otthoni tanulás és gyakorlás. Ennek egyik formája a házi feladat. 
Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meg-
határozásának elvei: 
 

 biztosítsa a folyamatos gyakorlást, 

 illeszkedjen a feldolgozott tananyaghoz, 

 legyen megfelelően előkészített, 

 adjon lehetőséget a differenciálásra, 

 adjon hosszabb időt a memoriterekre és a gyűjtőmunkára, 

 legyen arányos a szóbeli és az írásbeli feladatok mennyisége, 
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 vegye figyelembe a gyermek életkori sajátosságait. 
Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meg-
határozásának korlátai: 

 A tanítási szünetekre a más hétköznapokon szokásosnál nagyobb mennyiségű házi fel-
adatot nem adunk. 

A házi feladatok elkészítéséhez a tanulók a napköziben és a tanulószobán tanári segítséget 
kapnak. 
 

14. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A GYERMEK ÉS A PEDAGÓGUS EGYÜTT-

MŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 
 

 
A gyermek harmonikus fejlődése és eredményes tanulmányi munkája érdekében kölcsönös 
tiszteletre és bizalomra épülő együttműködésre van szükség. 
 

14.1. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI 

 

 szülői értekezlet, 

 fogadóóra, 

 szülői szervezet, 

 egyéni kapcsolattartás, 

 nyílt nap, nyílt tanóra, 

 iskolai és iskolán kívüli közös programok 
 

14.2. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 

 

 Az együttműködés formáit a gyerekek és a szülők változó igényeinek és elvárásainak 
megfelelően igyekszünk bővíteni és fejleszteni. Ha igény merül fel, az együttműködésre 
újabb alkalmakat biztosítunk (rendkívüli szülői értekezlet, szakmai előadás szülőknek, 
pályaválasztási tanácsadás, üzemlátogatás, tanár-diák fórum, jótékonysági bál, kirándu-
lás). 

 Intézményünkben a pedagógusok hatékony együttműködését alakítjuk ki: megismerjük, 
megvitatjuk egymás kompetenciafejlesztő gyakorlatát, szakmai tapasztalatainkat folya-
matosan megosztjuk egymással. 

 Az új pedagógiai módszerek és eljárások alkalmazása lehetőséget nyújt a pedagógus-
tanuló, a pedagógus-szülő és a tanuló-tanuló viszony korszerű formáinak kialakításához. 
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15. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MINŐSÍTÉSE, ÉRTÉKELÉSE 
 

 
A 2010. évi LXXI. törvény, mely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása, 
előírja, hogy az általános iskoláknak az első évfolyamon félévkor és év végén, a második év-
folyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanulók kiválóan, jól vagy meg-
felelően teljesítették, illetve felzárkóztatásra szorulnak a Helyi Tantervben meghatározott 
követelmények teljesítésében. 
A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló érté-
kelésére az iskola Pedagógiai programja az irányadó. 
 
 

16. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSAI ISKOLÁNKBAN 
   

 

16.1 Bevezető 
 

 
Mottó: 

„Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk…” 
         /Illyés Gyula/ 
 

16.1.1 Az iskola működésének törvényi feltétele 

Iskolánk fenntartója a Pécsi Tankerületi Központ. A fenntartónk által kiadott alapító okirat 
(melléklet) szerint 8 évfolyamos általános iskola vagyunk, melynek alapfeladata a tanköteles 
tanulók általános műveltségének megalapozása. 
 

16.1.2  Törvényi szabályozás 

 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.   törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben. 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és módosításai: 1996. LXII. törvény és 1999. 
LXVIII. törvény, valamint a 2003. szeptember első napjától hatályos módosításai. 

 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztésé-
ről.  

 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet A nevelési és oktatási intézmények működéséről és mó-
dosításai, a 16/1998. (IV.8.) MKM rendelet, a 8/2000. (V.24.) OM rendelet és a 2010. 
(VIII.30.) módosítás. 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és módosításai. 211/2007. 
(VIII.7.) Korm. rendelet. 

 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2003. évi LXI. törvény az Alapító Okirat, a 
Pedagógiai Program és a Házirend kötelező felülvizsgálatáról. 

 A 15/2003. (V.28.) OM rendelet az 5/1998. (II.18.) MKM rendelet módosításáról. 

 A 2002. évi LXII. törvény a 2003. évi költségvetésről (83.§. és 103.§., XI. melléklet). 
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 A 75/2003. (V.28.) Korm. rendelet az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont-
ról szóló 105/1999. (VII.6.) Korm. rendelet módosításáról 

 2001. évi XXXVII. törvény 8.§. 

 243/2003. (XII.17.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról 
[202/2007. (VII.31.) Kormányrendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szö-
veg] 

 17/2004. (V.20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 
rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 
 

16.2 Nevelési program 

 

16.2.1  A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

A tanórai foglalkozások 
Az egyes évfolyamokon a tanulók tanórai foglalkozásokon vesznek részt. Az egyes tanulók 
tanórai foglalkozáson való részvételi lehetősége és kötelezettsége eltérően alakulhat a többi 
tanulóhoz képest. A tanórai foglalkozások megszervezésének kereteit a közoktatásról szóló 
törvény 52. §-nak (15. és 17.) bekezdése határozza meg.  
A tanítási órák két nagy csoportra oszthatók: 

 Kötelező tanítási órák, amelyeken a tanulóknak részt kell venniük 

 Szabadon választható tanítási órák, amelyeken a tanuló választása és elhatározása 
alapján vesz részt 

A kötelező és szabadon választható foglalkozások időkereteit a közoktatásról szóló törvény 
52. §-nak (3.) bekezdése alapján állapítjuk meg. A programokat az igények és a lehetőségek 
figyelembevételével indítjuk. A szabadon választható tanórai foglalkozások iránti igények 
felmérése mindig a megelőző tanév májusában történik és egy tanítási évre szól. A választott 
tantárgy év közben nem adható le. A szabadon választható tanórán a tanuló köteles részt 
venni, az ott szerzett ismeretekről számot adni. A tantárgyválasztással kapcsolatos kérdése-
ket az iskola Házirendje szabályozza.  
A tantárgyfelosztás alapjául szolgáló óraszámokat a következő táblázatok tartalmazzák. 
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16.2.2 Tantárgyi Struktúra 

Tanórák rendszere: 

 Kötelező tanítási óra 

 Kötelezően választandó tanítási óra 

 Szabadon választható EGYÉB foglalkozások 1 -4. évfolyam 

 

Kötelező és kötelezően választandó tanítási órák 

 
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 - 4. évfolyamon 

      
Óraterv a kerettantervekhez 1 - 4. évfolyam 

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

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

   
2 

 Töprengő* 1 1 1 1  

Tánc és dráma   1   

Matematika 4 4 4 4 
 Etika / Hit és erkölcstan 1 1 1 1 
 Környezetismeret 1 1 1 1 
 Ének-zene 2 2 2 2 
 Vizuális kultúra 2 2 2 2 
 Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 
 Testnevelés és sport 5 5 5 5 
 Informatika       1 
 Kötelező tanítási óra 

Rendelkezésre álló órakeret 
23 

25 
23 

25 
22 

25 
24 

27  Kötelezően választandó 2 2 3 3 
  

Töprengő* - kézügyességet, matematikai, kommunikációs képességet fejlesztő játékos óra 

Szabadon választható EGYÉB foglalkozások 

 Napközi 

 Idegen nyelv oktatása 1 – 4. évfolyamon /választható: angol, német, orosz/ 

o 1. évfolyam: heti 2 óra 

2. évfolyam: heti 2 óra 

3. évfolyam: heti 2 óra 

 4. évfolyam: heti 2 óra 
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Kötelező és kötelezően választandó tanítási órák 

 
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5 - 8. évfolyamon 

      
Óraterv a kerettantervekhez 5 - 8. évfolyam 

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

 
 Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 + 1 4 
 Idegen nyelvek 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 
 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 1 1 1 1 
 Dráma és tánc/Hon- és népismeret 1       
 Vizuális kultúra 1 1 1 1 
 Informatika 1 1 1 1 
 Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1   
 Testnevelés és sport 5 5 5 5 
 Osztályfőnöki 1 1 1 1 
 Kötelező tanítási óra Rendelkezésre álló órake-

ret 

26 
28 

25 
28 

28 
31 

28 
31 

 
kötelezően választandó 2 3 3 3 

 

Szabadon választható EGYÉB foglalkozások 

 Tanulószoba 

 5 – 6. évfolyam heti 3 órára 

 7 – 8. évfolyam heti 4 órára vonatkozó ajánlat: 
o Második idegen nyelv /angol, német, orosz/ 
o Kulcs a digitális világhoz /informatika/ 
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/ 
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o Gazdálkodj okosan! /gazdasági ismeretek/ 
o Folt hátán folt /kézműves, varrás/ 
o Pont, pont, vesszőcske /rajz/ 
o Saját kezűleg /főzőcske okosan /technika// 
o Zeng az ének /karének/ 
o Közlekedj biztonságosan! 

Igény esetén egyéb foglalkozások is indíthatók. 
A foglalkozásokra történő jelentkezés minden év április 15-ig meghírdetett progra-
mok alapján, május 20-ig történik. 
A szabadon választott foglalkozások év közben nem adhatók le. 
A szabadon választott foglalkozások értékelése: részt vett. 
 

A tanulók maximális heti terhelhetősége 

 
 

Évfolyam Óra 

1 - 3. évfolyam 25 + 2 óra 

4. évfolyam 27 + 2 óra 

5-6. évfolyam 28 + 3 óra 

7-8. évfolyam 31 + 4 óra 

 
 Idegen nyelvek oktatása iskolánkban 

Iskolánkban a választható idegen nyelv és óraszám tekintetében széles körű lehetőséget biz-
tosítunk tanulóink számára. Választható idegen nyelvek: angol, német, orosz. 
 

A z  i d e g e n  n y e l v  ó r a s z á m a i n a k  a l a k u l á s a  é v f o l y a m o n k é n t :   

 Kötelező Szabadon választható 

1. évfolyam - 1 vagy 2 óra 

2. évfolyam - 1 vagy 2 óra 

3.évfolyam - 2 vagy 3 óra 

4. évfolyam 3 óra 1 vagy 2 óra 

5. évfolyam 3 óra 1 vagy 2 óra 

6. évfolyam 3 óra 1 vagy 2 óra 

7. évfolyam 3 óra 1 vagy 2 óra 

8. évfolyam 3 óra 1 vagy 2 óra 
 

A szabadon választott órák év közben nem adhatók le. 
Az idegen nyelv tanítása lehetőség szerint csoportbontásban történik. 
 
 



22 

 

A csoportok indításának, alakításának feltételei: 

 ha a fenntartói óraszám erre lehetőséget biztosít 

 igény 

 létszám 

 képesség 

 tudásszint. 
 

Az idegen nyelv oktatását segítő program 
A 2011/2012-es tanévtől – felmenő rendszerben – az első osztályban új angol nyelvi metodi-
kaként az angol nyelvet óravezetési nyelvként használjuk a rajz-, technika- és testnevelés 
órákon az 1 – 4. évfolyamon, amennyiben ezt a szülők igénylik. Az angol nyelvi óravezetés 
kibővített tantárgyi használatának célja: 

 Minél több idegen nyelvi input biztosítása életszerű helyzetekben, ahol a szövegkör-
nyezet, cselekvések és a szituáció segítségével megértik a tanulók, amit a tanító 
mond. 

 A megnövekedett időtartamú idegen nyelvi kommunikáció segítségével nagyobb szó-
kincs elsajátíttatása a tanulókkal, valamint az angol nyelvi órákon tanult szókincs 
megerősítése. Elsődleges cél a beszédértés fejlesztése. 

 A tanulók nagyobb magabiztosságának, sikerélményének elérése idegen nyelvi kör-
nyezetben. 
 

A szabadon választható órák:  

 Élő idegen nyelv  

 Történelem 

 Magyar nyelv 

 Irodalom 

 Természetismeret 

 Matematika  

 Informatika 

 Töprengő 

 Tánc és dráma 

 Fizika 

 Biológia és egészségtan 
 
A szabadon választható órákon való részvétel szabályai: 

 A szülők tájékoztatása írásban a szabadon választható tanórákon való részvétel feltétele-
iről beiratkozás előtt. 

 A szülők írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szabadon választott tantárgyakra 
és az órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul veszik. 

 
Két idegen nyelv választása esetén a második nyelv tanulása 5. évfolyamtól választható. A 
szabadon választott órák év közben nem adhatók le. 
Az idegen nyelv tanítása csoportbontásban vagy osztálykeretben történik. 
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Az osztályok, csoportok indításának, alakításának feltételei: 

 igény 

 létszám 

 képesség 

 tudásszint 
A 2011/12-es tanévtől - felmenő rendszerben - az első osztályban új angol nyelvi metodika-
ként az angol nyelvet óravezetési nyelvként használjuk a rajz-, technika és testnevelés órá-
kon, amennyiben ezt a szülők igénylik. Az angol nyelvi óravezetés kibővített tantárgyi haszná-
latának célja: 

 minél több idegen nyelvi input biztosítása életszerű helyzetekben. 

 olyan életszerű helyzetekben alkalmazni az angol nyelvet, ahol a szövegkörnyezet, a cse-
lekvések és a szituációk segítségével megértik a tanulók, amit a tanító mond. 

 az angol nyelv és a tevékenykedtetés összekapcsolása, ahol az angol nyelv nem gátolja a 
tevékenykedtetést, a képességek, készségek fejlődését. 

 a megnövekedett időtartamú idegen nyelvi kommunikáció segítségével nagyobb szó-
kincs elsajátíttatása, begyakoroltatása a tanulókkal, valamint az angol nyelvi órákon ta-
nult szókincs megerősítése, bővítése. Elsődleges cél a beszédértés, valamint az idegen 
nyelvi kompetencia fejlesztése. 

 a tanulók nagyobb magabiztosságának, sikerélményének elérése idegen nyelvi környe-
zetben 

Ezzel a kezdeményezéssel az iskola az OM 2004-es ajánlását figyelembe véve szervezi az ok-
tatómunkát. Az OM 2004-es ajánlása az iskolák részére az esélyteremtő és a jelenleginél ha-
tékonyabb idegennyelv-oktatás érdekében, hogy szorgalmazzák az idegen nyelv használatát 
bármely tantárgy keretén belül, ahol a tanító/ tanár kreatívan használhatja az idegen nyel-
vet. 
 
Nyelvtanulás alóli mentesítés 
Az 1993. évi LXXIX.sz. törvény 69.§./ 2. bekezdés. 
 
