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NEVELÉSI PROGRAM 
 

1 . 1 . Az iskolában folyó nevelő–oktató munka alapelvei, értékei, céljai 

 

Alapelvek: Iskolánk nevelő – oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, az 

európai humanista értékrend hatja át, valamint kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt 

álló közös problémákra és a különböző kultúrák iránti nyitottságra. Iskolánkban olyan légkört 

kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. 

 

Ennek keretében:  

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk; 

 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe; 

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük; 

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük; 

 minden gyerek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban; 

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk; 

 tanuló – tanuló 

 tanuló – nevelő 

 szülő – nevelő 

 nevelő – nevelő között. 

 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai 

feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak 

nevelni a ránk bízott gyermekekből. 

Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő- oktatómunka áll, amely biztosítja 

tanulóink továbbhaladását a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően.  

 

Ennek érdekében: 

• a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra 

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható alapműveltséget nyújt; 

• iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a 

tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat 

szűkebb és tágabb környezetükben; 
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• az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk; 

• fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tudás módszereit; 

• szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen; 

• törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre; 

• segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót – megelőzni, felismerni a rosszat; 

• törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására; 

• szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén 

tápláljuk a gyerekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

 

Iskolánk elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván venni a 

lakóhelyünk életében. 

 

Ennek érdekében: 

• rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, családokkal; 

• igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről minél 

többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő polgárai 

• ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és 

közművelődési intézményekkel; 

• nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – 

továbbra is képviseltesse magát és részt vegyen a különféle városi rendezvényeken, 

illetve a tanulók számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és 

lebonyolításában. 

 

Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

• humánus; 

• erkölcsös; 

• fegyelmezett; 

• művelt; 

• kötelességtudó; 

• érdeklődő, nyitott; 

• kreatív, alkotó;  

• becsüli a szorgalmas tanulást, munkát; 

• képes a problémák érzékelésére, megoldására; 

• gyakorlatias; 

• képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében; 

• jó eredmények elérésére törekszik / játékban, munkában, tanulásban/ 

• van elképzelése a jövőt illetően; 

• becsüli a tudást; 
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• öntevékeny, aktívan részt vesz a tanulásban; 

• ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit; 

• képes tudását továbbfejleszteni és önállóan ismereteket szerezni; 

• tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti; 

• képes értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és 

írásban; 

• a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik; 

• ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

 a természet a környezet értékeit, 

 más népek értékeit, hagyományait, 

 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit. 

• a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben; 

• ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat; 

• ismeri és betartja a különféle közösségek / család, iskola, társadalom / együttélését 

biztosító szabályokat; 

• ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit 

és módszereit; 

• viselkedése udvarias; 

• beszéde kultúrált; 

• társaival együttműködik; 

• szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli; 

• képes szeretetet adni és kapni; 

• szereti hazáját; 

• megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket; 

• szellemileg és testileg egészséges és edzett; 

• egészségesen él; 

• szeret sportolni, mozogni; 

• megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott; 
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Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 

egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája 

azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több 

itt felsorolt személyiségjeggyel. 

Pedagógiai programban általánosan képző, komplex személyiség – és képességfejlesztő 

pedagógiát megvalósító iskolaként definiáltuk intézményünket! 

Alapelveinkben is ez az öndefiníció fogalmazódik meg: esélyegyenlőség, nyitottság, 

komplexitás, személyközpontúság. 

• Az ismeretanyag megértése és alkalmazása, az önálló ismeretszerzés igényének 

kialakítása. 

• Saját egyéni, hatékony tanulási módszerek kialakítása, a munkamemória kapacitásának 

növelése, az ismeretek előhívásának gyorsítása. 

• Szülőföldünk, hazánk kultúrájának, hagyományainak, történelmi emlékeinek 

megismerése, megőrzése, tiszteletben tartása. 

• Az európai és nemzetközi törekvések ismerete, más népekkel szembeni tolerancia. 

• A demokratikus magatartásformák kialakítása. 

• Különféle kommunikációs csatornákon nyert információk / verbális, vizuális, 

audiovizuális, informatikus / értelmezése, feldolgozása. 

• Az egészséges életmód, egészségvédelem technikájának elsajátítása. 

• A környezetvédelem lehetőségeinek ismerete. 

 

Célok az alapfokú nevelés – oktatás első szakaszára: (1-4 évfolyam) 

Célok: 

 

• Óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyerekekben a megismerés, megértés és 

tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. 

• Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. 

• Tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 

magasabb társadalmi értékei iránt. 

• Az iskola adjon helyet a gyerekek játék – és mozgás iránti vágyának. 

• A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsen, 

alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

 

Célok az alapfokú nevelés – oktatás másodi szakaszára: (5-8. évfolyam) 

Célok: 

 

• Folytassa az első szakaszban folyó nevelő – oktató munkát, a képességek, készségek 

fejlesztését. 
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• Vegye figyelembe, hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az 

érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. 

• Vegye figyelembe, hogy 13-14 éves kortól a tanulók ismeretszerzési folyamatában 

előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás. 

• A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveljük. 

• A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel 

a továbbtanulásra, társadalomba való majdani beilleszkedésre. 

• Alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlását. 

 

Feladatok:  

Az 1-4 évfolyamban folyó nevelő – oktató munkánk feladata, hogy 

• A pedagógiai munka középpontjában a személyre szól fejlesztés törekvése álljon. 

• A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ezáltal motivált munkában fejlessze a 

kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítsa 

érzelemvilágának gazdagodását. 

• Adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat – és problémamegoldáshoz.  

• Alapozza meg a tanulási szokásokat. 

• Támogassa az egyéni képességek kibontakozását. 

• Törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyerekek szociális – 

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

• A gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. 

 

 

Feladatok:  

Az 5-8 évfolyamban folyó nevelő – oktató munkánk feladata, hogy: 

• Fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek. 

• A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a 

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritás 

érzését, empátiáját. 

• Olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja 

megbízhatóságának, becsületességének értékét. 

• Erősítse az Európához való tartozás tudatát. 

• Fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására. 
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A Komáromi Dózsa György Általános Iskolát tevékenysége során az alábbi célok vezérlik:  

 

• Minden tanuló szeressen iskolába járni. 

• A tanulók legyenek motiváltak a tanulásra. 

• Minden iskolás ízlelje meg a sikert társai, szülei és nevelői körében, túl a tantervi 

követelményeken – a képességek mind szélesebb körében. 

• A tanulók a siker esélyével készüljenek fel életpályájukra. 

 

Az iskolai alapcélok teljesülése szempontjából fontos kritérium: 

 

• ha a tanulók kifejezésre juttatják, jól érzik magukat az iskolában,  

• ha minden tanuló bármely területen sikert ér el, átlagon felüli teljesítményről ad számot, 

• ha a tanulók az iskolával jó együttműködésben, képességeiknek megfelelő eredményt 

produkálnak, 

• ha a továbbtanulási mutatók jók. 

 

Az iskola általános céljainak értékelésére osztályfőnöki, illetve alsós munkaközösség 

hivatottak. A célok teljesülésének értékelésére minden évben sor kerül. 

Az értékelés módszerei közt fontos szerepet játszik a tanulók megkérdezése a tanulók 

különböző, sikerrel kecsegtető programjainak rögzítése, az osztályozó értekezlet 

tapasztalatainak rögzítése, tanári beszámolók. 

 

A fenti eredmények elérésének eszközeként az alábbi folyamatos tevékenységi formákat 

folytatjuk: 

• következetes tanári magatartással és követelményrendszerrel dolgozunk tanítványaink 

nevelése és formálása érdekében. 

• folyamatos és kitartó munkára, tanulásra késztetjük diákjainkat 

• rendszeres értékeléssel és osztályozással adunk visszajelzést tanítványainkról 

• az eredményekről azonnal tájékoztatjuk a tanulók és a szülőt. 

 

Eredményeink elérése érdekében  az alábbi eljárásokat alkalmazzuk: 

• minden diákot egyéniségként kezelünk, és megkeressük fejlesztésének, 

nevelésének optimális lehetőségeit 

• kiemelt figyelmet fordítunk az családokkal való folyamtatos kapcsolattartásra 

• fontosnak tartjuk annak a tanári mentalitásnak fejlesztését, amely minden 

tanítványban tehetséget lát. 
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1 . 2 . A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok: 

 

Pedagógiai feladatunkat az alábbiakban határoztuk meg: 

 a NAT – ban és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, 

elsajátítása; 

 valamint az ezekre épülő differenciálás. 