Osztályba sorolás elve 
Iskolánkban hagyományos, évfolyamra épített osztályok működnek. 1-8. évfolyamon párhu-
zamos osztályok;  napközis csoportok és tanulószoba igény szerint.  
Első évfolyam: azonos létszám, kb. egyenlő fiú-lány arány, egyenlő színvonalú képzés biztosí-
tása. 
Új tanuló érkezése: az iskolavezetőség döntése szerint, pedagógiai és pszichológiai adottsá-
gok figyelembevételével. 
A NAT-ban meghatározott képzési szakaszok: 

 1 - 4. évfolyam  
o 1  évfolyam Bevezető szakasz 
o 2- 4. évfolyam Kezdő szakasz 

 5 - 6. évfolyam Alapozó szakasz 
 7 - 8. évfolyam Fejlesztő szakasz 

Bevezető szakasz – az óvodából az iskolába való átmenet (1 évfolyam). 
Kezdő szakasz – erőteljesebbé válnak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott 
tanítási – tanulási folyamatok (2– 4. évfolyam). 
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Alapozó szakasz – az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek 
megalapozása (5 – 6. évfolyam). 
Fejlesztő szakasz – a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, megerősítése, bővítése, 
hatékonyságának növelése (7 – 8. évfolyam). 
1-4. évfolyamon osztálytanítói rendszer, 3. évfolyamtól tantárgycsoportos oktatással, ha van 
párhuzamos osztály. 
5-8. évfolyamon osztályfőnökök vezetik az osztályokat, szaktanárok felmenő rendszerben 
tanítanak, illetve az 5-6. évfolyamon tanítók segítenek az alapkészségek fejlesztésében.  
A napköziben a csoportvezető az életkori szakaszoknak leginkább megfelelő nevelői szemé-
lyiség. 
 
Tanulói csoportok 
A hagyományos osztálystruktúrát szisztematikusan, több ízben megbontjuk lehetőség és 
igény szerint a szaktanár javaslata és a szülő igénye alapján. A csoportbontás során létrejövő 
jellemző tanulói szervezetek: 

 nívócsoportok: idegen nyelvoktatás évfolyamonként 

 egyéni differenciálás: korrepetálás, 8. évfolyamosok középiskolába való előkészítése, 
hiányzás, más iskolából jött tanulók felzárkóztatása;  

 egyéni foglalkozás szükséglet szerint; 

 testnevelés tantárgynál évfolyamonkénti fiú-leány bontás létszámtól függően. 

 összevont évfolyamok (előadói csoportok): napközi, ISK-csoportok, szakkör, énekkar; - 
egyéb: versenyek, vetélkedők, műsorok; 

 projektoktatás 

 tehetségkibontakoztatás 

 tanulószobai 
 

16.2.3  Az iskolai nevelés – oktatás alapvető céljai 

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 megalapozásá-
ra. Így lehetőség nyílik tanulóink eredményes személyiségfejlesztő oktatására, műveltségük 
és társadalmi attitűdjeik fejlesztésére. Az iskolai munkát, tanulást, játékot úgy kell megter-
veznünk, hogy fejlessze tanulóink önismeretét, együttműködési képességét, akaratát. Peda-
gógiai munkánk középpontjába tanulóink személyiség-komponenseinek - értelem - érzelem - 
fizikum - jellem - harmonikus és differenciált fejlesztését kell állítanunk. 
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16.2.4  A kulcskompetenciák fejlesztése 

 
„Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy tonna teóriánál.” 

         /John Dewey/ 
 
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van sze-
mélyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszke-
déshez 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: 
 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományi és technológiai kompetenciák 

 Digitális kompetencia 

 A tanulás tanulása 

 Személyközi és állampolgári kompetenciák 

 Vállalkozói kompetencia 

 Kulturális kompetencia 
 

Fejlesztendő területek 

 kritikus gondolkodás 

 kreativitás 

 kezdeményezőképesség 

 problémamegoldás 

 kockázatértékelés 

 döntéshozatal 

 érzelmek kezelése, egymás elfogadása 
 
A kiemelt fejlesztés irányai 

 A tanulás tanítása 

 Testi és lelki egészség 

 Énkép, önismeret 

 Környezettudatosságra nevelés 

 Információs és kommunikációs kultúra 

 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

 Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Gazdasági nevelés 
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A kiemelt területek 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 A hatékony, önálló tanulás 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
 

16.2.5  Tanulással, műveltséggel, munkával kapcsolatos értékek közvetítése – huma-

nista iskola 

Ez az iskola alapfeladata. A tanulás magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az 
egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Minden nevelő feladata, hogy felkeltse az érdek-
lődést a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon annak szerkezetével, hozzáfé-
résével, elsajátításával kapcsolatban, valamint tanítsa a gyerekeket tanulni. A tanulók tegye-
nek szert fokozatos önállóságra a tanulás tervezésében.  
Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátítása, gyakoroltatása főleg a kö-
vetkezőket 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 könyvtár-
használóvá, igazodjanak el a lakóhelyi, az iskolai, valamint a regionális és országos könyvtá-
rakban. Ismerjék a könyvtári rendszert, a könyvtárban való keresés módját, a keresést támo-
gató eszközöket, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, 
információs értékét. Sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás techno-
lógiáját, és alakuljon ki bennük a rendszerezett tudás átadásának képessége. Tanulják meg 
használni az informatikai eszközöket és az elektronikus oktatási segédanyagokat. A pedagó-
gus tanulási módszereik kialakításában törekedjen a gondolkodási képességek, elsősorban a 
rendszerezés, a valós és szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a követ-
keztetés és a problémamegoldás fejlesztése, különös tekintettel az analízis, szintézis, össze-
hasonlítás, általánosítás és konkretizálás erősítésére, a mindennapokban történő felhaszná-
lására. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Előtérbe 
kerül az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése.  
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Nagy hangsúlyt kell helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a 
variációk sokoldalú alkalmazására, az értékelés, az érvelés és a legjobb lehetőségek kiválasz-
tásának területeire. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok keze-
lése, az életminőség javítása, az életvitel arányainak megtartása, az értelmi- érzelmi egyen-
súly megteremtése, a teljesebb élet megszervezése. 
Elengedhetetlen, hogy a tanulók megismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajá-
tosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Mélyedjenek el a kiemelkedő magyar tör-
ténelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységé-
nek, munkásságának tanulmányozásában. Ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, törté-
nelmét, 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 haza-
szeretetet 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.  
 

16.2.6  Testi és lelki egészség 

Az iskola segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a ki-
alakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát javítják.  
A fiatalok felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket 
hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült 
és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a 
környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés – leggyakoribb, egészséget, 
testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének módjait. A pedagógusok nyújtsa-
nak támogatást a gyerekeknek – különösen a serdülőknek – a káros függőségekhez vezető 
szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának meg-
előzésében.  
Segítsék a krízishelyzetbe jutottakat. Foglalkozzanak a szexuális kultúra és magatartás kérdé-
seivel, fordítsanak figyelmet a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő 
felkészítésre. 
Az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a peda-
gógusok életvitelének is jelentős szerepe van.  
 

16.2.7  Énkép, önismeret 

Iskolánkban önmaguk megismerésére motiváló tanulási környezetet szervezünk a tanulók 
számára, amely fokozza az őket körülvevő személyek és dolgok egyre tágabb körei iránti ér-
zékenységet, illetve kialakítja bennük az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonysá-
got. Fontosnak tartjuk, hogy képesek legyenek énképükbe integrálni az újabb és újabb isme-
reteket, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját nevelésük, sorsuk és életpályá-
juk alakításában. Folyamatosan formáljuk diákjaink ön- és világszemléletét. Arra törekszünk, 
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hogy tanulóink ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kul-
túránk értékeit. 
 

16.3  A környezettudatosságra nevelés 

A környezeti nevelésünk célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, 
életvitelének kialakulását. A felnövekvő nemzedék legyen képes az élő természet fennmara-
dását és a társadalmak fenntartható fejlődését elősegíteni. 
Tanulóink kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkezzenek, igazodjanak el a 
természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettsé-
get vállaljanak egyéni vagy közös tetteikben. 
A környezettudatosságra nevelés során a tanulóink ismerjék meg azokat a jelenlegi folyama-
tokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. 
Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív 
környezeti következményeit. 
Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmód-
jukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés 
váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környe-
zeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.  

 

16.3.1  Információs és kommunikációs kultúra 

Kiemelt feladat a megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, 
kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre, amelyek az információs és kom-
munikációs kultúra szerves részét képezik. Kommunikációs kultúránk szerves része az anya-
nyelv tudatos és igényes használata, valamint az idegen nyelvű illetve a különböző kultúrák 
közötti információcsere. 
A közoktatás egész időszakában minden műveltségi területen nagy gondot kell fordítani a 
kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztésére, beleértve mind a valós, mind a virtuális 
csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását. Iskolánk 
a különböző médiumokban való eligazodásra, az igényelt információ megtalálására, szelektív 
használatára nevel. Olyan fiatalokat kell kibocsátanunk, akik sikeres tanulási stratégiákkal 
használják ki az információs világháló lehetőségeit és eszközeit az élethosszig tartó tanulás 
során. 
Legyen az információs és kommunikációs kultúra  az egyén szocializációjának, a társadalmi 
érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás megértésének, elfo-
gadásának, megbecsülésének döntő tényezője.  
 

16.3.2 Gazdasági nevelés 

A gazdálkodás és a pénz világa általános műveltségünk részévé vált. Érdekünk, hogy tanuló-
ink nyitottak legyenek a gazdaság világa, az értékteremtő munka, a javakkal való gazdálkodás 
és a gazdasági ésszerűség iránt. Az iskolai nevelés során a tanulók váljanak tudatos fogyasz-
tókká, tudják mérlegelni a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket. Is-
merjék fel a fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát. Váljanak képessé a rendelkezésük-
re álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is. Az iskolai 
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nevelés során kellő figyelmet kell fordítani a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos 
képességek fejlesztésére, az okos gazdálkodás képességének kialakítására, továbbá, hogy 
tanulóink tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és visel-
kedésmódok között. 
 

16.3.3 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

Tanulóinknak meg kell ismerniük a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmát, köve-
telményeit és a hozzájuk vezető utakat és lehetőségeket. Önismeretük fejlesztésével egyéni 
adottságaik, képességeik figyelembevételével tudjanak választani. Legyenek képesek a való-
ság, a vágyak és a realitások összehangolására. Tudatosuljon bennük, hogy életük során 
többször pályamódosításra kényszerülhetnek. Iskolánknak a tanulók életkorához és a lehető-
ségekhez képest átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan felté-
telek, tevékenységek biztosítására van szükség, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipró-
bálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődéseiknek megfelelő területeken, 
ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket. A pályaorientáció területén található kulcskom-
petenciák közül kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonyta-
lanság kezelésének a képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt. Tanulóink hatékony 
társadalmi és szociális beilleszkedését tudatosan megtervezett pedagógiai motívumrendszer 
kialakításával kell segítenünk. Kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és 
versengéssel kapcsolatos területek erősítése. Jogaikat érvényesítő, a közéletben résztvevő és 
közreműködő tanulók képzése szükséges.  A szociális és társadalmi kompetenciák fejleszté-
sének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a verseny-
képesség erősítésével kapcsolatos területek, mint pl. a vállalkozási, a gazdálkodási és a mun-
kaképesség, szoros összefüggésben az ún. cselekvési kompetenciák fejlesztésével. 
 

16.3.4 Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra 

Tanulóink szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányá-
ról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként 
tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve váljanak 
európai polgárokká. 
Tanulóink már az Európai Unió polgáraiként fogják felnőtt életüket leélni, ezért arra kell tö-
rekednünk, hogy iskolás éveik alatt olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal gazda-
godjanak, amelyek birtokában meg tudják majd találni helyüket az európai nyitott társadal-
makban. Nem kevésbé fontos az sem, hogy európai identitásuk megerősödésével legyenek 
nyitottak és elfogadóak az Európán kívüli kultúrák iránt is.  
A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású 
eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 
vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémái-
ról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzé-
kenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresé-
se, feltárása iránt. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vállal-
janak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában.  
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16.3.5  Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Az oktatás egyik alapvető feladata olyan formális, nem formális és informális tanulási lehető-
ségek biztosítása, amelyek elősegítik a tanulók aktív állampolgárrá válását. Az aktív állampol-
gári magatartáshoz szükséges részképességek (pl. a társadalmi viszonyrendszerek felismeré-
sének képessége, az egyenlő bánásmódhoz való jog felismerésének képessége, a konfliktus-
kezelés, a segítségnyújtás, az együttműködés képessége), értékorientációk (pl. felelősség, 
megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedés) elsajátítását döntően a tanu-
lók aktív részvételére építő tanítás – és tanulásszervezési eljárások minősége, illetve az isko-
lai élet demokratikus gyakorlata biztosítja. 
 

16.3.6 Integrált nevelés, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel össze-

függő pedagógiai tevékenységek 

Az egyéni különbségek tiszteletben tartására különösen nagy gondot kell fordítani.  
Fő célkitűzések: 

 Az iskola természetes közege legyen minden tanulónak, függetlenül egyéni adottságai-
tól, képességeitől, fejlődési ütemétől. 

 Kiemelt feladat minden gyermeknél a biztos alapképesség biztosítása. 

 A gyermekek egyéni fejlődési ütemük figyelembevételével saját lehetőségeiknek megfe-
lelően a lehető legoptimálisabb szintre jussanak el. 

Az arra rászoruló tanulók nevelése egyéni fejlesztési tervek alapján szakemberek bevonásá-
val, útmutatásával történik. A különböző képességű tanulók fejlesztését differenciált mód-
szerek alkalmazásával végezzük.  
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok: 

 A kudarcok okainak felderítése (szakember segítségével) 

 Szakember által tartott egyéni foglalkozások 

 A tanulságok hasznosítása, korrepetálás (egyéni és csoportos) 

 Differenciált foglalkozások 

 Elvárás a pedagógusoktól, hogy módszertani ismereteiket fejlesszék. A tanítási órákon 
differenciáló eljárásokat alkalmazzanak. 