E két feladatunk azt a célt szolgálja, hogy tanulóink 

 a különböző szintű adottságaikkal, 

 az eltérő mértékű fejlődésükkel, 

 az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, 

 egyéb ( érdeklődési körüket érintő ) tevékenységükkel, 

 szervezett ismeretközvetítéssel, 

 spontán tapasztalataikkal összhangban 

 minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 

 

A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló 

ismeretszerzési, kommunikációs, egészséges és kultúrált életmód iránti, cselekvési 

motívumainak, képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. 

Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magába, a 

tanulók életkori szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel. 

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk alapja egy olyan közös 

gondolkodást kíván az iskolafenntartó részéről, amelyben: 

A  t a n u l ó k :        

tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, 

figyelembe véve, hogy az oktatás – nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi 

élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 

Ezen célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: 

Az értelem kiművelése: 

Feladat: 

- a megismerési vágy fejlesztése; 

- tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása 

- a világ megismerésére való törekvés kialakítása; 
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A tanulók erkölcsi nevelése 

F e l a d a t :  

- az alapvető erkölcsi értékek megismerése, tudatosítása, meggyőződéssé alakítása 

A tanulók közösségi nevelése 

F e l a d a t :  

-az emberi együttélés szabályainak megismerése; 

A tanulók érzelmi nevelése: 

F e l a d a t :  

- cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása 

A tanulók akarati nevelése: 

F e l a d a t :  

- A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása 

 

1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok: 

 

1.3.1. Az egészségfejlesztés iskolai feladatai: 

 

Az egészségfejlesztés leglényegesebb módszere az egészségnevelés. Célja, hogy az 

egészségkulturális szint növelésével, az életmód javításával elősegítse az egészség 

megtartását, a betegségek megelőzését. 

 

Feladataink: 

• diákjaink ismerjék meg az egészséges életmód legfontosabb szabályait 

• legyenek tisztában az egészséges táplálkozás fontosságával 

• tartsák szem előtt a testi higiénét, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatását 

• ismerjék meg a drog, az elkohol és a dohányzás egészségkárosító hatását. 

 

1.3.2. Az elsősegély – nyújtási alapismeretek elsajátítása: 

 

• tanítási órákon belül (osztályfőnöki, biológia, testnevelés) és délutáni 

csoportfoglalkozáson valósul meg 
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• az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának célja:  

 segítségnyújtás népszerűsítése, 

 gyors és megfelelő reagálás megtanítása, hogy a legrosszabb baleseti 

követelményeket elkerüljük. 

1 . 4 . Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok: 

A tanulók mindig szűkebb (család, osztály, iskola) és tágabb (környezet, társadalom) 

közösség tagjai. A nevelés - oktatás az emberi viszonyokban gazdag közösségek 

hatásrendszerén át, a közösségekben, a közösség életének, céljainak, érdekeinek 

figyelembevételével, a közösség aktív részvételével történik. A közösségek biztosítanak 

terepet a pedagógus vezető, irányító, kezdeményező szerepe mellett a tanulók önállóságának, 

öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakozásához. 

A közösség és az egyén egyszerre forrása és tárgya a nevelő hatásoknak. A közösségi és egyé-

ni bánásmód egységének, dinamikus egyensúlyának kialakítása és fenntartása alapvető fon-

tosságú pedagógiai követelmény. Meghatározott társadalmi feladatot teljesít, az egyéni kez-

deményezés pedig a közösség megújulásának feltétele. 

 

1.4.1.A diákönkormányzat szerepe és feladatai a közösségfejlesztésben 
 

1) Törekszünk arra, hogy gyermekeinkben kialakuljon a kommunikációs képesség és konflik-

tuskezelési készség, az egymás iránti figyelem és segítőkészség, a tolerancia. 

 

F e l a d a t o k :   

(A kommunikációs és konfliktuskezelési tananyag elvégzése elsősorban az osztályfőnöki órá-

kon, illetve szabadidős tevékenységek során kell, hogy megvalósuljon) 

A tanulóknak a tanítási órákon lehetőséget kell ismereteik és véleményeik kifejtésére, érdeke-

ik ütköztetésére, a vélemények, érvek kifejtésére, értelmezésére, megvédésére. 

 "ÉN - célja: az önértékelés fejlesztése 

 "TE" - olyan konfliktus kezelési készségek kifejlesztése, amelyek ahhoz szükségesek, 

hogy egy adott helyzetet számos nézőpontból tudjanak értelmezni 

 "TE+ÉN" - a tanulók olyan hatásos kommunikációs készségeket fejlesztenek ki maguk-

ban, amelyek elősegítik a konfliktusok hatékony kezelését 

 "ÉN veled szemben" - célja: rávezetni a diákokat arra, hogy hogyan lehet a konfliktusok-

kal élni és visszaélni, felismertetni, hogy minden konfliktusnak van pozitív oldala, amely 

fejlődésre és tanulásra ad lehetőséget 

 "Veled - hatékony konfliktusmegoldó stratégiák megismertetése 

- "MI" - célja: legyen tudatában alapvető emberi jogainak, tanuljon meg kiállni ezekért 
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2) Célunk, hogy tanulóink olyan készségeket birtokoljanak, amelyek segítenek a társadalmi 

környezettel harmonikus kapcsolatot kialakítani, mely alapja a "Társadalmi egészségnek." 

 

F e l a d a t o k :   

Az iskola és osztályszinten, az együttműködési készség és a társadalmi normák személyiségbe 

való beépítése érdekében, szervezett társas együttlétek alakuljanak ki, kirándulások, délutáni 

„dumapartik”, közös filmezés, amelynek alapja az osztályközösség. A "Dózsa osztály" ver-

seny kidolgozott rendszere működjék hatékonyan.  

3) Célunk, hogy tanulóink demokratikus légkörben gyakorolhassák jogaikat, kötelességeiket. 

 

F e l a d a t o k :   

Személyiségi és állampolgári jogokkal kapcsolatos ismeretek megalapozása 

 A közéletben történő eligazodás és bekapcsolódás képességének kiművelése 

 Ismertessük meg és gyakoroltassuk a demokratikus politizálás elemeit 

 Biztosítsunk megfelelő fórumokat ezek gyakorlására az osztályközösségekre alapozva 

 /Iskolagyűlés, diákönkormányzat vezetői testülete 

 Közös értékrend kidolgozása /Házirend/ 

 Közös iskolai célok tudatosítása 

 

4) A külső szervezetekkel való kapcsolattartás, kapcsolódás Európához: (Önkormányzat, Vá-

rosi Diáktanács, Tatabányai Tankerületi Központ, Sportegyesületek, civil szervezetek, „mo-

nostori iskolák” Fiatalok Lendületben)  

 

Feladatok: Az iskolai, települési, országos hagyományok megőrzése, ápolása. A nemzetközi 

kapcsolatok kialakítására, ápolására való törekedés.  

Ehhez biztosítani a kapcsolattartáshoz szükséges informatikai ismereteket. 

 

A közösségfejlesztés szervezeti formái: 

 

 Osztályközösség 

 Napközis csoportok  

 Tanulószoba 

 Diákönkormányzat 

 Szakkörök 

 Iskolaújság (honlapon megjelenítve)   
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1.5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza.  

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

• a tanítási órákra való felkészülés, 

• a tanulók dolgozatainak javítása, 

• a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

vezetése, 

• különbözeti, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

• kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

• a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

• tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

• felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

• iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

• osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

• az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

• szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

• részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

• részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

• a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

• tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

• iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

• részvétel a munkaközösségi értekezleten, 

• tanítási nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

• szertárrendezés és szaktantermek rendben tartása, 

• osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

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

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

• Segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

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

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

terjeszti. 

• Szülői értekezletet tart. 

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

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

tanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

• Segíti és nyomon követi osztály kötelező orvosi vizsgálatát. 

• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

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

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 

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

megoldását. 

 

 

1.6. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai  

       tevékenység 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, a sajátos nevelési igényű gyermek, 

tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, a 

kiemelten tehetséges gyermek, tanuló fejlődéséhez, személyiségének megfelelő 

kibontakoztatásához, képességeinek megfelelő teljesítményének eléréséhez többlet 

pedagógiai munkát igényel. Iskolánk tantestületének hivatástudata, szakmai felkészültsége, a 

gyermekek iránti szeretete alapján vezérelve az alábbiak szerint biztosítjuk, hogy minden 

egyes tanulónk megkapja a szükséges egyénre szabott pedagógiai odafigyelést. Mindazt a 

törődést, oktatást, nevelést, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a család és az iskola közös 

együttműködése révén megvalósuljanak a gyermek fejlődéséhez szükséges célkitűzések. 

 

 

1.6.1. A tehetség kibontakoztatását segítő tevékenységek: 

A tehetséges fiatalok gondozása egyik kiemelt feladatunk. Ezért kiemelt fontosságú a tehetsé-

gek felismerése és fejlesztése.  

Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy felhívja a fi-

gyelmet tehetséges tanítványaira, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlődésükről.  
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E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb 

együttműködést tételezi fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézmények-

kel és szakemberekkel.  

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban:  

 Differenciált tanórai munka  

 Tehetséggondozó szakkörök  

 Fejlesztő foglalkozások 

 Felkészítés versenyekre, pályázatokra 

 Felkészítés középiskolai tanulmányokra  

 Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása 

1.6.2.A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

Tanulóink előképzettségében nem csak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 

jelentős, a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő kü-

lönbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok is-

meretében, személyi higiénia terén is. Az esélyegyenlőtlenség megszüntetése e téren is fontos 

feladat. Történhet speciális felzárkóztató programokkal, különösen, ha kisebb gyerekekről van 

szó, azonban főként a személyes törődésnek, beszélgetéseknek lehet nagy szerepük, melyek-

kel elősegíthetjük, hogy a diák elfogadja önmagát jelenlegi nehézségeivel, aktivizálja erőit 

hiányosságok felszámolása érdekében, s megakadályozzuk, hogy a lemaradás magatartás és 

lelki zavarok kialakulását idézze elő.  

Kiváltképpen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk a súlyosan hibás nevelési atti-

tűdök következtében érzelemszegény gyermekeket, akiket csak önmagunk, szeretetünk fo-

lyamatos ajándékozásával zárkóztathatunk fel.  

A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot kí-

vánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló he-

lyes önismeretre és küzdőképességre nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató és fejlesztő fog-

lalkozások és a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, szervezését és kivitelezését.  
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E tevékenységek közben ügyelnünk kell arra, hogy a tehetséges tanulókkal való kiemelt fog-

lalkozás ne lássa kárát a felzárkóztatásának. Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egysége-

sen magasabb tudásszintje, a korábban lemaradó tehetséges tanulók erőfeszítésének példája, 

valamint a folytonos kétirányú differenciálásra való törekvés a tanári munkában számukra is 

jó gyümölcsöket teremjen.  

Az egészséges, kiegyensúlyozott felnőttkor alapja a gyermekkor, éppen ezért nagyon fontos a 

zavarok korai felismerése.  

Az általános iskolában folyó összetett munka egyik fontos része azoknak a gyerekeknek az 

oktatása, nevelése, akiknek fejlődése eltérően alakult a korai gyermekkorban. Fontos és lé-

nyeges feladatai vannak ebben a folyamatban a fejlesztőpedagógusnak a káros tényezők konk-

rét vizsgálatával, és ennek ismeretében a lehetséges és szükséges speciális módszerekkel a 

káros hatások kiküszöbölésére, ill. csökkentésére. Megtudható, hogy a gyermek mely részké-

pesség-gyengeségek miatt igényel fejlesztő foglalkozást.  

F o n t o s :   

• a személyiséget károsító környezeti tényezők felismerése - ingerszegény környezet, 

elhanyagoltság, rossz családi körülmény, helytelen nevelési eljárás korrigálása  

• a gyermek és a felnőtt környezet közötti kontaktus, a gyermeknek a társaihoz való vi-

szonyulása, megnyilvánulása - mindezek utalnak az érzelmi kiegyensúlyozottságra is, 

amit feladathelyzetben, szünetekben és spontán tevékenység végzése közben figyelhe-

tünk meg a gyermekeknél.  

Minél hamarabb sikerül felfedeznünk a problémákat, megelőzhetjük, hogy az elsődleges tüne-

tekre rakódjanak a várható következmények: a magatartászavar, agresszió, regresszió, önérté-

kelési probléma, iskolai kudarcok stb.  

A fejlesztő foglalkozások megtervezésénél a programok kiválasztásával meg kell tervezni, 

hogy mely célokra irányul elsődlegesen és melyekre lehet másodlagos fejlesztő hatással.  
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Részképesség-gyengeségek egyéni vagy kiscsoportos korrekciója  

A szakértői vélemények alapján kerülhet sor a megfelelő programok, feladatcsoportok kivá-

lasztására, az egyénre szabott fejlesztési irányok meghatározására.  

Természetesen fel kell tudnunk mérni azt is, hogy melyek azok a gyengeségek, hiányok, zava-

rok, amelyek már nem tartoznak kompetenciánkhoz, hogy a gyermek fejlődését szem előtt 

tartva a megfelelő szakemberhez (pszichológus, logopédus) irányíthassuk.  

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a gyermek számára ezek a foglalkozások- bármennyire is 

játékosnak tűnnek- nagyon megerőltetők, fárasztóak, hiszen éppen azokban a képességekben 

várunk el tőle sikereket, ahol nehézségei vannak.  

A fejlesztő foglalkozás hatásfokát legkevesebb egy évnél nem rövidebb időtartamú foglalko-

zás után éri el. Munkánk szükségességét és eredményességét a fejlesztés hatásfoka igazolja, 

amelyet a vizsgálóeljárás megismétlésével ellenőrizhetünk. A gyermek nehézségeinek mérté-

kétől függően a fejlesztő foglalkozások gyakran több éves munka után érik el kitűzött célju-

kat, azt hogy képességeiket az akadályozó tényezők felszámolása után teljes mértékben ki-

bontakoztassák. 

1.6.3.A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók fej-

lesztését, mert a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is gátjá-

vá válhat.  

I s k o l á n k  f e l a d a t a :   

• a tanuló személyiségének és környezetének megismerése,  

• a problémák gyökerének feltárása,  

• a fejlesztő módszerek megbeszélése, egyeztetése a családdal,  

• a megfelelő beilleszkedés hatékony segítése,  

• a szülők segítése a családi, a nevelési konfliktusok megoldásában  
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Ennek érdekében fejleszteni szükséges a gyermek önismeretét, önbizalmát, együttműködési, 

kapcsolatépítési képességét, szerepelni tudását, konfliktuskezelői képességét.  

A fejlesztés színterei az iskolai szintű és az osztályközösségi programok.  

Az elérendő cél a tanulók felelősségtudatának, önfegyelmének, önismeretének kezdeménye-

zőkészségének, csoportmunkára való alkalmasságának és egyéni képességeinek megfelelő 

szintű kibontakoztatásának kialakítása.  

1.6.4. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek kerültek. 

A nevelés három színterén - család, iskola, társadalom - a családok nagy többsége nem tudja, 

vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel megküz-

deni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát teljesen pótolni.  

Nevelésünk az iskola tantestülete által képviselt értékrend elfogadását, a kívánatos életforma 

kialakítását, mindennapi megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára ma-

radandó lesz. Megvédi őket az alkoholizmus, kábítószer, az egészségtelen életmód és egyéb 

erkölcsi veszélytől.  

Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek számára 

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

re a hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó magatartása, 

megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalnunk kell a fokozott törődést a 

tanulóval. Olyan pozitív értékrend felmutatását, amelyet a társadalom joggal vár el iskolánk-

tól. 

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma emelkedik. Ezért is indokolt, hogy a 

gyermek és ifjúságvédelem átfogja az iskolai élet egészét, biztosítsa a gyermekeket megillető 

jogok érvényesülését, védő-óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében.  

Ezt a tevékenységet az ifjúságvédelmi felelős koordinálja. Folyamatos kapcsolatot tart az osz-

tályfőnöki munkaközösség vezetőjével és az osztályfőnökökkel, tanítókkal, tanárokkal. Csa-

ládlátogatáson vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében. Kapcsolatot tart a külön-

böző ifjúságvédelmi szervezetekkel.  

Ifjúságvédelmi tevékenységünk fontosabb feladatai:  

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

lemmel kísérése.  

 Az egészséges fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának elősegítése a 

családon belül és a családon kívül.  
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 A tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása igé-

nyeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés).  

 A tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, rendszeres iskolába járásának folya-

matos ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás kezdeményezése.  

 

A gyermeket veszélyeztető helyzetben minden pedagógusnak gyors és hatékony intézkedést 

kell tennie!  

Meg kell vizsgálnunk :  

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

kölcsi, érzelmi, értelmi fejlődését.  

• hogy mennyire ellenőrzött a tevékenysége, szabad mozgása.  

• hogy használ-e a tanuló egészségére káros anyagokat, szereket, folytat-e fejlő-

désére káros életmódot.  

• hogy a tanuló szociális helyzete szükségessé teszi-e segélyek, egyéb támogatá-

sok igénybevételét.  

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

környezetben nevelkedő gyermekek otthoni életformája, ellátása, pihenése.  

• hogy szükséges-e rendszeres segítségnyújtás tanulmányai befejezéséhez, pá-

lyaválasztásához és eredményes beiskolázásához.  