 Fejlesztő foglalkozások SNI, BTMN tanulók részére. 
Az 1-4. évfolyamon a tanulmányi követelményeket nem teljesítő tanulók részére a Kt. 71.§ 
(4) bekezdése értelmében biztosítjuk az egyéni foglalkozásokat. 
Feltételrendszer megteremtése: 

 Tárgyi feltételek: megfelelő területű osztályterem 
speciális felmérések, eszközök 

 Személyi feltételek: Az iskolavezetésnek biztosítania kell a szakmai hátteret. 
Folyamatos konzultációs lehetőséget kell biztosítani. 
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16.3.7 Osztályfőnöki órák 

A 28/2000. (IX.21.) OM rendelet szerint az iskola Helyi Tantervében az osztályfőnöki nevelő 
és oktató munkához kapcsolódva be kell építeni az egészséges életre nevelést, illetve egész-
ségvédelmet szolgáló tananyagot, amelynek időkerete 5 – 8. évfolyamon nem lehet keve-
sebb tanévenként 10 tanórai foglalkozásnál. (10.§. 5. pontja) 
 
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 ben-
nük, mennyit mozognak, hogyan táplálkoznak, milyen fontos a számukra a személyi higiénia, 
milyenek az emberi kapcsolataik. Ismerjék a korszerű táplálkozást, a túlzott só- és zsírfo-
gyasztás károsító hatását, a testi és fizikai biztonság mellett a lelki biztonság fontosságát. 
Tanulják meg, hogy az erős érzelmi hatás (idegesség, izgalom) okozhat balesetet is. Tanuló-
ink figyelmét hívjuk fel a cigaretta, alkohol és kábítószerek káros hatásaira, valamint ezeknek 
a későbbi életükre gyakorolt hatására. Gyerekeink ismerjék meg a növekedéssel járó testi-
lelki változásokat, közvetlen és távolabbi környezetüket és annak alakulását. 
 
6. évfolyam: Korlátok és lehetőségek 
Tanulóink érezzék a döntés jelentőségét, a döntéssel járó felelősséget és annak következmé-
nyét. Merjenek igent és nemet mondani. Tudatosan válasszanak a lehetőségek közül (rek-
lám, gyorséttermek). Ismerjék és fogadják el a kényszerdiétákat (tejérzékenység, cukorbe-
tegség). Rendszeresen mozogjanak. Megfelelően tudjanak dönteni, ha olyan helyzetbe ke-
rülnek, hogy egészségre káros anyagokkal kínálják őket. Tudatosan formálják és javítsák kör-
nyezetüket. 
 
7. évfolyam: Függetlenségi törekvések és az egészség 
Ez az életszakasz a változások kora (testi, érzelmi). Legyenek képesek önmaguk elfogadására, 
a családi konfliktusok kezelésére. Kerüljék az egészséget veszélyeztető 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 (val-
lások, tiltások, előírások). Összegezzék életmódjuk, testi-lelki fejlődésük változásait. Tervez-
zék meg jövőjüket, fogalmazzák meg céljaikat az élet minden területén.  
 

16.3.8 Technika és életvitel 

 

 Alakítsanak ki egészséges táplálkozási szokásokat, tudjanak egészséges étrendet összeál-
lítani. 

 Ismerjék fel a biozöldségek, -gyümölcsök jelentőségét.  

 Használják balesetmentesen a szerszámokat, eszközöket. 
Ismerjék a közlekedés szabályait, kerüljék el a baleseteket. 
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16.4 Tehetséggondozás 

 
Pedagógusaink nevelő és oktató tevékenységük során figyelembe veszik a gyermek egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, segítik képességének, tehetségének kibonta-
kozását. 
Az iskola egyik kiemelt céljának tekinti a magas szintű műveltségközvetítő, elsősorban tehet-
séggondozó oktatást. 
Az iskola tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységeit 2 csoportba oszthatjuk: 

 A tanulási időben kötelezően igénybe veendő iskolai szolgáltatások 

 A kötelező tanítási időn túl igénybe vehető iskolai szolgáltatások szabadon választható 
tanórákon és a tanórán kívül. 

Tehetséggondozás a kötelező tanítási órákon: 

 Differenciált órai foglalkozások (egyéni haladási ütem) 

 Egyénre szabott külön feladatok adása 

 Szakkönyvek, folyóiratok ajánlása, megbeszélése 

 A tanulási módszerek tudatosítása és a tanulási folyamat gyorsítása 

 Önálló munkára nevelés 

 Tervek, projektek (egyéni vagy csoportosan végezhető külön feladatok) 
Tehetséggondozás a szabadon választott tanórákon és a tanórákon kívüli foglalkozásokon: 

 Második idegen nyelv tanulása 

 Szakkörök (indításáról a szülői és tanulói igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 
vételével tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt) 

 Iskolai sportkör 

 Jurisics Akadémia, Mini Akadémia, Angol Akadémia 

 Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola (néptánc, népi ének, kézművesség) 

 Internethasználati lehetőség 

 Iskolai könyvtár 

 Kulturális rendezvények kínálata (kiállítás, múzeum, színház, koncert) 

 Versenyfelkészítés, versenyeztetés, pályázatokon való részvétel segítése 

 A továbbtanulás, a reális pályaválasztás segítése (egyéni foglalkozás) 

 Diákönkormányzati munka 

 Tanulmányi kirándulások, táborok 
 

16.5 A nevelő-oktató munka ellenőrzése, mérése, értékelése  

 
Az iskolában folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban (el-
sősorban a Pedagógiai programban, a Szervezeti és működési szabályzatban és a Házirend-
ben) meghatározott előírásoknak való megfelelést vizsgálja. 
 

16.5.1 Ellenőrzés 

Az iskolai belső ellenőrzés rendjét a Pedagógiai programban foglaltakon túl a Szervezeti és 
működési szabályzat, a Belső ellenőrzési szabályzat, illetve az évente - az iskolai munkaterv 
részeként - összeállított Belső ellenőrzési terv határozza meg. 
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A nevelő-oktató munka ellenőrzését (és a hozzá kapcsolódó méréseket) végezheti: 

 pedagógusok esetében: az igazgató, az igazgatóhelyettes, a munkaközösség-vezetők, a 
munkaközösségek, az ellenőrzésre az igazgató által felkért pedagógusok, valamint külső 
szakértők; 

 tanulók esetében: az iskola pedagógusai, valamint külső szaktanácsadók és szakértők. 
A pedagógiai munka ellenőrzése elsősorban az alábbi területekre terjed ki: 

A pedagógusok nevelő-oktató munkáján belül: 

 A tanár-diák kapcsolatra, a tanulói személyiség tiszteletben tartására. 

 A szülőkkel való kapcsolattartásra. 

 A nevelő és oktató munka színvonalára a tanítási órákon. Ezen belül különösen fontos 
ellenőrzési területek: 

 A nevelő előzetes felkészülése és tervező munkája. 
 A tanítási óra felépítése és szervezése. 
 A tanítási órán alkalmazott módszerek. 
 A tanulók ellenőrzése, értékelése. 
 A tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása a tanítási órán. 
 Az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése. 
 A felzárkóztatás és tehetséggondozás. 

 Az iskolai diákönkormányzat tevékenységének segítésére. 

 A tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezésére, az ezeken való részvételre. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására. 

 A tanulók továbbtanulásának segítésére, irányítására. 

 A pedagógusra bízott tanterem rendezettségére, dekorációjára. 

 A tanulók iskolai munkáján belül: 
o A tanulók értékválasztására, jellemvonásaira. 
o A helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintjére, az egyes tantárgyak-

ból nyújtott teljesítményre. 
o Az iskolai és az osztályközösségben végzett tevékenységre. 
o A tanuló magatartására, viselkedésére, fegyelmezettségére. 

A pedagógusok nevelő-oktató munkájának ellenőrzése folyamatosan történik az évente ös--
szeállított - és az iskolai munkaterv részét képező - belső ellenőrzési terv alapján. 
A tanulók iskolai munkájának ellenőrzése folyamatosan történik az iskola helyi tanterve, il-
letve a nevelők által összeállított tanmenetek és osztályfőnöki munkatervek alapján. 
 

16.5.2 Mérés 

Az iskolai nevelő-oktató munka ellenőrzésének részeként az alább meghatározott méréseket 

kell elvégezni az előírt időközönként: 

 

A pedagógus önértékelést, amelyet az intézményi önértékelési terv alapján hajtunk végre.  
 

A magyar köznevelési rendszer minőségének, hatékonysági, eredményességi és méltányos-
sági mutatóinak javítása érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű intézményhálózatot, 
irányítási- és ellenőrzési modellt vezetett be. 
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A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes, fenntartótól független külső ér-
tékelési rendszer, pedagógiai szakmai ellenőrzés, tanfelügyelet működtetését írja elő.  
Az értékelés területei, szempontjai, valamint az értékelés alapját képező pedagógusra, veze-
tőre és intézményre vonatkozó általános elvárások az önértékelésben megegyeznek a tan-
felügyeleti ellenőrzéssel, az alkalmazott módszerek, eszközök tekintetében azonban az önér-
tékelés tárháza gazdagabb a külső értékelésnél. 
 
Az önértékelés folyamata a pedagógusok számára létrehozott informatikai felületen kerül 
adminisztrálásra. Minden pedagógus 5 évente egyszer vesz részt a folyamatban, amelynek 
legkésőbb a tanfelügyeleti látogatás időpontját megelőző 15 nappal le kell zárulnia. 
A pedagógus önértékelés áll egy dokumentumelemzésből, egy óralátogatás-elemzésből, pe-
dagógus- valamint szülői kérdőívek kiértékeléséből. Mindezek segítik a pedagógust munkája 
értékelésében, majd ezek alapján egy önfejlesztési tervet készít, amelyet beépít a további 
munkájába. 
 

 A pedagógusminősítést, amely az életpályamodell központi eleme. Szakmailag megala-
pozott tartalmi elemekből, módszertanból és eljárásrendből áll. A minősítési rendszer 
tartalmi elemeit, módszertanát, az eljárásrendet, a minősítésben részt vevő szakértőket 
és a minősítési rendszer működtetésének anyagi és humánerőforrásait a törvények és 
rendeletek garantálják.  

 

 

A tanulók körében végzett mérések: 
 
A tanuló személyiségét és közösségi magatartását vizsgáló mérések: 

 DIFER –mérés 1. évfolyamon 
 

A helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáló mérések: 
 

 Évfolyamonként minden tantárgyból egy-egy témakör lezárását követően a követelmé-
nyek elsajátítását vizsgáló összegző mérést kell végezni.  

Felelős: osztálytanítók, szaktanárok. 

 A tantárgyi méréseket a munkaközösség-vezetők és szaktanárok végzik az 1 - 4 - 6 - 7 - 8. 
évfolyamon a Három csoportban foglalkoztatjuk a napköziben maradó összes  gyereket: 

 tanulás 
 sport 
 kreatív tevékenységek 
 következő területeken: 

o 1. évfolyam:olvasási készség 
íráskészség 
számolási készség 

o 4. évfolyam:matematika 
magyar nyelv és irodalom 
idegen nyelv 

o 6. évfolyam:természetismeret 
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történelem 
o 7. évfolyam:magyar nyelv és irodalom 

matematika 
idegen nyelv 

o 8. évfolyam:természettudományok: fizika 
 kémia 
 biológia 
 földrajz 

 
o Testnevelés tantárgyból 5-8 évfolyamon NETFIT mérés törté-

nik. 

 6 – 8. évfolyamok kompetenciamérése 
Felelős: pedagógusok 

 
16.5.3 Értékelés 

Az iskolánkban folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt adatokra, 
tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelő-oktató munka és annak eredményei 
mennyiben felelnek meg az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzések-
nek. 
A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a nevelőtestület 
pedagógiai tevékenységének helyességét vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így ösz-
tönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő és oktató munka fejlesztésére. 
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka értékelése a következő területekre terjed ki: 

 az intézmény nevelő-oktató munkájának értékelésére, 

 a pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelésére, 

 a tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelésére, 

 a tanulók személyiségfejlődésére, tanulmányi munkájára, magatartására és viselkedésé-
re. 

Az intézmény nevelő-oktató munkáját az igazgató tanév végén, valamint a vezetői megbíza-
tás lejártakor - a tanulók, a szülők és a nevelők véleményének figyelembevételével - átfogó-
an értékeli. 
 
A nevelő-oktató munka intézményi szintű értékelésének szempontjai 

 Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok (tanulólétszám, tanulócsoportok, pe-
dagógusok és más dolgozók létszáma, beiskolázási adatok). 

 A nevelő és oktató munka feltételeinek alakulása (az intézményi költségvetés legfonto-
sabb mutatói, tárgyi feltételek: épületek, helyiségek, berendezések, tantárgyi szakmai 
anyagok). 

 A tanítási-tanulási folyamat eredményessége (tanulmányi átlageredmények, a felzárkóz-
tatás és a tehetséggondozás területei és eredményei, bukások száma, versenyeredmé-
nyek, a továbbtanulás alakulása). 

 A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő tevékenység ered-
ményessége (a diákönkormányzat és az osztályközösségek fejlődése, szabadidős tevé-
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kenységek, magatartási és viselkedési rendellenességek, gyermek- és ifjúságvédelem, 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók). 

 A pedagógusok nevelő és oktató munkája (tanítási módszerek, program és tantervfej-
lesztés, továbbképzések, személyes példamutatás, tanórán kívüli nevelési feladatok vál-
lalása). 

 Az iskola és a helyi társadalom kapcsolata (külső kapcsolatok, részvétel a helyi közélet-
ben, az iskola a helyi médiában, a középiskolák visszajelzése, az iskola és a tantestület 
hírneve). 

A pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelését az alábbiakban következő szempon-
tok alapján az igazgató, helyettese és a nevelői munkaközösségek vezetői folyamatosan, 
szóban - az érintett nevelő kérésére azonban írásban - végzik. 
 
A tanítási órák megfigyelésének és értékelésének szempontjai 
Az óra célja és tartalma 

 Helyesen határozta-e meg a nevelő az óra oktatási és nevelési célját? 

 Illeszkedett-e a tanóra az éves illetve a témaköri tervezésbe? 

 Van-e eltérés a tanmenetben az adott időszakra tervezett témáktól, tananyagtól? 

 Az óra tartalma (a feldolgozott tananyag) megfelelt-e 
 a szakmai (pedagógiai) szempontoknak, 
 a tudományosság elvének, 
 a tanulók életkori sajátosságának? 

Az óra felépítése és szervezése 

 Az óra felépítése megfelelt-e a feldolgozott tananyagnak, az adott didaktikai feladatnak? 

 Milyen az óra technikai szervezése, a nevelő időbeosztása? 

 Sikerült-e kihasználni az óra minden percét tanulásra, munkára? Mennyire szervezett a 
tanulók tevékenysége? Volt-e üresjárat? 