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

tén feltárhatja problémáit.  

1.6.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Iskolánk környezetében a szülők gyakran önhibájukon kívül kerülnek nehéz szociális helyzet-

be. Nem ritka olyan eset sem, amikor a családi háttérben nem megfelelő életvezetés miatt 

alakul ki olyan helyzet, amely tanulóink szociális helyzetét jelentősen rontják.  

Iskolánkban a szociális hátrányokat az alábbi tevékenységi formákkal kívánjuk mérsékelni:  

• tehetséggondozó programok szervezése,  

• napközis, tanuló szobai ellátás biztosítása,  

• fejlesztő foglalkozások biztosítása,  

• a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás bizto-

sítása az iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken,  

• segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociá-

lis és anyagi helyzetétől függően,  
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• szülők, családok életvezetési gondjainak segítése, tanácsadás, 

• a tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása, hozzájárulás ta-

nulmányi kirándulásokhoz, táborozásokhoz, 

• drog- és bűnmegelőzési program alkalmazása,  

• felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok figye-

lése, részvétel a pályázatokon.  

 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműkö-

dik az érintett családdal, a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Családsegí-

tő Szolgálattal, a gyermekorvossal, a védőnővel, a rendőrséggel és az egyházakkal. 

 

1.7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi 

jogainak gyakorlási rendje 

 
Az intézmény tanulói a törvény adta lehetőségekhez mérten részt vesznek az iskola 

döntéseinek folyamatában. Ezt a diákkörök és a diákönkormányzat keretei között tehetik 

meg. Az intézményben diákkörök és diákönkormányzat működhet. Diákkör létrehozását 

minimum 15 fő tanuló kezdeményezheti. Az iskolában, csak tantárgyi, kulturális, sport, 

szakmai diákkörök alakíthatók. 

 

Intézményünkben minden osztály maximum 2-2 tagot delegálhat Diákönkormányzatba. Ezek 

a tagok képviselik az osztályok érdekeit, tájékoztatják társaikat az őket érintő fontos 

kérdésekről, társaik véleményének kikérése után gyakorolják a véleményezési jogot és 

vezetőt választanak maguk közül, aki kapcsolatot tart iskolavezetéssel. A Diákönkormányzat 

évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, 

önálló programokat szervezhet. A Diákönkormányzat tanévenként egy tanítás nélküli 

munkanap programjáról dönt, melyről a nevelőtestület az éves program elfogadásakor 

nyilvánít véleményt. 

 

A Diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt felsőfokú végzettséggel rendelkező és 

pedagógus szakképesítéssel rendelkező személy segíti,, akit a diákönkormányzat javaslatára 

az igazgató bíz meg öt éves időtartamra. 

 

Az iskolai döntéshozatali folyamatban a Diákönkormányzat véleményét minden esetben ki 

kell kérni: 

 

• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  
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• tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

• ifjúsági célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

• házirend elfogadása előtt. 

 

 

Teljes körűen biztosítjuk a jogszabályok által a diákönkormányzat vonatkozásában deklarált 

véleményezési jogok érvényesítését,a véleményt minden alkalommal írásban szerezzük be. 

A tanulók nagyobb közössége – a tanulói létszám minimum 25 % - a – véleményt formálhat 

az őket érintő kérdésben. Amennyiben egy adott ügy minimum ezt a tanulólétszámot érinti, 

ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét a döntés előtt. 

 

A véleményeket, észrevételeket minden esetben a Diákönkormányzat juttatja el az 

iskolavezetésnek, írott formában a Diákönkormányzat vezetőjének aláírásával. 

 

1.8. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal és iskola partnereivel 

 
Az eredményes nevelő-oktató munka, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének 

elengedhetetlen feltétele a szülői ház, a tanulói és a pedagógus közösség koordinált, aktív 

együttműködése. A tanuló, a szülő és a pedagógus az iskolai nevelés-tanítás-tanulás 

folyamatának három egymásra utalt, azonos érdekű szereplője. Az érdekazonosság ellenére 

az együttműködés alkalmazkodási képességet, empátiát, bizalmat, fegyelmet és sok türelmet 

kíván mindhárom féltől. 
 

Az együttműködés fontos feltétele, hogy a partnerek ismerjék alaposan az iskola nevelési 

programját, különösen annak első szakaszát, amely az itt folyó nevelő-oktató munka 

alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit és eljárásárait határozza meg. 

 

1.8.1. A szülői és az iskola együttműködésének formái 

 

Az együttműködés során először azokat a kérdéseket kell rendezni, hogy milyen módon 

működhet közre, segítheti a szülői az iskolában folyó nevelőmunkát, illetve az iskola milyen 

módon és formában nyújthat segítséget a szülőnek gyermeke helyes neveléséhez. 

 

1) A szülői részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat 

várjuk el: 

 

• aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

• őszinte véleménynyilvánítást, 

• együttműködő magatartást, 

• nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását, 

• a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését, 

• érdeklődő-segítő hozzáállást, 

• szponzori segítségnyújtást. 
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2) Iskolánk a gyermekek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási formákat 

kínálja: 

• szülői értekezlet, 

• fogadóórák, 

• családlátogatások,  

• rendkívüli megbeszélések, 

• nyílt napok, nyílt órák szervezése, 

• rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról, 

• pályaválasztási tanácsadás. 

 

1.8.2. A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, alkalmai, lehetőségei 

 

• kötelező tanítási órák, 

• nem kötelező iskolai órák, 

• szakköri foglalkozások, 

• közös kirándulások, 

• klubdélutánok, 

• közösen végzett hasznos munkák, 

• sportversenyek, vetélkedők, 

• diák fórumok, 

• személyes megbeszélések. 

 

 

A szülők közösségének képviseleti szervei: osztály és az iskolai Szülői Szervezet 

választmányai. 

A tanulókat az iskolai diákönkormányzat választott vezetői képviselik. 

A diákönkormányzat megbízott pedagógus segít munkája végzésében. 

 

 

1.8.3. Kapcsolattartás partnereinkkel 

 

Intézményünk folyamatos kapcsolatot tart fenn a település szervezeteivel: civilek, Városi 

Diáktanács, Idősek, önkormányzat, Családsegítő, iskolaorvosi hálózat, védőnő, rendőrség, 

tűzoltóság stb. 

Részt veszünk ezen szervezetek programjain, műsorain. Honlapunkon folyamatosan 

tájékoztatást adunk intézményünk életéről, eseményeiről. 

 

1.9. A tanulmányok alatti vizsga szabályzata 

 

  1.9.1. A vizsgaszabályzat célja 
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A vizsgaszabályzat célja a törvényben foglaltak alapján a tanulók tanulmányok alatti vizsgái-

nak lebonyolítási rendjének szabályozása. 

 

1.9.2. A vizsgaszabályzat hatálya 

 

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

•  osz t á l yozó  v iz sgákra ,  

•  kü lönbözet i  v iz sgákra ,  

•  j av í tóv iz sgákra  

vonatkozik.  

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

• aki osztályozó vizsgára jelentkezik 

• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít 

• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és 

ennek feltételeként az igazgató különbözeti vizsga letételét írja elő. 

 

1.9.3.  V i z s g a i d ő s z a k o k  

 

Javítóvizsga: augusztus 15-31. között. 

Osztályozóvizsga: helyi rend szerint. 

Az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban tegyen vizsgát. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák rendje 

A vizsgák témaköreit írásban kapja meg a diák az osztályozó vizsgák esetében az első félév 

anyagából októberben, a második félév anyagából februárban. Javítóvizsga esetén júniusban, 

az osztályozóértekezlet után.  

 

Az í rásbel i  vi zsgák rendje  

Az írásbeli vizsgák feladatlapjait a szaktanár készíti el, nyomtatott formában és a vizsgát 

szervező igazgatóhelyettesnek adja át legkésőbb az írásbeli vizsgát megelőző napon. 
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A vizsgateremben, egy időben padonként egy tanuló vizsgázhat. A tanulók csak az iskola bé-

lyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre 

álló idő vizsgatárgyanként 45 perc. Az elégtelen írásbeli vizsga szóbeli vizsgán javítható. 

A s zóbel i  v i zsgák rend je  

A szóbeli vizsgák kérdéseit a szaktanár állítja össze és a vizsgabizottság elnökének adja át 

legkésőbb a szóbeli vizsgát megelőző napon. A szóbeli vizsgák 3 tagú vizsgabizottság előtt 

történnek. A tanuló a kérdező tanár által kiadott kérdések megválaszolására gondolkodási időt 

kap. 

A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik. 

 

1.9.4. A vizsgák helye, ideje, magatartási szabályai 

 

A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt termekben és időpontokban zajlanak. 