 Milyen szervezeti formákat alkalmaz a nevelő a tanórán (frontális, csoportos, egyéni te-
vékenység)? 

 Szervezett-e differenciált munkát a nevelő? Melyek a differenciálás szempontjai? 
 

Az órán alkalmazott módszerek 

 Milyen módszereket alkalmazott a nevelő a bemutatásra, szemléltetésre (tanári magya-
rázat, nyomtatott taneszközök, szemléltetőeszközök, kísérlet, interaktív tananyagok, 
stb.)? 

 Megfelelő volt-e ezek didaktikai szerepe, célszerű volt-e a felhasználásuk? 

 Milyen módszereket alkalmazott a nevelő az ismeretek rögzítésére, a képességfejlesz-
tésre? (Ismétlés, koncentráció, vázlat készítése, részösszefoglalás és összefoglalás, az 
ismeretek gyakorlati alkalmazása, gyakoroltatás, az önálló tanulás módszerei stb.) 

 Milyen módszereket alkalmazott a nevelő az ellenőrzésre és értékelésre? 
 Az ellenőrzés formái: szóbeli vagy írásbeli? 
 Folyamatos-e az ellenőrzés és értékelés a tanórán? 
 Van-e kialakult rendje a folyamatos értékelésnek, megfelelő-e ez? 

 A házi feladat kijelölése mennyiben szolgálta a tananyag feldolgozását? 

 Biztosította-e a nevelő a tanulók érdeklődésének felkeltését? Milyen volt a tanulók 

 motiválása? 
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 Az órán alkalmazott módszerek megfeleltek-e az óra céljának, a tananyagnak és az adott 
didaktikai feladatnak? 

A tanulók munkája és magatartása 

 Milyen volt a tanulói aktivitás, figyelem? 

 Hogyan alakult az órán az aktív, a passzív és a renitens (rendetlen) tanulók aránya? 

 Milyen a tanulók tantárgy iránti érdeklődése, motiváltsága? 

 Milyen az osztályban a fegyelem? (Van-e kialakult munkarend? Mi jellemzi a tanulók vi-
selkedését, hangnemét? Hogyan fogadják a tanulók a nevelői utasításokat? Történik-e 
fegyelmezetlenség az órán?) 

 Milyen a tanulók kapcsolata a nevelővel? 

 Milyen a tanulók kapcsolata egymással? 
A nevelő munkája, egyénisége, magatartása 

 Milyen a nevelő megjelenése, öltözködése? 

 Mennyire tanulásra, munkára ösztönző a pedagógus magatartása? Mennyire barátsá-
gos, biztató, együttérző? 

 Mi jellemzi a nevelő beszédkultúráját, kérdésfeltevését? 

 Jellemzi-e a nevelőt: felkészültség, tudatos tervezés, rendszeretet, következetesség, tü-
relem, tekintély? 

 Vannak-e a nevelőnek újszerű ötletei, elgondolásai? 

 Milyen a nevelő kapcsolata a gyerekekkel? 

 Tiszteletben tartja-e a nevelő a gyerek személyiségét? 

 Adódott-e tudatosan tervezett vagy spontán nevelési szituáció az órán? Hogyan oldotta 
meg ezeket a nevelő? 

 Milyen a tanterem rendje, tisztasága? 
Az óra eredményessége 

 El tudta-e érni a nevelő a kitűzött didaktikai és nevelési célt? 

 Meggyőződött-e a nevelő az óra eredményességéről? 

 Milyen jártasságok és készségek kialakítását, képességek fejlesztését segítette elő a ne-
velő?  

 Milyen mértékben járult hozzá az óra a tanulók eszköztudásának gazdagításához? (Pl.: 
önálló tanulás módszereinek megismertetése, értő olvasás gyakoroltatása, szóbeli és 
írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, problémamegoldó gondolkodás, összefüggések fel-
ismerése stb.)    

 Adott-e a tanóra valami pluszt a tanulóknak a tananyagon kívül? 
A pedagógusok munkájának értékelése 

 A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása. 
 Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, 

kirándulás) és iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség). 
 Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulós ünnepségek megrendezése. 
 A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő közös 

programok szervezése, segítése, azon való részvétel. 
 Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel. 
 A diákönkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése. 
 A diákönkormányzati rendezvények szervezése, segítése, felügyelete. 
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 Iskolai szintű kirándulások, táborok szervezése, segítése, részvétel. 
 A tehetséges tanulók gondozása. 
 Iskolai tanulmányi-, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pá-

lyázatok stb. szervezése, segítése, részvétel. 
 A tehetséges tanulók felkészítése a különféle iskolán belüli és kívüli versenyek-

re, vetélkedőkre stb. 
 

16.6 Lemorzsolódás 

 
A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikai keretrendszerre 

vonatkozóan az Európai Unió Tanácsa külön ajánlást adott ki 2011-ben. Ebben felhívta a tag-
államokat, hogy dolgozzanak ki stratégiát a végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorításá-
ra, amelyben – a tényeken alapuló beavatkozás elveinek megfelelően – a megelőzés, a be-
avatkozás 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. 
 
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. 

 
Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységé-
ben 

 Szerepvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 

 Részvétel a különböző feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 

 Oktatási segédanyagok, szemléltető- és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 

 Belső továbbképzések, előadások, bemutatóórák szervezése, megtartása. 

 Továbbképzéseken részvétel, önképzés. 

 A nevelő önként keresi a továbbképzés, önképzés lehetőségeit. 

 A továbbképzéseken tanultakat munkájában hasznosítja és a lehetőségekhez mérten 
továbbadja a nevelőtestület tagjainak. 

 Az iskolai munka eredményességének javítása. 

 Pályázatokon való részvétel, ezek eredményessége. 

 Az eredményes pályázatok céljainak megvalósításába való bekapcsolódás. 

 Az iskolai alapítvány működésének segítése. 

 Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése, megvalósítása (innováció). 
Munkaköri kötelezettségeken túli feladatvállalások 

 Díjazás nélküli iskolai feladatok vállalása (szertár, beszerzések stb.). 
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 A pályakezdő vagy iskolánkba újonnan került nevelők munkájának, beilleszkedésének 
segítése. 

 Önként vállalt feladatok, megbízások, a nevelőtestület közösségi életében (rendezvé-
nyek, kötetlen összejövetelek szervezése, segítése, részvétel). 

 
Az iskola képviselete 

 Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken, azok segítése. 

 Tudósítások készítése és közreadása a helyi társadalom számára az iskola életével, 
eredményeivel kapcsolatban a sajtóban. 

 Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai, illetve érdekképviseleti tevékenysé-
gekbe. 

 Érdeklődés a városi rendezvények, események iránt, azokon való részvétel. 

 Aktív részvétel, tisztségek vállalása a város társadalmi, kulturális, sport stb. életében. 
Tanulásirányítás, a tanórai oktató-nevelő munka színvonala 

 Előzetes felkészülés a tanítási órára. 

 A motiválás, differenciálás, tanulói aktivitás formái és mértéke. 

 A tanulók életkorához, a didaktikai feladatokhoz illeszkedő módszerek, szemléltetés, 
szervezeti formák, ellenőrzés és értékelés. 

 A tanulók munkája és magatartása a nevelő óráján. 

 A nevelő munkája, megnyilvánulásai, magatartása a tanítási órán. 

 A nevelő tanórai munkája elősegíti-e a tanulók fejlődését (tudásuk gyarapítását, szemé-
lyiségük alakítását?) 

 A tanulók eredményes (hasonló szinten történő) továbbhaladása a magasabb évfolya-
mokon (felső tagozat, középiskola). 

A tanórán kívüli nevelő munka, az osztályfőnöki munka eredményei, közösségformálás. 

 Megfelelő magaviseletű, az iskolai munkában aktív osztályközösség, napközis csoport 
kialakítása. 

 A nem osztályfőnökként irányított tanulói közösség (pl. szakkör, sportkör, énekkar) 
eredményes, közös tevékenysége. 

 A problémás tanulókkal (sajátos nevelési igényű, halmozottan hátrányos, hátrányos, be-
illeszkedési, magatartási és tanulási zavarral küzdő tanulókkal) való foglalkozás. 

 Gyermekvédelmi feladatok ellátása. 

 A nevelő különböző megbízásainak eredményes, jó színvonalú teljesítése. 

 Az alkalmanként vagy folyamatosan végzett tevékenységek eredménye, minősége (pl.: 
iskolai rendezvények, ünnepélyek stb.). 

A nevelő szakmai, pedagógiai kapcsolatai a nevelőtestület tagjaival 

 A nevelő rendszeres kapcsolatot tart a rábízott tanulócsoport többi pedagógusával (osz-
tályfőnök a szaktanárokkal, napközis csoportvezető az osztályfőnökökkel, szaktanárok az 
osztályfőnökkel és egymással). 

Személyes példamutatás 

 A tanulókkal, a szülőkkel, a nevelőtársakkal szemben betartja a pedagógusetika alapvető 
normáit. 

 Magatartása, viselkedése, öltözködése, a munkához való viszonya példamutató a tanu-
lók és a többi nevelő számára. 
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Munkafegyelem, a munkához való viszony 

 A munkaköri kötelességek teljesítése. 

 A tanítási órák pontos és eredményes megtartása. 

 Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása. 

 Pontos adminisztrációs munka (formai követelmények, határidők, külalak, pontosság). 

 A különféle feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

 A rábízott osztályterem, szaktanterem legyen gondozott, ápolt és pedagógiailag szaksze-
rű. 

Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásá-
ban 

 Részvétel a szakmai döntések előkészítésében: saját ötletek, megfelelő elemzőkészség, 
vitakészség, önálló vélemény. 

 Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában a célok elérésé-
ért. 

A vezetői feladatok ellátása 

 A különféle nevelői közösségek vezetői (igazgató, helyettes, munkaközösség-vezetők) 
milyen szinten látják el az egyes vezetői feladatokat: tervezés, szervezés, a végrehajtás 
irányítása, ellenőrzés, értékelés. 

 A vezetők mit tesznek a rájuk bízott közösség formálásáért, az emberi kapcsolatok javí-
tásáért? 

 Megfelelő kapcsolat a tanulókkal, a szülőkkel és kollégákkal. 

 Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés, va-
lamint a személyiség tiszteletben tartása mindhárom irányban. 

 A nevelő a szülő felé ellátja az iskola képviseletét, pedagógiai tanácsot ad, törekszik az 
együttműködésre. 

 Kellő figyelem, érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak iránt. Egymás segí-
tése, a tapasztalatok átadása. Észrevételek, bírálatok elfogadása. 

A tanulók ismereteinek, képességeinek fejlődése 

 A helyi tantervi követelmények teljesítésének szintje. 

 A tanulók tapasztalható és mérhető fejlődése. 
Szakmai felkészültség 

 Milyen szintű továbbképzésbe kapcsolódik be a nevelő? (tanfolyam, felsőfokú képzés, 
szakvizsga stb.) 

 Az iskolában hasznosítható szakképesítések száma. 

 Idegen nyelvek ismerete, nyelvvizsga. 

 Tudományos fokozat. 

 Publikációk szakmai folyóiratokban, kiadványokban. 
A felzárkóztatásra szoruló tanulók eredményes fejlesztése (BTMN) 

 A tanterv minimumkövetelményeinek teljesítése és lehetőség szerinti meghaladása a 
veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 
nehézségekkel küzdő tanulóknál. 

 Eredményes középiskolai jelentkezés elősegítése az előbb felsorolt tanulók esetében is. 
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Tehetséggondozás, a tehetséges tanulók eredményes fejlesztése 

 A nevelő által tanított vagy felkészített tanulók, tanulócsoportok eredményei a különbö-
ző szintű tanulmányi, kulturális, sportversenyeken, vetélkedőkön, nyelvvizsgákon. 

A tanuló továbbtanulásának, középiskolai jelentkezésének eredményei 

 A nevelő által tanított tárgyból a középiskolai felvételin elért eredmények. 
 

16.7 A szülők, tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái 

 
A kapcsolat törvényi szabályozásait, az 1993. évi LXXIX. közoktatási törvény írja elő. Az 
együttműködés célja: a szülők tájékozódjanak az iskolai nevelés céljáról, feladatairól, mód-
szereiről, házirendjéről, Pedagógiai programjáról.  
 
A szülőkkel való kapcsolattartás színterei 
Szóbeli 

 szülői értekezlet 
 fogadóóra 
 nyílt órák, nyílt napok 
 telefon 
 "véletlenszerű" találkozás 
 email 
 honlap 
 közösségi oldal 
 kirándulás 
 ünnepélyek, rendezvények 

 
Szülői értekezlet 
Iskolánk évenként 2, a munkatervben rögzített időpontú szülői értekezletet tart az osztályfő-
nök vezetésével. Rendje, lebonyolítása a munkatervben leírtak alapján. 
Fajtái: 
Réteg szülői értekezlet 

 a 7-8. osztályosoknak a pályaválasztással kapcsolatban; 

 1. osztályosok szüleinek előzetes tájékoztató; 

 táborozók szüleinek tartott tájékoztató; 

 rendkívüli szülői értekezlet a felmerülő aktuális problémák megbeszélésére. 
Fogadóóra 
Intézményünk tanévenként 2, a munkatervben rögzített időpontú fogadóórát tart. Célja: 
párbeszéd a szülők és a pedagógusok között. Rendje, lebonyolítása a munkatervben leírtak 
alapján. 
Egyéni fogadóóra – egyénileg meghatározott időpontban. 
 
Nyílt órák, nyílt napok 
Célja: lássák a szülők a pedagógusok eljárásait, módszereit, gyermekük munkáját az osztály-
közösségben. 
Nyílt napok rendje a munkatervben rögzítve. 
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Telefon 
Telefonon értesíti a nevelő a szülőt, ha gyermekét baleset érte, vagy olyan rosszul érzi ma-
gát, hogy haza kell küldeni. Ha a szülő a tájékoztatóba, ellenőrzőbe bejegyzett információkról 
nem vesz tudomást, arra nem reagál, a nevelő telefonon veszi fel vele a kapcsolatot. Akár 
telefonon, akár levélben tudatni kell a szülővel, ha gyermeke nyilvános iskolai kitüntetést 
kap, illetve fegyelmi ügyének tárgyalására kerül sor. A szülőnek joga van mindkét eseményen 
részt venni. 
Véletlenszerű találkozás 
Alkalmat nyújt arra, hogy iskolán kívül a szülő és a pedagógus megbeszélje a gyermekkel 
kapcsolatos aktuális problémákat. 
 