A tanulmányok alatti vizsgák nem nyilvánosak a vizsgázók kötelesek pontosan megjelenni az 

alkalomhoz illő öltözékben. Javítóvizsga esetén a bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt az 

osztályfőnöknek át kell adni. A tanulók a vizsga alatt nem kommunikálhatnak egymással, a 

vizsga rendjét nem zavarhatják. Rendbontás esetén a vizsgabizottság elnöke- jegyzőkönyv 

felvétele mellett- az érintett tanuló részére a vizsgát felfüggesztheti. 

 

1.9.5. A  v i z s g á k  é r t é k e l é s e  

 

Az írásbeli vizsgák értékelése az alábbi egységes osztályzás szerint történik: 

• 0-33%      elégtelen 

• 34-50%    elégséges 

• 51-75%    közepes 

• 76-90%    jó 

• 91-100%   jeles 

 

A szóbeli és írásbeli vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező ta-

nár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg. Abban az esetben, ha egy vizsga több vizsga-

részből áll, a végső eredményt a vizsgarészekre adott osztályzatok átlagából kell számítani. 

 

1.9.6. A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása 

 

A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az intézmény vezetője bízza meg felada-

tuk ellátásával, melyről a vizsgát megelőzően legalább 3 nappal értesíti (szóban) az érintette-

ket. 

A vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal vehet részt. 
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A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és tagok aláírásával. A jegyzőkönyv melléklete a 

vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. 

A szülő kérésre a fenti dokumentumokba betekinthet. Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros 

tollal javítja és értékeli, aláírásával látja el. 

 

1.10. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 
Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 
A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával a beiratkozása napjától tanulói 

jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és 

az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. 

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló 

jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje 

egyes jogok gyakorlását az elő tanév megkezdéséhez kötheti. 

 

A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon teszi közzé az intézmény. 

 

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

munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató 

dönt. 

 

1.11.A felvételi eljárás különös szabályai 
 

Az intézmény külön felvételi nincs, a jelentkező tanulók a létszámhatárok figyelembe 

vételével felvételre kerülnek, amennyiben az nevelőtestület véleményének kikérésével az 

igazgató úgy dönt. 

 
1.12. Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája illetve ér-

demjegyei alapján bírálják el. A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az 

előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az igazgató a szülő kérésére legfel-

jebb egy alkalommal engedélyezheti az első évfolyam megismétlését, akkor is, ha a tanuló az 

előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre 

kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A szülő kérésére az iskola magasabb év-

folyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal.  

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

évfolyamon eléri a 250 tanítási órát, valamint meghaladja egy adott tárgyból a tanítási órák 

30 %-át a tanítási év végén nem minősíthető kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozó vizsgát tegyen. 

Ha tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. 
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Ha tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mér-

téket és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozó vizsgát 

kell tennie. 

 

2. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 
 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése 

Az iskola általános tantervű osztályaiban a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendeletben a miniszter által kiadott kerettantervet 

választotta. A kerettanterv alapján készített helyi tanterv a 2013/2014 tanévtől felmenő rend-

szerben, az első és ötödik évfolyamon lép életbe. 

 

 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi tábláza-

tok tartalmazzák 

 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan   Etika 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 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Erkölcstan Etika 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népis-

meret 
1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

A választott kerettantervet az alábbi módon igazítjuk nevelési-oktatási céljainkhoz, feladata-

inkhoz: 

• Idegen nyelvként az angol, német nyelvet tanítjuk, az első évfolyammal kezdődően. 

• A mindennapos testnevelés megvalósítása heti 3 tanórán és heti 2 óra sportköri fog-

lalkozáson történik. 

• 5. évfolyamon hon-és népismeretet tanítunk 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Matematika B változat 

Fizika A változat 

Kémia A változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat B változat 
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2.2.  A választott kerettanterv feletti óraszám 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő év-

folyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 

 

Óraterv a helyi tantervhez 1-4. évfolyam 

 

Tantárgyak 1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 

magyar nyelv és irodalom 7+0,5 7+0,5 6+1,5 6+1,5 

idegen nyelvek 1 1 1 2 

matematika 4+0,5 4+0,5 4+0,5 4+0,5 

erkölcstan   etika 1 1 1 1 

környezetismeret 1 1 1 1 

ének-zene 2 2 2 2 

vizuális kultúra 2 2 2 2 

informatika       1 

életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

testnevelés és sport 5 5 5 5 

 

 

Szabadon tervezett órakeret 2 2 3 3 

Felhasznált órakeret 25 25 25 27 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Óraterv a helyi tantervhez 5-8. évfolyam 

 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

idegen nyelvek 3 3 3 3 

matematika 4 3+1 3+1 3+1 

erkölcstan 1 1 1 1 

történelem, társadalmi és 

állampolgáris ismeretek 2 2 2 2 

természetismeret 2 2   

fizika   2 1 

kémia   1 2 

biológia-egészségtan   2 1 

földrajz   1,5 1,5 

ének-zene 1 1 1 1 

dráma és tánc/ hon-és népis-

meret 1    

vizuális kultúra 1 1 1 1 

informatika 1 1 1 1 

technika, életvitel és gyakor-

lat 1 1 1 1 

testnevelés és sport 5 5 5 5 

osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 1 1 2 2 

Felhasznált órakeret 28 27 30 30 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

2.3. Az alkalmazható tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei 

A pedagógusoknak a tankönyvek kiválasztását az igazgató által meghatározott határidőig meg 

kell tenniük. Csak olyan tankönyvet, segédeszközt használunk, amelynek alkalmazásával a 

szakmai munkaközösség egyetért. A tankönyvfelelős a jogszabályokban meghatározott határ-

időig elkészíti a tankönyvrendelést. A tankönyvek kiválasztásánál az alábbi szempontokat 

vesszük figyelembe. 
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Csak olyan tankönyveket rendelünk, amelyeket az év során rendszeresen használunk. 

• Olyan tankönyveket választunk, amelyek a tanulók számára könnyen használhatók, jól 

tanulhatók. 

• A szükséges tankönyveket, segédanyagokat, kötelező olvasmányokat mindenkor elér-

hetővé tesszük a tanulók számára az iskolai könyvtárban. 

• Folyamatosan figyelmet fordítunk az iskolai könyvtárban elérhető tartós tankönyvek 

kínálatának és állományának bővítésére. 

A tankönyvek és segédeszközök kiválasztásakor minden esetben figyelmet fordítunk az in-

gyenes tankönyvellátásra jogosult diákok tankönyveinek biztosítására. A tankönyvrendeléskor 

fontos szempont a normatív tankönyvellátás költségeinek tervezhető nagysága. A normatív 

támogatásra jogosult diákok számára a könyveket kölcsönzéssel biztosítjuk. Lehetőség szerint 

állandó tankönyveket használunk, biztosítva ezzel a tankönyvkölcsönzés megoldását. 

 

2.4.A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

1 - 2 .  o s z t á l y  

Átvezetni a kisgyermeket az óvodai játékközpontú tevékenységből az iskolai tanulás tevé-

kenységeibe, a játékosság elvének megtartásával. 

• játékosság és mozgásigény kielégítése 

• környezeti megismerése képességének fejlesztése 

• társas kapcsolatok elmélyítése 

• tanítási tartalmakban elemi ismeretek közvetítése 

• alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése 

• feladat és problémamegoldó képesség fejlesztése 

• tanulási szokások kialakítása 

• személyre szóló fejlesztés 
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A gyermeki kíváncsiságra építve, motivált tanulási tevékenységekkel történő fejlesztés. 

• Felelősségtudat 

• Munkafegyelem 

• Kitartás 

• Az érzelemvilág gazdagítása 

• Ismeretszerzési minták 

• Feladat és problémamegoldó képesség fejlesztése 

• Tanulási szokások kialakítása 

• Személyre szóló fejlesztés 

 

5 - 6 .  o s z t á l y  

 

• az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia   

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők fi-

gyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása 

• a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő ér-

tékelésük 

• a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával, helyes magatartás-

formák megismertetésével és gyakoroltatásával 

• fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanu-

lási technikákat és a tanulásszervezési módokat 

 

7 - 8 .  o s z t á l y  

 

• az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejleszté-

sével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatok-

ban, a barátságban, a csoportban 

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

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

önművelés alapozásával 
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2.5. Mindennapos testnevelés 

 

Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

 

Ennek alapján az iskola – a 2012-2013. tanévtől felmenő rendszerben - minden osztályban, 

megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelésóra keretében, amelyből a tanuló 

legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével teljesíthet: 

• a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tan-

órán való részvétellel, 

• iskolai sportkörben való sportolással (esetlegesen megszervezésre kerülő úszással, tú-

rázással stb.), 

• kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott 

igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület kereti között szervezett edzése-

ken való sportolással, 

egyéb, jogszabályok által lehetővé tett módon kiváltva testnevelésórákat.  