Írásbeli 

 tájékoztató füzet 
  ellenőrzőkönyv 
 levél 

 
Tájékoztató füzet, ellenőrzőkönyv 
Ezek a dokumentumok a szülőkkel való napi kapcsolattartás lehetőségét biztosítják. Írásban 
értesíti az osztályfőnök a tanuló szüleit gyermekük magatartásáról, szorgalmáról. A tanuló 
értékelését, érdemjegyeit a szaktanárok kötelessége bejegyezni. 
Az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet, ellenőrzőkönyv 
érdemjegyeinek azonosságát. 
 
Levél 
Ha a pedagógus más útját nem látja a kapcsolatteremtésnek, levélben értesíti a szülőt a 
gyermek tanulmányi előmeneteléről, az időközben felmerülő problémákról. 
 
Az iskola és a család együttműködésének szervezett formái: 

 Szülői szervezet 
 
A szülők által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: 
 Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 
 Képességkibontakoztató felkészítés 
 Integrációs nevelés-oktatás 
 Gyermek-, tanulófelügyelet 
 Napköziotthoni ellátás, tanulószoba 
 Iskolai sporttevékenység 
 Az iskolai könyvtár használata 
 Szabadidős tevékenységek 
 1-8. évfolyamon mindennapos testedzés 
 1-8. évfolyamon egyéni foglalkozás a követelményeket nem teljesítő tanulók számára 
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16.8 A magasabb évfolyamra lépés feltételei és az iskolába jelentkező tanulók fel-

vételének elvei 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei   
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott 
kerettantervekben "A továbbhaladás feltételei" c. fejezetekben meghatározott követelmé-
nyeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 
A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 
érdemjegyei alapján bírálják el.  
1. évfolyamon szöveges értékelés. Folyamatos továbbhaladás. Évismétlés csak a szülővel 
történő egyeztetés alapján. 
2. évfolyamon félévkor szöveges értékelés. 
2-8. évfolyamon minden tantárgyból legalább elégséges év végi osztályzatot kell megszerez-
nie a tanulónak a továbbhaladáshoz.  
Ha a tanuló a 2-8. tanév végén elégtelen osztályzatot szerez, javító vizsgát tehet. 
A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanu-
lónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

 az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

 az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelménye-
ket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

 magántanuló volt. 
A 250 óránál többet mulasztott tanulók és magántanulók esetében az osztályozó vizsga tan-
tárgyai a következők: 

 1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret. 

 5-6. évfolyam: irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika,  
természetismeret, idegen nyelv, informatika. 

 7-8. évfolyam: irodalom, magyar nyelv, történelem, idegen nyelv,  
matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, informatika. 

 
Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei 
Iskolánk a beiskolázási körzetéből - melyet a fenntartó határoz meg - minden jelentkező tan-
köteles korú tanulót felvesz. 
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek tanköteles korú legyen. 
Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

 a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt; 

 a nevelési tanácsadó felvételét javasló szakvéleményt (ha a gyermek nem volt óvodás, 
vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta); 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét; 

 a gyermek lakcímkártyáját; 

 a gyermek TAJ-kártyáját 

 a gyermek oltási könyvét 

 a szülő lakcímkártyáját 
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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 köve-
telmények 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. 
 

16.9 A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellen-

őrzése és értékelése 

 
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek meg-
felelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 
ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelmé-
nyekre is. 

 Év végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbi-
zonyságot 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 át-
fogó témazáró dolgozatban adnak számot tudásukról. 

 
Szóbeli, írásbeli számonkérés szabályozása: 
Nevelőtestületi döntés alapján: 
Az írásbeli értékelések alapján szerzett érdemjegyek a félévi és tanév végi osztályzatok meg-
állapításánál 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 iratható előzetes egyeztetés szükséges 

 témazáró dolgozat naponta 2 íratható, előzetes egyeztetés szükséges. 
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 rajz, a számítástechnika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen 
gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

 a többi tantárgy esetében egy-egy témakörön belül. 

 a testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellen-
őrizzük. 
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Házi feladat 
Nevelőtestületi döntés alapján: Az egyes tantárgyakra vagy műveltségi területekre vonatko-
zóan az otthoni felkészülés elveit a munkaközösségek határozzák meg. A tanultak elmélyíté-
se érdekében házi feladat adható. A tavaszi, őszi, téli szünet idejére írásbeli nem adható. 
 
A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősíté-
sét elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 
tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a ta-
nuló képességei, eredményei hogyan változtak - fejlődtek-e vagy hanyatlottak - az előző ér-
tékelés 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. évfolyamon félévkor szövegesen, év végén osztályzattal minősítünk. 

 A 3-8. évfolyamokon a tanuló munkáját minden tantárgyból év közben érdemjegyekkel, 
a félév és a tanév végén osztályzattal minősítjük. 

A 2-8. évfolyamokon a pedagógus a tanulók teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben 
minden tantárgyból rendszeresen érdemjegyekkel értékeli, félévkor és a tanév végén osz-
tályzattal minősíti. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek és a tanuló év közbeni 
tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 
A modulok értékelése nevelőtestületi döntés alapján „részt vett”. 
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), 
elégséges (2), elégtelen (1). 
A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgy-
ból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább egy érdemjegyet kell szereznie. Ha 
a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta egy érdem-
jeggyel értékeljük, de minimálisan 3 érdemjegynek kell lennie minden tanulónak félévente az 
adott tantárgyból, hogy osztályozható legyen.  
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti az értesítő 
könyvön keresztül. Az értesítőkönyv bejegyzéseit az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi, és az 
esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 
Az 1 – 8. évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantár-
gyakból elért eredmények kerülnek minősítésre: 

 1 – 4. évfolyamon: magyar nyelv,  irodalom, matematika, környezetismeret, ének-zene, 
rajz, technika, testnevelés, idegen nyelv, informatika (4.o) 

 5. évfolyamon: magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelvek, matematika, ter-
mészetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, informatika.  

 6. évfolyamon: magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelvek, matematika, in-
formatika, természetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, földrajz. 

 7. évfolyamon: magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelvek, matematika, in-
formatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz, technika, testnevelés. 

 8. évfolyamon: magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelvek, matematika, in-
formatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, 

vizuális kultúra és médiaismeret 
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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. 
Geometriai ismereteket: kiemelkedő – jártas – bizonytalan – gyenge. 
Szöveges feladatokat: önállóan – megfelelően – bizonytalanul – sokat hibával 
old meg. 
Logikai gondolkodása: kiváló – jó – megfelelő – gyenge. 
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Környezetismeret 
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 isme-
ri. 
A tanult dalok dallamát, szövegét: jól - pontatlanul – nem ismeri. 
Zenehallgatás során: csendben figyel a zeneműre – megfogalmazza észrevéte-
leit – 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. 
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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. 
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. 
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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 isme-
ri. 
A tanult dalok dallamát, szövegét: jól - pontatlanul – nem ismeri. 
Zenehallgatás során: csendben figyel a zeneműre – megfogalmazza észrevéte-
leit – 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 – rendbon-
tó. 
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. 

 



 

 

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 pon-
tosan 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 

 
Felső tagozaton a hon és népismeret tantárgy értékelése: részt vett. 
 

16.1.2.1.1. A tanulók magatartásának értékelése 

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 szöve-
ges 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 érdemje-
gyekkel értékeli. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek 
és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító ne-
velők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesí-
tőbe 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. 
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Változó (3) az a tanuló, aki: 

 az iskolai házirend előírásait megsérti; 

 feladatait rendszertelenül teljesíti; 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

 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 ma-
gasabb fokú büntetése. 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 
 

16.10 A tanulók szorgalmának értékelése  

 
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 szor-
galmát az 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök szöveges értékeléssel 
minősít. 
A 2. évfolyamon félévkor szöveges értékelést, év végén érdemjegyeket kap a tanuló.  
A 2 – 8. évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyek-
kel 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. 
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; 
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 többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való részvételt ön-
ként 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, felügyelet-
tel 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. 
A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 
 

16.11 Az iskolai jutalmazás formái  

 
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; 

 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.  
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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 tantestü-
let 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. 
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; 

 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. 
 

16.12 A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 

 
A tankönyvek kiválasztása a Kt. 19. § (3) bekezdése, illetve a 44. § (2) bekezdése előírásainak 
figyelembe vételével történik. 
Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszkö-
zöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelye-
ket a művelődési és közoktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított.  
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 
eszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve 
alapján. 
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusá-
ban szülői értekezleten) tájékoztatjuk. A taneszköz beszerzése a tanév kezdetére a szülők 
kötelessége. 
A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 
figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 
amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 
nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 
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16.13 Felszerelések mennyisége 

 
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 
postairon 2 db 
számolókorong 1 doboz 
számolópálca 1 köteg 
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 
vizes edény + 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) úszófelsze-
relés  
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  
munkaruha (köpeny, kötény, póló)  
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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 
postairon 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 
vizes edény + 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) 
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 
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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 
vizes edény + 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) 
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 



57 

 

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 
vizes edény + 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 
rost toll 1 db 
A/4-es műszaki rajzlap 20 db 
A/4-es félfamentes rajzlap 10 db 
A/4-es színes fénymásoló papír 10 db 
fénymásolópapír 1 csomag 
egyéb papírok szükség szerint (írólap, színes lap, stb.)  
tempera  
vízfesték  
ecsetek (vékony 1-2, közepes 4-6, vastag 8-10) 3 db 
törlőrongy  
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vizes tál  
ragasztó (Stift)  
fekete tűfilc 1 db 
pendrive 1 db 
olló (használható)  
zsírkréta  
testnevelés órára: fehér trikó, fehér zokni, sportnadrág, sportcipő, melegítő, vagy szabadidő-
ruha, 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 
rost toll 1 db 
A/4-es műszaki rajzlap 20 db 
A/4-es félfamentes rajzlap 10 db 
A/4-es színes fénymásoló papír 10 db 
ecsetek (vékony 1-2, közepes 4-6, vastag 8-10) 3 db 
fénymásolópapír 1 csomag 
egyéb papírok szükség szerint (írólap, színes lap, stb.)  
tempera  
vízfesték  
ecsetek (vékony, vastag)  
törlőrongy  
vizes tál  
ragasztó  
olló (használható)  
zsírkréta  
fekete tűfilc 1 db 
pendrive 1 db 
testnevelés órára: fehér trikó, fehér zokni, sportnadrág, sportcipő, melegítő, vagy szabadidő-
ruha, hosszú haj esetén hajgumi  
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Az alábbi eszközök használata szükséges 7. 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 
színes ceruza 6 színű 
ceruza (puha) 3 db 
toll 2 db 
radír 1 db 
rost toll 1 db 
félfamentes rajzlap A/4-es  
fénymásolópapír 1 csomag 
egyéb papírok szükség szerint (írólap, színes lap, stb.)  
tempera  
vízfesték  
ecsetek (vékony, vastag)  
törlőrongy  
vizes tál  
ragasztó  
olló (használható)  
zsírkréta  
varrótű, hímzőtű, gombostű  
fekete tűfilc 1 db 
pendrive 1 db 
A/4-es műszaki rajzlap 20 db 
A/4-es félfamentes rajzlap 10 db 
A/4-es színes fénymásoló papír 10 db 
ecsetek (vékony 1-2, közepes 4-6, vastag 8-10) 3 db 
testnevelés órára: fehér trikó, fehér zokni, sportnadrág, sportcipő, melegítő, vagy szabadidő-
ruha, hosszú haj esetén hajgumi 
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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 
színes ceruza 6 színű 
ceruza (puha) 3 db 
toll 2 db 
radír 1 db 
rost toll 1 db 
fénymásolópapír 1 csomag 
egyéb papírok szükség szerint (írólap, színes lap, stb.)  
tempera  
vízfesték  
ecsetek (vékony, vastag)  
törlőrongy  
vizes tál  
ragasztó  
olló (használható)  
zsírkréta  
varrótű, hímzőtű, gombostű  
A/4-es műszaki rajzlap 20 db 
A/4-es félfamentes rajzlap 10 db 
A/4-es színes fénymásoló papír 10 db 
ecsetek (vékony 1-2, közepes 4-6, vastag 8-10) 3 db 
fekete tűfilc 1 db 
pendrive 1 db 
testnevelés órára: fehér trikó, fehér zokni, sportnadrág, sportcipő, melegítő, vagy szabadidő-
ruha, hosszú haj esetén hajgumi 
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  Mennyiség Szükséglet   

Igazgatási és szociális helyiségek       

Irodahelyiségek összesen 2 4   

ebből önálló igazgatói iroda 1 1   

ebből önálló ügyviteli iroda 1 1   

Nevelőtestületi szoba 1 1   

ebből önálló nevelőtestületi szoba 1 1   

Számítógép 4 30   

Sport- és szabadidő helyiségek       

Sportudvar 3 3   

önállóan kialakított 2 2   

célnak megfelelően kialakított szabad terület 3 3   

Futópálya 1 1   

önállóan kialakított 1 1   

Távol-, magasugró gödör 1 1   

önállóan kialakított 1 1   

Játszóudvar 1 1   

önállóan kialakított 1 1   

Tornaterem, tornaszoba 1-1 1-1   

önálló, a szabványosnál kisebb 1 1   

Tanulói öltöző 3 3   

önállóan kialakított 2 2   

Hideg-melegvizes zuhanyzó 1 1   

önállóan kialakított 1 1   

Kulturális, közösségi helyiségek       

Könyvtár 1 1   

önállóan kialakított 1 1   

Aula 1 1   

Egészségügyi, szociális helyiségek       

Orvosi szoba 1 1   

Személyzeti wc 3 3   

Dohányzó 0 0   

Tanulói wc 18 18   

Porta 1 1   

önállóan kialakított 1 1   

Szertár 3 3   

ebből sportszertár 1 1   

ebből tantárgyi szertár 2 2   

Raktár 8 8   

ebből általános célú 3 3   

ebből karbantartó műhely 1 1   

ebből tisztítószerek, takarítóeszközök és gépek tárolója 2 2   

ebből szárazáruraktár és földesáruraktár 2 2   

Szemét-, kukatároló 1 1   

Étkezéssel összefüggő helyiségek       

Étkező 1 1   

önállóan kialakított 1 1   
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  Mennyiség Szükséglet   

Tálaló – mosogató 
 

1 1 
  

Irodahelyiségek       

Irodai íróasztal 5 5   

Irodai szék 9 9   

Számítógépasztal 1 1   

Iratszekrény 1 1   

Lemezszekrény 2 2   

Telefon 5 5   

Telefax 1 1   

Számítógép 4 4   

Nyomtató 1 1   

Multifunkciós készülék 1 1   

Fogas 2 2   

Nevelőtestületi szoba       

Fiókos asztal 16 16   

Irodai szék 34 40   

Naplótartó 1 1   

Számítógép 3 3   

Laptop 4 30   

Projektor 1 1   

Laminálógép 1 1   

Nyomtató 1 1   

Multifunkciós készülék 1 1   

Fogas 1 1   

Tükör 1 1   

Mosdókagyló 1 1   

Sportudvar       

Kézilabdakapu 4 4   

Kosárlabdapalánk (kültéri) 2 2   

Magasugróállvány, -léc 2 2   

Tornaterem, tornaszoba       

Kislabda 22 30   

Labda 150 200   

Tornaszőnyeg 10 12   

Tornapad 6 8   

Zsámoly 6 8   

Bordásfal 20 20   

Mászókötél 6 6   

Gumikötél 4 10   

Ugrókötél 35 40   

Medicinlabda 25 25   

Stopper 1 4   

Kosárlabdapalánk 2 2   

Gyűrű 1 1   

Mászórúd 1 2   

Könyvtár       

Tanulói asztal 5 5   
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  Mennyiség Szükséglet   

Tanulói szék 20 20   

Egyedi világítás 0 20   

Nevelői asztal 0 1   

Szék 1 1   

Szabadpolc 10 12   

Polc 1 1   

Létra 1 1   

Telefon 1 1   

Fénymásoló 0 1   

Számítógép 2 2   

Nyomtató 1 1   

Video (lejátszó, felvevő) 1 1   

Televízió 1 1   

CD-lejátszó erősítővel 0 1   

HIFI-torony 0 1   

Írásvetítő 0 1   

 

16.14 Tanórán kívüli nevelés színterei 

 
16.14.1 Egészségnevelési Program 

Az egészséges életmódra nevelés hangsúlyosabb szerepet kapott a közoktatásban. Az egész-
ség alapvető jog, amelynek biztosítása és fenntartása egyéni és társadalmi cél, ugyanakkor 
megléte a hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődés egyik döntő feltétele.  
 
A programot meghatározó törvények, rendeletek 

 Az Alkotmány 10.§. a gyermekek jogairól 

 egészségügyi törvény 

 környezetvédelmi törvény 

 Nemzeti Környezeti, Egészségügyi Akcióprogram 1996. 

 Nemzeti Egészségfejlesztő Stratégia 

 1995. LXXIX. Tv. A közoktatásról  

 1999. évi LXVIII. tv. A közoktatásról 

 243/2003.(XII.17.) Korm. Rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról melléklete kiemelten taglalja a testi-lelki egészség fejlesztési feladatait  

 az iskola házirendje 

 az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

 Önkormányzat rendeletei, irányelvei. 
 

Helyzetelemzés 
Iskolánkat 1978-ban adták át. 14 osztálycsoportban, 7 napközis és 2 tanulószobás csoport-
ban folyik a tanulás. Az épület alapterülete 1510 m2.  
Zöldterület fákkal, játszóterülettel 2170 m2.  
Betonozott terület 1705 m2. Ezen a területen található egy-egy kézi- illetve kosárlabdapálya, 
1 udvari ping-pong asztal, 1 focipálya. 
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Szociális helyiségek: 2 fiú wc (2-2 csészével), 2 leány wc (4-4 csészével), 2 tanári wc,. Wc pa-
pír, folyékony szappan minden helyiségben folyamatos ellátással. A wc-k száma és felszerelt-
sége az előírtaknak megfelelő. Évente megtörténik a tisztasági festés. (ÁNTSZ folyamatos 
ellenőrzése)  
A tornaterem területe 160 m2. A tornaszoba terület 57,6 m2. Öltöző 4 db, zuhanyzótálca 3 
db.  
A tantermek állapota jó. A festés gyakorisága megfelelő. A bútorzat részben új, a régi állandó 
javításra szorul. A világítás korszerűsítése részben megtörtént. Fűtés mérőóra szerint (távfű-
tés). Hulladék elhelyezése: 1 db 5m3-es konténer, 1 db általános hulladék gyűjtésére szolgáló 
fém tárol és 1 db papírgyűjtésre szolgáló hulladék gyűjtő. Szintenként 1 db beltéri hulladék-
gyűjtő edény. Az udvaron rögzített hulladékgyűjtő 1 db. Mobil hulladékgyűjtő 5 db.  
 
Büfé 
Vállalkozó működteti. Az üzemeltető törekszik a pénz- és egészségbarát árukészlet kialakítá-
sára. 
 
A takarítás vállalkozásban történik. 
A karbantartást saját alkalmazottal oldjuk meg. 
 
Iskolaorvos: Dr. Szauer Edit 
Védőnő: Rézbányai Mónika 
Iskolapszichológus: Benbachir Selima 
Iskolafogorvos: Dr. Mink Gyöngyi 
 
Iskolaegészségügyi szolgálat egészségnevelési program  
A 2005/2006-os tanévben valósult meg az a régóta érlelődő terv, hogy az általános iskolák-
ban is folyamatosan működjön védőnői szolgálat. 
A felgyorsult, rohanó világ, az egyre több kihívás, a gyermekeinkre leselkedő veszélyek szá-
mának növekedése, a biztonságot jelentő családi háttér egyre nagyobb számban történő 
szétesése mind arra ösztönöznek, hogy sokkal jobban fel kell készítenünk gyermekeinket 
arra, hogy milyen módon kell okosan élniük. 
Kulcsfontosságú nézetünk, hogy egészségesnek lenni a testi, fizikai egészséggel együtt a lelki 
és érzelmi kiegyensúlyozottságot is jelenti. 
A védőnő csak úgy lehet hiteles, ha maga is nagy figyelmet fordít az egészségére, és példát 
mutat az iskolai közösségben. 
 
,,Ha nem tudjuk a pusztaságot legelővé változtatni, akkor törekedjünk legalább arra, hogy 
ott, ahol azelőtt egy fűszál nőtt, nőjön most kettő: már ez is valami.” 
                                                                                                   /C.H.Spurgeon / 
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. 
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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 érdeké-
ben. 

 Erősítsék a társas-kommunikációs készségeiket és a konfliktuskezelési magatartásformá-
kat. 

 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, elérhe-
tő célokat tűznek ki maguk elé, és jó döntéseket hoznak. 

 
Állapotfelmérés 
Testi egészség:  

 szervi problémák 

 allergiás gyermekek 

 mozgáskorlátozottak 

 gyógyszerérzékenység 

 túlsúlyos vagy kórosan sovány tanulók 

 fogászati szűrővizsgálat kontrollja 

 gyógytestnevelésre járók 

 testnevelés alól felmentettek 

 iskolai balesetek 
 
A tanulók szociális helyzete:  

 hátrányos helyzetű, veszélyeztetett 

 nagycsaládos 

 gyermekét egyedül nevelő szülő 
 

Az iskola mint környezet  

 tantermek, tornaterem 

 folyosó, WC 

 ebédlő, büfé 

 udvar, sportpályák 
 
Lelki egészség:  

 hangulati állapot, közérzet, önértékelés 

 iskolához fűződő viszony 
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Az iskolavédőnői tevékenység feladata általában 
Rendszeres egészségügyi felügyelet 

 Meghatározott életkorban / osztályban/ önálló kompetenciakörbe tartozó szűrővizsgála-
tok elvégzése. 

 A krónikus és fogyatékkal élő gyermekek gondozásában való részvétel. 

 Akut megbetegedések, balesetek esetén elsősegélynyújtás. 

 Környezet-egészségügyi teendők: - az intézmény vezetésével egyeztetve az illetékes 
ANTSZ szakmai segítségével rendszeres közreműködés az intézmény környezet-
egészségügyi, balesetvédelmi, táplálkozás-egészségügyi teendőinek ellátásában. Jár-
ványügyi teendők ellátása. 
 

Egészségfejlesztés 

 A gyermekek egészségmagatartásának alakítása, befolyásolása. 
 
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. 
A védőnő kiemelt figyelmet fordít a gyermek pszichoszomatikus fejlődésére, az egyéni sajá-
tosságait figyelembe vevő pályaválasztásra, a másodlagos szocializációs színtér egészségessé 
formálására. 
Gondoskodik a szűrővizsgálatok, a védőoltások elvégzéséről, az életkornak megfelelő egész-
ségfejlesztésről az érvényes jogszabályok, szakmai irányelvek és protokoll figyelembe vételé-
vel. 
A hatályos jogszabályok, szakmai irányelvek, protokollok, módszertani irányelvek alapján a 
gyermek szükségleteinek és családi környezetének megfelelően történik a gondozás, munka-
terv alapján. 
A munkaterv kialakítása az oktatási intézmény vezetésével egyeztetve történik, tanév végén 
az elvégzett munka értékelése, az erősségek, gyengeségek feltárása megtörténik. 
Az oktatási intézményt ellátó védőnő kapcsolatot tart:  

 a gyermek szüleivel, törvényes képviselőjével 

 a gyermek területi védőnőjével 

 háziorvosával 

 az oktatási intézményt ellátó orvossal 

 szükség szerint a gyermek szakorvosával 

 pedagógusokkal 

 a gyermek-és ifjúságvédelmi felelősökkel 

 pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel 

 a gyermek szükségleteiből adódó egyéb szakemberrel 

 fogászati szakrendeléssel 

 a Magyar Vöröskereszt Városi Szervezetével 

 az ANTSZ Megyei és Városi Intézményével 
Kapcsolattartás külső szakemberekkel: 

 D.A.D.A. program foglalkozásai a BM. Rendőr főkapitányság szakembere  

 által 

 BM. Önkormányzati Drogellenes Munkacsoportjának szakembereivel 

 Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete 
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 Az Egészségügyi Főiskola hallgatóinak bevonása 

 Környezetünkért Közalapítvány szakembereivel 

 Baranyai Fiatalok Egészséges Életvitelért Alapítvány munkatársaival 

 Erdészeti Rt.-vel 
 
A munkánk külső támogatói: 
      1. NUTRIKID táplálkozási program 
      2. Felkért cégek támogatása esetenként  
      3. Dohányzás-megelőzési program 
      4. BIOKOM Kft. 
      5. Hungast 
 
Iskolák iskola-egészségügyi ellátása: 
A védőnő ismerje az iskola pedagógiai programját, tájékozódjon az egészségfejlesztés, az 
egészséges életmódra nevelés helyéről az adott iskola pedagógiai programjában, kapcsolód-
jon ahhoz szakmai és módszertani tudásával. 
Az iskolavédőnő feladatai részletezve: 
A gyermek egészségi állapotának követése, szűrővizsgálatok végzése, 2.4.6.8. évfolyamon. 
Alapszűrések végzése a vonatkozó módszertani irányelvek szerint: 
     - testi fejlődés ellenőrzése: súly, magasság,  mellkörfogat mérése 
     - pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés nyomon követése 
     - érzékszervek szűrése: látásélesség, színlátás, hallás 
     - mozgásszervek szűrése: lúdtalp, gerincváltozások, mellkas-deformitások 
     - vérnyomásmérés 
A gyermekek személyi higiénéjének ellenőrzése. 
A védőoltásokkal kapcsolatos szervezés, tájékoztatás, előkészítési és jelentési feladatok elvég-
zése. 
Krónikus beteg és fogyatékkal élő gyermekek kiemelt gondozása, életvitelének segítése. 
Elsősegélynyújtás. Pedagógusok, tanulók oktatása, elsősegélynyújtásra való felkészítése. 
Testnevelési csoportbesorolással, gyógytestneveléssel, iskolai sporttal kapcsolatos feladatok 
ellátása. 
A környezet és az étkezés higiénés ellenőrzésében való részvétel. 
A pedagógiai munkával kapcsolatos közegészségügyi feladatok ellátása. 
Az oktatási-nevelési folyamat közegészségügyi vonatkozásainak nyomon követése, értékelése. 
Részvétel a környezettudatos magatartásra nevelésben. 
Segítségnyújtás abban, hogy az iskolai környezet egészséget támogató legyen. Például a  
Hungast által biztosított ételek a táplálékallergiás gyermekek számára is megfelelőek legye-
nek. 
Kapcsolattartás a szülőkkel, szülői értekezleten való részvétel. 
Pályaválasztás segítése. Pályaalkalmassági vizsgálatokhoz, az időszakos szakmai alkalmassági 
vizsgálatokhoz kapcsolódó feladatok ellátása szakmai képzést nyújtó oktatási intézmények-
ben. 
Egészségfejlesztés: egyéni és kiscsoportos foglalkozások, tanórai keretek között és tanórán 
kívüli alkalmakkor. Részvétel egészségfejlesztő programokon. Az iskola egészségfejlesztő 
munkájának segítése, facilitása. 
Az orvosi vizsgálatok előkészítése. 
A szűrővizsgálatok eredményeinek értékelése, szülők, háziorvos, pedagógus tájékoztatása. 
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Személyes beszélgetés, egyéni és csoportos tanácsadás. 
Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése. 
Mentálhigiénés feladatok: protektív tényezők erősítése és a rizikótényezők hatásainak csök-
kentése az egészséges személyi fejlődés érdekében. Az ún. normál krízisek időszakában / ser-
dülés/ a szülők és a gyermek felkészítése a változásokra, a változásokhoz történő alkalmazko-
dás segítése. 
 
Egészségfejlesztés a védőnői munkában: 
Az 1-8. osztályos fejlesztés spirálisan ismétlődő témakörei az Európai Unió ajánlása szerint: 
     - Mozgás, napirend, személyi higiéné 
     - Egészséges táplálkozás 
     - Környezet és egészség 
     - A biztonság megőrzése 
     - Káros szenvedélyek 
     - Családi élet és emberi kapcsolatok 
     - Növekedés, változás, szexualitás 
     - Betegség-megelőzés 
     - Egészséges fogyasztóvá nevelés 
A kötelezően előírt programok mellett a fenti témaköröket az iskolák igényei szerint alakítjuk 
az éves programunkban. 
 