 

2.6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

A 20/2012. EMMI rendelet 14. § (5) bekezdésének értelmében minden év május 20-áig isko-

lánk felméri a diákok igényét a szabadon választható tantárgyakra.  

A pedagógus választás lehetőségét nem áll módunkban felajánlani, minden tantárgy esetében 

a szakos ellátottság biztosítása az elsődleges szempont. 

 

2.7. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

• Az iskola megismertetése a leendő 1. osztályosok beíratása előtt. 

• 1-8. évfolyamon napközi, tanulószoba felajánlása. 

• Iskolai étkezés biztosítása. 

• Magántanulói foglalkozás. 

• Egyéni foglalkozás a tanuló személyre szabott foglalkozási tervvel, délutáni tanórák 

rendjébe beépítve, kizárólag a szakmai javaslat alapján. 

• Csoportos foglalkozások szervezése a tanulmányi munka hiányosságainak pótlására. 

• A hasznos szabadidő eltöltésére, a tanulók személyiségét kibontakoztató, tehetséggon-

dozást elősegítő foglalkozások megszervezése. 

• Gyermekjóléti- Családsegítő szolgálatokkal folyamatos kapcsolattartás. 

• Átmeneti segélyek kieszközölése. 

• Továbbtanulás, pályaválasztás. Cél, hogy valamennyi tanulónk a képességeinek meg-

felelő középszintű képzési formában folytassa tanulmányait a 8. osztály után. 
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2.8. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 

Az iskolában íratott bármely típusú dolgozatot két héten belül ki kell javítani, a kijavított dol-

gozatot a tanulóknak be kell mutatni. A házirend további korlátozásokat írhat elő a témazáró 

és a számonkérő dolgozatok bejelentése és megíratása tárgykörében, így korlátozásokat állít-

hat föl az egy napon íratható témazáró és számonkérő dolgozatok számát illetően. A tanuló 

írásbeli beszámoltatás jellemző formája oktatásnak, de iskolánkban kiemelt hangsúlyt kívá-

nunk helyezni diákjaink rendszeres szóbeli feleltetésére is. 

 

2.9 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

A tanítási órákon jellemzően rendszeres otthoni szóbeli feladatot határozunk meg, amelyet a 

tanítási órát tartó pedagógusaink egyértelműen közölnek. A szóbeli felkészülés céljából meg-

határozott feladatokat a következő tanítási órákon szóbeli, esetenként írásbeli számonkérési 

formában, illetőleg frontális számonkéréssel ellenőrizzük. A szóbeli feladatok mellett a leg-

több tantárgyból rendszeresen írásbeli házi feladatokat határozunk meg, amelyet tanulóinknak 

általában a következő tanítási órára kell elkészíteniük. Az írásbeli feladatok speciális csoport-

ját alkotják egyes tantárgyak olyan feladatai, amelyek hosszabb előkészületeket igényelhet-

nek, pl. olvasónapló írása, alkotómunkát igénylő művészeti alkotás elkészítése. Ezekre a te-

vékenységi formákra általában több időt biztosítunk, mint két tanítási óra között eltelt időtar-

tam. A hétvégi időszakra is jelölünk ki írásbeli és szóbeli házi feladatot, de ennek mértéke, 

terjedelme nem haladhatja meg a hétköznapokra is szokásos mértéket. 

 

A szóbeli és írásbeli házi feladatok meghatározatásakor a következő elveket követjük: 

• egy-egy tantárgyból jellemzően annyi szóbeli és írásbeli házi feladatot jelölünk ki, 

amennyi – átlagos diákjaink képességét és munkabírását, koncentráló képességét fi-

gyelembe véve – nem haladja meg alsó tagozaton 15 percet, felső tagozaton a 30 per-

cet, 

• a hosszabb idő-ráfordítást igénylő házi írásbeli feladatokat (olvasónapló, házi dolgozat 

stb.) legalább egy héttel a kijelölt elkészítési időpont előtt kijelöljük, 

• a tanítási szünetek időtartamára (nyár, őszi, téli és tavaszi szünet, többnapos ünnepek) 

nem adunk az átlagos mennyiséget meghaladó írásbeli és szóbeli házi feladatot 

• minden pedagógus köteles figyelembe venni, hogy a tanulónak egy-egy tanítási napra 

több tantárgyból is készülnie kell 

Elsőrendűen fontosnak tartjuk, hogy diákjaink szellemi terhelése az optimálishoz közelítsen. 

Ennek érdekében nem elegendő az iskolai tanítási órákon való aktív vagy passzív részvétel. 

Szükségesnek tartjuk, hogy tanulóink számára rendszeresen önálló otthoni felkészülésre al-

kalmas írásbeli és szóbeli feladatokat határozzunk meg. 
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2.10 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az informatikát, életvitel és gyakorlatot. Lehetőség 

szerint szeretnénk az idegen nyelvet is. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több 

idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

Amennyiben az osztálylétszám indokolja fenntartó jóváhagyásával a matematika, olvasás, írás 

tárgyakat is osztálybontással tanítjuk. 

Iskolánk a csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésekor a következő elveket 

tartja fontosnak: 

• egy csoportba lehetőség szerint a közel azonos képességű és tanulási szemléletű diá-

kok kerüljenek, megteremtve a folyamatos tanítási és tanulási lehetőségeket a csoport 

minden tanulója számára, 

• törekszünk arra, hogy a tanuló minél többféle foglalkozáson részt vehessen, 

• szakmai szempontok, 

• a tantárgyból elért eredmény 

• tanuló szellemi képességei 

• szülői igény 

• létszám 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók fizikai 

állapotának mérése  

Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló, 

reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át 

lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható 

iskolán kívüli lehetőségeket is. 

A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságo-

kat megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a 

tanulással járó idegi és fizikai terhelést. 

C é l u n k :  

• Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, 

elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket. 

• Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú 

tudnivalóit. 
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• A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szük-

séges alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsüle-

tesség, szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az 

idegi és fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb. 

• A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartal-

mazza. 

A tanulók f iz ikai  ál lapotának mérése  

A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem 

az egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. A fizikai aktivitás jel-

lemzője az egészséges testsúly, az állóképesség és az izomerő. 

A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését tanévenként április-május 

hónapra írják elő. A mérésre egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket 

használunk. 

El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon 

követése motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben 

helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás is. 

2.11 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

2.11.1. A  k ö r n y e z e t i  n e v e l é s  

A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakítása. Távolabbról nézve 

a környezeti nevelés a természet – s benne az emberi társadalom – harmóniájának megőrzését, 

fenntartását célozza. A környezeti nevelés tartalma kiszélesedett, a fenntarthatóságra, az em-

beriség jövőjének biztosítására irányul. 

A környezeti oktatás és nevelés átfogó célja, hogy elősegítse minden korosztály környezettu-

datos szemléletének, magatartásának, életvitelének kialakulását. Ezzel érhető el, hogy a fel-

növekvő nemzedék képes legyen majd tevékenységében, döntéseiben alkalmazni, érvényesí-

teni ezt a szemléletet és ismeretanyagot. 

Nevelési céljaink a hatékony személyiségformálást, az önszabályozás és egyben a társas 

együttműködés és konfliktuskezelés készségeinek erősítését igénylik. A fenntarthatóság pe-

dagógiája a környezetért felelős aktív kiscsoportok és tágabb közösségek kialakítására törek-

szik. Tanulóink környezeti nevelését mindig is kiemelt feladatunknak tekintettük, hiszen a 

környezettudatos szemléletformálást egészen kisgyermek korban el kell kezdeni.  



Komáromi Dózsa György Általános Iskola 

OM: 031824 

37 

2903. Komárom, Koppány vezér út 77-79. 

 

2.11.2. A  k ö r n y e z e t i  n e v e l é s  c é l j a i  

• Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását, az-

az váljanak érzékennyé a környezetük állapota iránt! 

• Legyenek képesek a környezet sajátosságaink, minőségi változásaink megismerésére, 

értékelésére! 

• Alakuljon ki bennük a környezeti harmóniát biztosító életvitel igénye! 

• Ismerjék meg a környezet befolyásoló globális és helyi gazdasági és társadalmi fo-

lyamatokat! 

• Szervezzenek (éljenek meg) személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok 

együttműködéssel történő kezelésében és megoldásában! 

 

2.11.3. N A T  k ö v e t e l m é n y e k  

A Nemzeti alaptantervről kiadott kormányrendelet kiemel fejlesztési feladatként definiálja a 

környezeti nevelést: 

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók 

• környezettudatos magatartásnak, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a 

felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének  

• megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenn-

tartható fejlődését. 