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 kapcso-
latban maguk alkalmazzák. 

 serdülőkori önismereti csoportfoglalkozások, 

 problémamegoldó gyakorlatok értékeléssel, 

 szituációs játékok, 

 részvétel helyi egészségvédelmi programokon, 

 kritikai gondolkodás fejlesztése, 

 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 elvá-
laszthatatlan része és folyamatos tennivalója. Az egészségnevelő feladata abban áll, hogy 
késztesse a gyermeket életének egészséges irányítására, a feszültségek feloldására. 
    - az élet és testi épség védelme, 
    - az egészség védelme és fejlesztése, 
    - egészséggondozás, az egészséges táplálkozás biztosítása, 
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    - 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 
Dokumentálás:   

 elkészült projektek 

 fényképek a programokról 

 beszámolók 

 versenyek/ városi, regionális, megyei, országos vetélkedők/ 

 videofilmek 

 elégedettségi felmérések/ minőségbiztosítás/ 
 
Személyi feltételek:    

 védőnői hálózat 

 pedagógusok/ szaktantárgyakra építünk/ 

 szülők/ példaadás, együttműködés/ 

 külső szakemberek 

 iskolaorvos 

 iskolafogorvos 

 kortársoktatók /KOPÉ Egyesület- Kortárs Oktatók Pécsi Egyesülete/ 

 D.A.D.A. rendőrségi koordinátor 

 egyéb partnerek, támogatók az adott programnak megfelelően 
A személyi feltételeket a továbbképzésekkel lehet és kell szinten tartani. Lehetőségek nyílnak 
erre Pécs városán belül és országosan szervezett szimpóziumokon, konferenciákon, intézmé-
nyi továbbképzéseken. 
 
Információáramlás:   

 plakátok 

 értesítők 

 faliújság 

 ellenőrző, üzenő füzetek 

 helyi újság 

 televízió /Pécs TV/ 
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 szakmai fórumok, továbbképzések 
 
Versenyek, vetélkedők, világnapok, rendezvények: 

1. Egészségnap 
2. Föld napja 
3. Dohányzámentes Projekt  
4. Vivicitta 

 
Erőforrások:   

 a törvény által előírt csatornák 

 állami pályázatok 

 Minisztériumi támogatások 

 Földművelési Minisztérium 

 Vöröskereszt Városi és Megyei Szervezete 

 Egyéb források /alapítvány, szponzorok/ 
 
Jogszabályi háttér:    

1. 1993. évi LXXIX tv. A közoktatásról 
2. 1996. évi LXII tv. Az előző módosítása 
3. A népjóléti miniszter 26/1997./IX.3./NM. rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról.  

Az egészségügyi miniszter 11/1999./V.14./EüM rendelete az iskola-egészségügyi ellá-
tásról szóló 26/1997./IX.3./NM rendelet módosításáról. 

4. 51/1998./VI.24./NM rendelet 2. és 3. számú melléklete az életkorhoz kötött szűrő-
vizsgálatokról. 

5. 33/1998./VI.24./NM rendelete a munkaköri, szakmai, ill. személyi higiénés alkalmas-
ság orvosi vizsgálatról és véleményezésről /módosítás 80/2003./XII.23./ESZMCS ren-
delet/ 

6. 7006/1983./EüM sz.,,A 0-18 évesek audiológiai szűrővizsgálatáról” című szakmai 
nyelv 

7. Országos Alapellátási Intézet Védőnői Szakmai Kollégium Módszertani Útmutatói OA-
LI 2007. IV. sz Módszertani Útmutató 

8. 18/1998./VI.3./NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdeké-
ben szükséges járványügyi intézkedésekről. 

9. Védőnői ellátási standardok (VES- Eü. Közlöny 2005/12).  
    

16.14.2 Az egészségnevelés célja 

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. Egészségfej-
lesztésünk magába foglalja egészségünk megőrzését (promóciót), a betegség megelőzését 
(prevenció), és a betegség mielőbbi gyógyításához szükséges nevelést, oktatást, vagyis az 
egészségnevelést. 
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), 
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 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 - víz-
szennyezettség, sugárzás, vegyi terhelés, konzerváló- és adalékanyagok), 

 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 tisz-
tában a kuruzslók, csodadoktorok félrevezető magatartásával.  

 Környezethigiénia 

 Egészséges táplálkozás (bulímia, anorexia) 

 Megelőzésre nevelés (szűrővizsgálatok) 
Alakítsunk ki tanulóinkban: 

 olyan szellemet, amely tudatos egészségmegőrző és fejlesztő magatartásra ösztönöz, 

 olyan egészséges állapotot, melyek pozitív élményként tudnak megélni, 

 olyan egészségügyi kultúrát, hogy igényeljék a természetes életmódot és környezetkí-
mélő gondolkodást. 

 Belső harmónia, boldogság, jó közérzet kialakítása 

 Kudarctűrés, konfliktusok megoldása, problémamegoldás 

 Önismeret, dönteni tudás 

 Pozitív értékrend kialakítása 

 Család, barát, közösség fontossága, előnyei 
 
Tanítási órákon folyó egészségnevelés 
Az egészségnevelés egyik legfontosabb színtere az iskola, mert hosszú éveken keresztül láto-
gatja minden korosztály. Ebben a korban főleg az alapfokú iskolákban igen fogékonyak a ta-
nulók. A tantervek lehetőséget adnak az egészséget támogató magatartásmódok kialakításá-
ra. Az iskola egészségügyi programja hatást gyakorol az iskola szűkebb és tágabb környezeté-
re, a környezet viselkedésére is. 
 
Alsó tagozatban: 
Helyes napirend kialakítása, korszerű táplálkozás, egészséges életmód feltételei, helyes test-
tartás, személyi higiénia, helyes fogápolás, évszakoknak megfelelő öltözet, az öltözet anya-
gának helyes megválasztása, az emberi szervezet megismerése, életkoruknak megfelelően a 
betegségek ismerete, a wc helyes használata, ártalmas anyagok szerepe életükben, odafigye-
lés a környezetükre, egymásra, termek és folyosók rendje, tisztasága, a mindennapi mozgás 
jelentősége, a közlekedés alapjainak megismerése, környezetük védelme (védett állatok, 
növények), technika órákon a szerszámok, eszközök helyes, balesetmentes használata. 
 
Felső tagozatban: 
Minden órán lehetőséget kell biztosítani a tudatformálás, a helyes szokások és magatartás-
formák kialakítására, a tanulók egészségi állapotának megőrzésére, a betegségek megelőzé-
sére, a helyes testi-lelki fejlődésre. Ennek legfőbb színterei az osztályfőnöki, a testnevelési és 
az egészségtan órák.  
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16.14.3 Az iskolai sportkör, szakkörök, egyéb tanórán kívüli tevékenységek működésé-

nek feltételei és keretei  

Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az iskolai 
sportkör szakmai programját az iskola munkatervének részeként kell elfogadni. 
A program tartalmazza: 
Mely sportágban, milyen tevékenységi formában és milyen feltételekkel lehet részt venni a 
sportkör tevékenységében. 
A tevékenységek körét meghatározzák: a szülők és a tanulók igényei, az iskola tárgyi és sze-
mélyi feltételei. 
A testnevelőtanári munkaközösség a tanulók és a diákönkormányzat véleménye alapján tesz 
javaslatot az iskolai sportkör szakmai programjára. 
A mindennapos testnevelésben az eltérő adottságú tanulóknak a mozgás örömöt és sikerél-
ményt jelentsen. 
 

 Iskolai sportkör tevékenységei: 
- játékos sportversenyek, foci, kosárlabda, torna, röplabda, ritmikus gimnasztika,     
téli sportok 

 Szakkörök: 
- informatika, történelem, gazdasági, angol, német, fizika, matematika (igény és lehe-

tőség függvényében) 

 Iskolánkban folyó egyéb tanórán kívüli tevékenységek: 
- hittanoktatás 
-   alapfokú művészetoktatás  
-   tanulmányi (helyi, megyei, országos) és kulturális versenyekre, pályázatokra való  
    felkészülés 
-   egyéb tanfolyamok helyszíne is lehet az iskola (pl. társastánc) 
-   ünnepélyek, kulturális- és diákrendezvények 
-   iskolai dekoráció készítése 

 Iskolán kívüli szabadidős tevékenységek 
-   múzeumlátogatások – tantárgyhoz kötötten 
-   színház- és mozilátogatás 

A tanórán kívüli foglalkozások a nevelés fontos részei. A személyiségfejlesztésben szerepük 
kiemelkedő. 
Az iskola a tanórán kívüli foglalkozások közül az iskolai sportkört, az énekkart és egyes szak-
köröket a Kt. 52.§-nak alapján biztosított nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete ter-
hére szervezi. 
A tanórán kívüli foglalkozások megvalósítása a fenntartó által tanévenként meghatározott 
óraszükséglet megállapításának függvénye. 
 

16.14.4 Tanórán kívüli tevékenységek  

A napköziben kialakult tevékenységi formák hatékonyabbá teszik az iskolánkban folytatott 
nevelési - oktatási munkát, a tanulók egészséges életmódra nevelését.  
A napközi tanítsa meg és erősítse a tanulóinkban: 

 az étkezéssel kapcsolatos teendőket (kézmosás, szalvéta, evőeszköz használata), 

 a wc használatát (papír, kézmosás), 
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 a szabadidő helyes beosztását, értelmes eltöltését (sport, kézműves foglalkozások), 

 a környezet szépítését (virágültetés, udvar rendje), 

 helyes napirend kialakítását. 
 

A napközis étkeztetésnél a vállalkozó törekedjen az egészséges ételek (gyümölcs, zöldfőze-
lék) készítésére.  
 

16.15 Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos intézményi feladatok 

 
A fogyasztóvédelmi oktatás célja: 

 Tudatos és kritikus fogyasztói magatartás kialakítása  

 Ökológiai fogyasztóvédelem 

 Környezettudatos fogyasztás 

 Fenntartható fogyasztás 

 Preventív vagyis megelőző fogyasztóvédelem 
 
A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban: 

 Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel 
kapcsolatos tartalmak. 
Például: 

Technika: 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), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, táplál-
kozás-kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás 
Kémia:élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, ház-
tartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használata 
Informatika: elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói veszély-
források, telefónia 
Történelem:EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám tör-
ténete stb. 
Médiaismeret: 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)  

 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 

 
Témahét 

 Pénz7 gazdasági projekthét 

 Digitális projekthét 
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 Fenntarthatóság-Környezettudatosság projekthét 
A hagyományos JURISICS NAPOK keretében: 

 környezetnevelési- és egészségnevelési program, 

 közlekedésbiztonsági program.  
 
Jeles napok 

 a témák folyamatos feldolgozása írásban, 

 Víz Világnapja 

 Egészségügyi Világnap 

 Föld Napja 

 Öltözz pirosba 

 Madarak és Fák Napja 

 Dohányzásmentes Világnap 

 Környezetvédelmi Világnap 

 Autómentes Nap 

 Állatok Világnapja 

 Madárfigyelő Világnap 

 Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja 

 Füstmenetes Nap 

 AIDS elleni Világnap 

 Projektnap 

 Kommunizmus áldozatainak emléknapja 
 
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). 
 
Következő évek feladatai 

 DADA-programba való bekapcsolódás, 

 Balesetmegelőzési előadások (rendőrség), 

 Kapcsolatfelvétel a PTE Egészségügyi Főiskolai Karral, 

 Zöldsarok kialakítása 

 „Lépj” programban való részvétel  

 Lakóhelyi akciókban való részvétel ( Szedd magad!) 

 Kirándulások, túrák (Kirándulási Terv alapján) 

 Városi, megyei sportversenyeken való részvétel 

 Elsősegélynyújtó tanfolyam beindítása mentőorvos felkérésével (volt tanítvány) 

 Egészséges Iskoláért Hálózat Magyarországi Egyesületébe való belépés 

 Az egészséges városért programjába való belépés. 

 PTE Általános Orvostudományi Kar, Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete 

 BM Rendőrség Bűnmegelőzési Osztálya 

 PTE Szülészeti Klinika Gyermekgyógyászat 
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 Körzeti gyermekorvos, körzeti védőnők 

 Vöröskereszt 

 Iskolapszichológus 
 

16.16 Környezetnevelési Program 

 
Természet- és környezetvédelem jogi szabályozása 

 Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai 

 Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. 

 Természetvédelmi törvén y1996. évi LIII. 

 Állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény 1998. évi XXVIII.  

 Hulladékgazdálkodásról szóló tv. 2000. LIII. 

 Közoktatásról szóló tv. 1995. évi LXXIX. (módosított) 

 Nemzeti Környezet Egészségügyi Akcióprogram 1996. 

 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2031/1998. határozat 

 Nemzeti Környezeti Nevelési stratégia 1998. 

 Az önkormányzat rendeletei és irányelvei 
 
A környezeti nevelés célja: 

 természettudat kialakítása a tanulókban, 

 ismerjék az ember és természet kapcsolatát, 

 legyen igényük az épített és a természeti környezet szeretetére, tiszteletére és védelmé-
re, 

 alakuljon ki bennük kötődés saját környezetük és Földünk iránt, 

 keressenek választ a szűkebb és tágabb környezetük problémáira, tudjanak kritikusan 
gondolkodni és felelősen dönteni ezekről, 

 tudatosuljon a tanulókban, hogy az ember része a természetnek, ami nem előjogokkal, 
hanem a Föld iránti kötelezettséggel jár, 

 tanulóink ismerjék a helytelen fogyasztói szokásokat és azok káros hatásait. 
 
A környezeti nevelés színterei: 
Hagyományos iskolai órák: 

 természettudományi tárgyaink pillérei a környezeti nevelésnek, mivel ezeken élő és élet-
telen környezetünket ismerhetik meg tanulóink, 

 társadalomtudományok, humán tárgyak alakítják ki tanulóinkban a környezeti válság 
megoldásához szükséges világképet és erkölcsi értékrendet, 

 technika, életvitel tantárgyak keretében tanulóink gyakorlati szempontból megismerik 
és elemzik a környezetbarát létformát, 

 rajz, ének (művészeti) tantárgyak alkalmasak a környezeti nevelés érzelmi megközelíté-
séhez, a környezet szépségének átéléséhez, az élmények és gondolatok művészi megfo-
galmazásához, 

 testnevelés és egészségtan tanórákon tudatosítjuk tanulóinkban a környezet és egészség 
szoros kapcsolatát, 

 az osztályfőnöki órák lehetőséget kínálnak a környezeti kérdések megbeszélésére, a fo-
gyasztói társadalom problémáinak megvitatására: 
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 táplálkozási szokások, iskolai büfé, szükségtelen túlcsomagolás, szemétkezelés, anyag- 
és energiatakarékosság. 

 
Minden tantárgyba beépítjük a kerettantervben megtalálható környezetvédelemmel 
kapcsolatos globális és regionális gondokat, cselekvési feladatokat. 

 5. évfolyam: Tanulóink közösségben elfoglalt helye, saját környezetük  
megteremtése. 

 6. évfolyam: A környezet károsítása, rombolása. Természetvédelmi  
környezetvédelmi rendszerek. 

 7. évfolyam: A fogyasztói társadalom hatása tanulóinkra. A hulladék.  

 8. évfolyam: A varázsszó: energia. 

 Napközi: Kézműves foglalkozásokon újra hasznosítható anyagok felhasználása.  
Udvaron található növények védelme, ápolása. Ismerkedés környeze-
tünk védett növényeivel, állataival, ezek lerajzolása. 

 
Nem hagyományos órák: 

 Erdei iskola: programja egy vagy több napos, természettudományos ismeretanyagra 
épül, a tanulók aktív, együttműködő, cselekvő, megismerő tevékenysége segítségé-
vel. 

 Szakkör: természetjáró, természetvédő tematikus szakkör – igény és lehetőség sze-
rint 

 BIOKOM órák: ZÖLDSULI, a szelektív hulladékgyűjtéssel, a hulladék újrahasznosításval 
kapcsolatos ismeretek elmélyítése. 

A nem hagyományos keretek között történő tanórák esetleges költségeit – előzetes egyezte-
tés alapján – a szülők vállalják. A költségeket vállalni nem tudó, arra rászoruló tanulók terheit 
az iskolai alapítványokból finanszírozzuk. Amennyiben erre nincs lehetőség, a programból 
kimaradó tanulók számára biztosítjuk az iskolai oktatást. 
 
Környezeti nevelés módszerei 
Előadás, beszélgetés, bemutatás, kutatómunka (könyvtár), szituációs játékok, csoportos té-
mamegbeszélés, kooperatív tanulás 
 
Környezeti nevelést segítő szervezetek, támogatók, kapcsolatok  

 Kortárs oktatók ÁNTSZ, 

 Szűrővizsgálatot végző orvos 

 Gyermekjóléti szolgálat 
 
Az iskolán kívüli környezeti nevelés 

 Kiállítások: év végi iskolai szakköri kiállítás 

 Pécsi Vízmű Damjanich Utcai Állandó Kiállítása 

 Akciókban való részvétel (hulladékgyűjtés) 

 Állatkert látogatása. 

 Zoo-Suli alsó és felső tagozatban. 

 Vetélkedők, tanulmányi versenyek. 

 Tanulmányi kirándulások 

 Iskolai Vízmű Sarok: feladatainak folyamatos megoldása, környezetvédelmi totó. 
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 „Erdők Hete” versenyen való részvétel. 

 Látogatások: az Eperfás Úti válogatómű- és hulladékudvarba, Pécsi Vízmű szennyvíztele-
pére. 

 
Környezeti nevelés módszerei: 

 szerepjáték,  

 kooperatív (együttműködő) tanulás, 

 szituációs játék, 

  kutatómunka, 

 előadás, 

 csoportos témamegbeszélés, 

 gyűjtés, tevékenység, 

 projektoktatás. 
 
A környezeti neveléshez segítséget nyújtó szervezetek, támogatók, kapcsolatok: 

 BIOKOM, 

 Pécsi Vízmű, 

 Duna-Dráva Nemzeti Park 

 Mecseki Erdészeti Rt. 

 Állatkert, 

 PTE Botanikus Kert 

 Környezetünkért Közalapítvány 

 Művészetek háza 

 Árpádtetői Erdei Iskola 
 
Az iskolai felhasználó szerepe: 
A diákönkormányzat véleményét kikérjük, ötleteiket lehetőség szerint megvalósítjuk. A szü-
lők igényeit, elvárásait felmérjük, lehetőség szerint megvalósítjuk. 
 

16.17 Napköziotthon tevékenysége  

 
A napközi feladatai: 

 Felkészíti a tanulókat a következő napi órákra. 

 A tanulók túlterheltségét oldja a szabadidős tevékenységgel. 

 A mindennapi életben használható, gyakorlati tudást nyújt. 

 Biztosítja a mindennapos sporttevékenységet. 

 Felkarolja a gyengébb tanulókat. 

 Tehetséggondozásban segítséget nyújt (könyvtárhasználat, gyűjtőmunka). 

 Barátságos, jó kapcsolatot alakít ki a gyermekekkel, szülőkkel. 

 Munkáját összehangolja a tanító kollégákéval. 
 

A napköziben kétféleképpen csoportosítjuk a gyermekeket. 

 Életkor szerinti tanulási csoportok. 

 Szabadidős tevékenységek, érdeklődés szerinti csoportok. 
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 A csoportok a tanulási szakasz végéig zártak. Ezután újabb „rendezési elv” alapján a ta-
nulók érdeklődési körük, kedvük szerint választanak csoportot, melyhez csatlakozni kí-
vánnak életkoruktól függetlenül. 

 Szabadidős tevékenységet kínálunk a szabadidős sávban: 
Sport: ez lehet tornatermi, udvari mozgás, játék, labdajáték, de lehetőség van rö-

vid kirándulásra, sétára is. Ide tartozik a sakk és malomjáték is. 
Kreatív tevékenység: keretében papírhajtogatás, kerámiázás (só-liszt), gyöngyfű-

zés, fonás technikájával ismerkedhetnek a gyerekek. 
Tanulás: művelődésre, ismeretek szélesítésére, pótlására van lehetősége a gyere-

keknek (tanulmányi séták, kirándulások, hagyományápolás). 
  
Munkarend: 

 Az iskolai tanórák után csoportonkénti ebédeltetés, majd levegőztetés, szabadidős tevé-
kenység. 

 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 sorolá-
sa. 

 16.15--17,00 Három csoportban foglalkoztatjuk a napköziben maradó összes gyereket: 
 tanulás 
 sport 
 kreatív tevékenységek 

 

16.18 Szabadidős foglalkozások 

 
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánjuk a tanulókat azzal felkészíteni, 

hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős 
programokat szervezünk (tanórák, kirándulások, klubdélutánok, színház- és múzeumlátoga-
tások – gyakran egy-egy tantárgy bizonyos témáinak feldolgozását elősegítve).              
A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek 
kell fedezniük. 
Az iskolai szabadidős foglalkozásokat a helyi szabadidő-szervező koordinálja az 1999. évi 
LXVIII. törvénynek megfelelően. E pedagógus segítő-támogató felnőtti magatartásra nem-
csak a nevelés folyamatában vagy a szabadidő értelmes eltöltésére való sikeres rávezetés 
terén hozhat eredményeket, hanem egyéb területeken is, bizonyos helyzetekben ugyanis 
szociális, sőt, még terápiás funkciókat is betölthet. 
Napközben a lyukasórás gyerekek a szabadidő-szervező felügyelete mellett minél haszno-
sabban tölthessék a szabadidejüket, például gyöngyfűzéssel, sakkozással, udvari játékkal, 
tanulással. 
Felbecsülhetetlen szabadidős lehetőséget kínál a gyerekeknek az iskolai könyvtár. A napközis 
tanulóknak minden nap 16 órától 17 óráig pedagógusok felügyelete mellett különféle sport-  
és kézműves foglalkozásokra, tanulásra, gyakorlásra van lehetőségük. 
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16.19 Diákönkormányzat 

 
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 célja, feladata: 

 A diákönkormányzat feladata, hogy tagjai érdekeit képviselje, az érintett tanuló érdeké-
ben eljárjon. 

 A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi terü-
letein:  

 félévenkénti iskolagyűlés 
 diákönkormányzati nap 
 farsang 
 szükség szerinti diákönkormányzati megbeszélés 

 A diákönkormányzat tagjai az iskolával jogviszonyban álló, a diákönkormányzat vezető 
szerveinek választásában részt vevő tanulók. 

 A diákönkormányzat minden tagjának joga a képviselő megválasztásában részt venni 
mint választó és mint választható. 

 A diákönkormányzat minden tagjának joga a diákönkormányzat bármely képviselőjéhez 
kérdést feltenni és arra választ kapni. 
 

A diákönkormányzat szervezeti felépítése: 

 A diákönkormányzat szervezeti alapegységei az osztályközösségek. Öntevékeny közös-
ségi életük szervezésében az osztályfőnökök segítenek. 

 A diákönkormányzat képviselőtestületébe minden osztály két főt küldhet. A diákönkor-
mányzat 1 fő segítő pedagógus segítségével végzi tevékenységét. 

A tanulóközösség választott vezetősége érdekvédelmét, életének szervezését látja el. Mun-
kájáról és a diákönkormányzat képviselőtestületének ülésén elhangzottakról köteles folya-
matosan tájékoztatni az őt megválasztókat. 
 
A diákönkormányzat: 

 megválasztja a vezetőségét, tisztségviselőit, 

 elfogadja a diákönkormányzat éves munkatervét, 

 véleményezi az iskolai házirendet, 

 dönt saját működéséről, a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, a 
diákönkormányzati nap programjáról, a tanulóközösség minden tagját érintő kérdések-
ről, 

 kapcsolatot tart az iskolavezetéssel, a nevelőtestülettel, a szülők szervezetével. 
 
A diákönkormányzat jogai: 

 Döntési jogkör 
 A tanulóközösségek döntenek saját közösségi életük tervezésében, 

szervezésében, ellenőrzésében, értékelésében, valamint a diákönkor-
mányzati tagok megválasztásában és visszahívásában. 
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 A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadá-
sában. 

 A diákönkormányzati nap programjának megállapításában. 

 Véleményezési jogkör 
o A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol: 

 a munkatervnek, a tanév rendjének meghatározásakor a tanulókat 
érintő programok kialakításában 

 a házirend összeállításában 
 a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor a tanulókat érintő 

kérdésekben 
 kulturális és iskolán kívüli programok szervezésében. 

 Javaslattevő jogkör 
 A diákönkormányzat javaslatot tehet az iskolai élet minden, diákokat 

érintő kérdésében. 

 Egyetértési jogkör 
 Az ünnepélyek, megemlékezések rendjével, a hagyományok ápolásá-

val kapcsolatban. 
 A diákképviselők és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formájá-

nak és rendjének meghatározásában. 
 Az iskolai sportkör tevékenységével kapcsolatban. 
 A tanulók szervezett véleménynyilvánítása és a tanulók rendszeres tá-

jékoztatásának rendjével és formáival kapcsolatban. 
 A tanulók jutalmazásának elveivel és formájával, illetve a fegyelmező 

intézkedések formáival és alkalmazásának elveivel kapcsolatban. 
 
A diákönkormányzat legfelsőbb fóruma az iskolagyűlés: 

 évente kétszer ülésezik (szükség esetén bármikor összehívható) 

 meghallgatja a diákönkormányzat testületének beszámolóját, a diákönkormányzat elnö-
kének előterjesztéseit a feladatok végrehajtásáról, eredményekről 

 javaslatot tehet a diákönkormányzatot és az iskola életét érintő bármely kérdésben. 
 
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 

 Minden pedagógusnak, iskolai szervezetnek (Diákönkormányzat, SzM) a saját működési 
szabályzatában foglaltak alapján kell közreműködnie a tanulóközösségek megszervezé-
sében, működtetésében, fejlesztésében. 

 A tanuló ismerje meg önmagát, alakítson ki együttműködést társaival, és tudjon felelős-
ségteljes döntést hozni önmagáért és a közösségért. 

 Az együttlét során legyen képes pozitív emberi kapcsolatok kialakítására, érezze a közös-
ségi munka során a másokkal való tisztességes együttműködés örömét. 

 Legyenek nyitottak, megértőek különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások és a 
másság iránt. 

 Szerezzenek tapasztalatokat a környezeti konfliktusok kezelése, megoldása terén. 

 Kapcsolódjanak be környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, tanuljanak meg 
harmonikus kapcsolatot kialakítani természeti és társadalmi környezetükkel. 

 Tevékenységrendszerünk a tanulóktól aktivitást, együttműködést kíván. 

 A pedagógus együttműködő magatartásával, megnyilatkozásaival segíti minél magasabb 
hatásfok elérését. 
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 Új információs környezetben eligazodó, beilleszkedni képes fiatalokat nevelünk. 

 Tanulóinkban kialakítjuk a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és 
segítőkész magatartást.   

 Olyan struktúrát kívánunk működtetni, amelyben maguk a gyermekek teremtik meg éle-
tük normáit, határozzák meg együttélésük paramétereit, amelyben élvezhetik azt a biz-
tonságot, erőt és szigort, amelyet a közösség nyújt számukra.  
 

16.20 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 veszélyhely-
zetben 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, figyelemfelkeltés, az óvatosságra intés, 
nem pedig az elriasztás vagy a tiltás a cél. 
Főbb témák: 

 veszélyhelyzeti ismeretek 

 természeti katasztrófák 

 civilizációs katasztrófák 

 megelőzés 

 segítségkérés 

 menekülés 

 elemi elsősegélynyújtás 
A katasztrófavédelmi ismeretek oktatása beépül a kerettantervbe. Alsó tagozaton a környe-
zetismeret tantárgy keretében oktatjuk, felső tagozaton pedig az osztályfőnöki órák egy ré-
szét ezen ismeretek oktatására fordítjuk. 
Az oktatáshoz szükséges segédkönyvek az iskola könyvtárából kikölcsönözhetők.  
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17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A Pedagógiai Programot a szakalkalmazotti értekezlet fogadta el. 

A Pedagógiai Programot a fenntartó hagyja jóvá, és az a jóváhagyással válik érvényessé. 

A hatálybelépés napja az Pedagógiai Program fenntartói jóváhagyásának napja. Amennyiben 

a Pedagógiai Program felterjesztésére válasz nem érkezik, a hatálybelépés napja a felterjesz-

tést követő 30. nap utáni első képviselőtestületi ülés napja. 

A Pedagógiai Program hatálybalépésével érvényét veszti az intézmény eddig hatályos jóvá-

hagyott Pedagógiai Programja. 

A Pedagógiai Programban foglaltak megtartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára 

kötelező, megszegése fegyelmi felelősséggel jár. 

 

A Pedagógiai Program nyilvánossága: 

Jelen Pedagógiai Program megtekinthető 

- az iskola könyvtárában 

- az intézmény honlapján 

- az intézmény titkárságán 

 

A Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programját a szakalkalmazotti értekezlet 

határozatképes ülésén elfogadta. 

 

 

Pécs, 2017. június 22. 
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18. MELLÉKLETEK 

 

Mellékletek: 

- A Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola szakalkalmazotti értekezletének jegyzőkönyvei, 

jelenléti ívei 

- Intézményvezetői nyilatkozat 

- A Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola diákönkormányzatának nyilatkozata 

- A Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola szülői szervezetének nyilatkozata 

- Fenntartói határozat a Pedagógiai Program jóváhagyásáról 

 

 
 

 