• a fenntarthatósági pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, 

amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik 

kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek,  eligazodnak a termé-

szet és a környezet, a társadalom, a jog és gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget 

vállalnak egyéni vagy közös tetteikben 

• minden úgy valósítható meg, ha különös figyelmet fordítunk a tanulók természettu-

dományos gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé válnak kör-

nyezetük állapota iránt, képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi válto-

zásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember 

alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampol-

gári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A környezet ismeretén és a sze-

mélyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szint 

egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv. 

• A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, 

amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak! 

Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és 

negatív környezeti következményeit! 
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• A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapí-

tásába! Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelő-

zésére való törekvés váljék meghatározóvá! Szerezzenek személyes tapasztalatokat az 

együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén! 

2.11.4. Természetvédelem –  Környezetvédelem –  Környezetegészségügy  

Földünk természeti értékei ma már fokozott veszélybe kerültek. Az ember környezetére gya-

korolt hatása világméretű. Ennek köszönhetően az egész Földre kiterjedt a környezetkárosítás. 

Pl.: Földünk nagy tartalékai az esőerdők, magasabb szélességek tajgái, az éghajlati „állandó-

ság”, a talaj, a víz, a levegő és az élővilág hatalmas változáson ment át. A természetvédelem 

legfőbb célja a még meglévő és élő természeti értékek megőrzése, védelme. 

(Nemzeti Parkok, Tájvédelmi körzetek, Természetvédelmi területek, Védett növény és állatfa-

jok, Védett természeti alakulat, tárgy…) 

M u n k á n k  l e g f o n t o s a b b  á l l o m á s a i :  

• Ősszel és tavasszal papírgyűjtés, a tanév során folyamatosan PET-palack gyűjtés.  

• Szelektíven gyűjtjük a kimerült szárazelemeket. 

• Egész iskolára kiterjedő szemétszedő akciót indítunk a tavaszi időszakban az iskola 

környékének rendbe tételére. Ezen tevékenység hatásfoka nagy, hiszen jelentős mér-

tékben kihat a tanulók tágabb környezetére is. 

• Az iskola belső tereinek dekorációját folyamatosan alakítjuk. 

• Technika, rajz órákon, napközis foglalkozásokon felhasználásra kerülnek a háztartás-

ban keletkezett hulladékok (parafa dugók, papírdobozok, műanyagflakonok) Ezekből 

időnként kiállítást rendezünk. 

• Természetvédelmi vetélkedőket szervezünk. 

• Növények ápolása a tanteremben. 

• Alsós természetismereti vetélkedő. 

A társadalom szemléletformálásával, nevelésével foglalkozó egyének és közösségek előtt álló 

kihívás, hogy támogassák azt a szükséges átalakulást, amely a fenntartható fejlődés útjára 

segíti a válaszúthoz érkezett emberiséget. A választás a véges mennyiségű természet-

gazdasági erőforrások kimerülését okozó korlátlan gazdasági növekedés és a megújuló termé-

szeti és gazdasági erőforrás-gazdálkodására épülő fenntartható fejlődés között mind sürge-

tőbb. Bízzunk benne, hogy a ma felnövő nemzedék már tudatosan, ennek szem előtt tartásá-

val, az iskolában kapott értékek felhasználásával alakítja, tervezi életét.  
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Pedagógia programunkban kiemelt szerepet kap:  

• Erkölcsi értékek fenntartása és átadása. 

• Környező világunk megismertetése, megszerettetése, megóvása. 

• Hagyományok ápolása. 

• Környezeti problémák megoldásához szükséges készségek fejlesztése. 

• Élményekben, cselekvésekben gazdag pedagógiai módszerek alkalmazása. 

 

Környezeti  nevelés a tanórán és tanórán kívül  

• A tantermeket, folyosókat növényekkel, tanáraink és diákjaink alkotásaival díszítjük. 

• Környezettel harmonizáló játszó-és pihenőhelyek kialakítása: fából készült udvari já-

tékok, padok, asztalok ….. 

• Iskolai zöldterületek bővítése, ápolása. 

• Madáretetők kihelyezése, gondozása. 

• Az iskola udvarának takarítása évszakonként, rendjének megőrzése. 

• Az osztályok rendjének megőrzése, a környezet virágossá tétele. 

• A környezetvédelmi problémák tantárgyakba való integrálása. 

• Minden tantárgyba beillesztett környezeti nevelés. 

• Helyi természeti- és környezeti értékek megismerése. 

• Figyelemfelhívás jeles napokon: Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak Fák Napja, 

Környezetvédelmi Világnap, Takarítási Világnap, Állatok Világnapja, Faliújságok, ki-

állítások a témában hathatós ösztönzők. Pl. Füstmentes világnap a dohányzás ellen. 

Egészséges táplálkozás – egészséges ember. Az vagy amit eszel stb. 

• Természetismereti versenyek, vetélkedők. 

• Egészséges életmód vetélkedők. 

• DÖK rendezvényein, előadásokon, találkozókon, pályázatokon való részvétel. 

• Aktuális pályázatok készítése. 

• Szelektív hulladékgyűjtést támogató pályázatok. 

• Túrák, tanulmányi kirándulások, táborok szervezése: 

Ezen alkalmakkor a tanulók olyan megfigyeléseket végezhetnek, olyan tapasztalato-

kat, élményeket gyűjthetnek a természetben megtalálható tárgyakról, élőlényekről, je-

lenségekről, amelyekre a tanítási órák keretében nincs lehetőség.  
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A természeti és társadalmi jelenségeket, folyamatokat és változásokat a maguk helyén és ide-

jén figyelhetik meg a gyerekek. A természettel kapcsolatos élmények, tapasztalatok az ember 

számára miden életkorban fontosak, de gyermekkorban különösen kiemelkedő a jelentőségük. 

Alkalom nyílik a megismerés képességének fejlesztésére, a meglévő tapasztalatok rendszere-

zésére, feldolgozására, a környezethez fűződő érzelmek, magatartásformák, attitűdök formá-

lásra. Egy tanterem bármilyen optimális körülményekkel is rendelkezik, mégsem nyújthatja 

sem érzelmileg, sem tapasztalatilag azt a hatást, amit való természet. 

Lépések az iskola környezetbarát működése irányában 

• Energiatakarékosság a vízhasználat, világítás és szellőztetés területén. 

• Szelektív hulladékgyűjtés. (papír, PET palack, szárazelem) 

Az épített környezet védelme 

• ügyelni kell a környezet tisztaságára 

• az újrahasznosítható hulladékokat külön kell(ene) gyűjteni 

• részt veszünk papírgyűjtésben 

• felkeressük lakóhelyünk emlékhelyeit 

• megünnepeljük a, Madarak fák napját 

• megismerkedünk lakóhelyünk múltjával. 

 

Valamennyi tantárgyba kerüljenek be a szükséges környezeti nevelési ismeretek! 

Szorgalmazni kell, hogy minden pedagógus tekintse feladatának a környezeti nevelést. 

Erősíteni kell azt a szemléletet, hogy a környezeti nevelés csak részben természettudomány, 

emellett – és elsősorban! – látás- és gondolkodásmód, ezért a humán tantárgyaknak ugyanúgy 

alapvető feladata.  

Csökkenteni kell az ismeretközpontúságot! 

Adaptálni kell, vagy ki kell dolgozni a személyiséget jobban fejlesztő módszereket, a problé-

maközpontú, a tevékenységre és együttműködésre alapozott tanulási formákat is. 

• Versenyek szervezése: Pl.: Közlekedj energiatakarékosan /ne autóval/. 

• Rajzverseny kiírása. 

• Újrahasznosítás érdekében: Régi könyvek vására /új helyett régit vegyenek/ 

• Papír takarékossági verseny/1 füzetet több évig használjuk/ 

• Papírgyűjtés  
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A szelektív szemétgyűjtés megszervezésének első lépése:  

• Használt elemek begyűjtése, elszállítása. 

• Használt, kinőtt ruha csereberéje. 

• Régi játékok vására. 

• Könyvek cseréje. 

• Ötlet pályázat az újrahasznosítás lehetőségeiről. 

• Ötletpályázatok kiírása a takarékosság terén: energiakímélés anyagtakarékosság, áram, 

benzin, közlekedés környezet és energiakímélő módjai. 

▪ A környezetvédelem jeles napjainak megünneplése. 

▪ Látogatások szervezése: Állatkertbe, múzeumokba, nemzeti parkokba, szennyvíztisztí-

tóba 

 

2.12. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 

 

A jutalmazások és elmarasztalások iránt támasztott követelményeink: 

• megfontoltan, de a szükséges esetekben késedelem nélkül alkalmazzuk azokat, 

• mindig személyre szabottak legyenek, 

• szigorúan következetesek legyenek, 

• vegyék figyelembe az általa kiváltható hatásokat, 

• a fentiek szerint a várhatóan leghatékonyabb eszközt alkalmazzuk. 

 

A  t a n u l ó k  é r t é k e l é s e  

A tanulók formatív értékelése, a tanítók, a szaktanárok és a nevelőtestület feladata. A szakta-

nárok rendszeresen mérik a tanulók teljesítményét, és osztályzatokkal értékeik azt. Általáno-

san elvárható, hogy a tanuló rendelkezzék havonta egy osztályzattal. 

A rendszeres osztályozás egyik feladata a tanulási hibák és hiányosságok feltárása, amely 

lehetővé teszi a javítást és pótlást. A másik fontos célja a tanuló, a tantestület és szülő tájékoz-

tatása az elért eredményekről. Összességében a formatív értékeléssel az iskola a nevelés fo-

lyamatát kívánja szabályozni. 

A pedagógiai értékeléshez szükséges adatokat különböző módszerek segítségével gyűjtjük 

össze, például feleltetéssel, megfigyeléssel, feladatlapos felméréssel. Az írásbeli feladatok 

kapcsolódnak az adott tananyaghoz. Egy-egy fejezet lezárását rendszerint írásbeli számonké-

rés követi. A tanulónak joga van a megírt, és két héten belül kijavított dolgozatát megtekinte-

ni. Az iskola pedagógusai lehetőséget adnak, hogy az adott érdemjegyről tájékoztatást kérjen 

a tanuló. 
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A lezáró-minősítő értékelést a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak befejezésekor alkal-

mazzuk. A minősítő értékelés során globális képet adunk a tanulóról, arról, hogy egy-egy ta-

nulási periódus végén milyen mértékben tett eleget a neveltségi és tanulmányi követelmé-

nyeknek. Legjelesebb szummatív értékelési aktusok a következők: 

• az évközi osztályozás, 

• a félévi értesítő, 

• az év végi bizonyítvány. 

 

A minősítő értékelés sajátos eszközét jelenti az osztályfőnök dicsérő-elmarasztaló rendszere. 
Ennek az értékelési rendszernek az elemeit az intézmény szervezeti és működési szabályzata 
tartalmazza. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy bizonyos esetektől eltekintve (hiányzások 
szankcionálása, versenyek jutalmazása) a konkrét intézkedéskor döntő szerepe van az osztály-
főnök pedagógiai koncepciójának, pedagógiai elveinek, következetességének, személyiségé-
nek. 

 

2.12.1. A magatartás értékelésének elvei 

A magatartás osztályzásakor elsődlegesen tekintettel vagyunk a tanuló személyiségére, a ma-

gatartását befolyásoló körülményekre. 

• P é l d á s  a tanuló magatartása akkor, ha munkájával, jó kezdeményezéseivel hozzá-

járul a közösség előre haladásához. Magatartásával, kulturált viselkedésével jó példát 

mutat. 

• J ó  a tanuló magatartása akkor, ha a rábízott feladatokat kifogástalanul látja el, ő ma-

ga azonban felkérés nélkül nem vállal feladatokat. Iskolai viselkedése általában kifo-

gástalan. 

• V á l t o z ó  a tanuló magatartása akkor, ha a házirendben leírtakat nem mindig tartja 

be, magatartásával zavarja az órákat. 

• R o s s z  a tanuló magatartása akkor, ha fegyelmezetlenségével rossz példát mutat a 

társainak. Többször kapott osztályfőnöki intőt, megrovást, igazgatói megrovást. 

 

További szempontok a magatartás értékeléséhez: 

• A KÖVETELMÉNYEKET NEM TELJESÍTŐ TANULÓ NE LEGYEN PÉLDÁS MAGATARTÁSÚ! 

• MINÉL TÖBBSZÖR ÉLJÜNK A TANULÓ MEGDICSÉRÉSÉNEK VAGY FIGYELMEZTETÉSÉNEK A 

LEHETŐSÉGÉVEL! 

• HA A TANULÓNAK JUTALMAZÓ ÉS FEGYELMEZŐ BEJEGYZÉSEI IS VANNAK, MAGATARTÁS 

ÉRDEMJEGYÉT FELTÉTLENÜL MÉRLEGELJÜK A KONFERENCIÁN! 
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2.12.2. A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

• P é l d á s  annak a tanulónak a szorgalma, akinek a tanítási órákra felkészültsége ké-

pességeihez képest kifogástalan, továbbá a tanórákon aktív. 

• J ó  annak a tanulónak a szorgalma, aki iskolai munkáját teljesíti, vállalt feladatait el-

végzi. 

• V á l t o z ó  annak a tanulónak a szorgalma, aki a munkájában csak időnként tanúsít 

törekvést, kötelességét csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti. 

• H a n y a g  annak a tanulónak a szorgalma, aki képességeihez mérten keveset tesz a 

tanulmányi fejlődése érdekében. Kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában meg-

bízhatatlan. 

2.12.3. A tanulók teljesítményének értékelése 

A tantárgyi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. Az értékelésnél figyelemmel kell 

lenni a tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire.  

 A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alsó tagozaton első évfolyamon és a második 

évfolyam első félévében szöveges értékelést végzünk, majd az ötfokozatú érdemjegy az osztá-

lyozás eszköze. A későbbiekben és a felső tagozaton a tanulók teljesítményének értékelése 

tanév közben érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzatokkal (kitűnő, jeles, jó köze-

pes, elégséges, elégtelen) történik.  

Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig 

Kiválóan teljesített / Kiválóan megfelelt 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az évfo-

lyam követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes gondolatai, 

véleménye és a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten képes az 

összefüggések meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani. 

Jól teljesített / Jól megfelelt 

A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé 

bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés segít-

séget igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni. 
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Megfelelően teljesített / Megfelelt 

A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, alkalma-

zása során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Össze-

függések meglátására csak segítséggel képes. 

Felzárkóztatásra szorul 

A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló alkalma-

zására is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud meg-

nyilvánulni, fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni. 

A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai 

J e l e s  

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel. 

Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot. 

Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz. 

Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja. 

A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni ké-

pes a megoldáshoz. 

J ó  

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. 

Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan. 

Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat. 

Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.  

K ö z e p e s   

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti. 

Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt. 

Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel. 
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Elégséges 

A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz 

feltétlenül szükséges. 

Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.  

A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul. 

Elégtelen 

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni. 

2.13.A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

A l a p e l v e i n k :  

• Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át nyitottak a folyamatos tanulásra, 

információk szerzésére. 

• A tanulókkal szemben az egyéni fejlődésnek megfelelő elvárásokat és ezzel harmoni-

záló feladatokat szükséges megfogalmazni, biztosítani. 

• A tanulókat alapvető, korszerű kompetenciák (anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, 

informatikai, természettudományi, társadalomtudományi, esztétikai, etikai) birtokába 

kell juttatni. 

Á l t a l á n o s  c é l j a i n k :  

• A kompetenciaalapú oktatás és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs 

programjának összekapcsolása (a NAT és IPR). 

• Az iskolai program – építve több hazai és nemzetközi iskolafejlesztő program legjobb 

tapasztalataira – egy olyan nyitott iskolamodellt vázol fel, amely alapvetően fontosnak 

tartja a tanuló szükségleteire, viselkedésére, tulajdonságaira való reagálást, illetve ér-

dekeltté, motiválttá akarja tenni őt saját nevelődési, tanulási folyamataiban. Az egyén 

fejlesztésén keresztül – azzal kölcsönhatásban – fejleszti a befogadó közösséget, s a 

közösen végzett tevékenységek, együttes élmények, az egész személyiség érzelmi, 

morális fejlődését segítik. 

• A program a mások iránti nyitottságot és elfogadást, a szorgalmat kiemelt értéknek te-

kinti. Az egész személyiséget fejlesztve tanít. Meghatározó benne a gyermekközpon-

túság, a pedagógus és a tanuló kapcsolata. A tanulókon keresztül az iskolába járó 

gyermekek családjaira is hat. 
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• Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési- és oktatásszervezési ke-

retünket mihamarabb az alábbi kívánalmak jellemezzék: 

• Biztosítjuk minden gyermek számára a lehetőséget képességei kibontakoztatásához. 

• Az előzetes, otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti. 

• Tudatosan figyeljük és fejlesztjük a gyermekek csoport-szociális készségeit. 

• A szülő, a család (mint partner) résztvevője az iskolai folyamatoknak, erős a család- 

iskola-gyermek közötti kommunikáció. 

• Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezetben dolgozunk. 

• Megvalósul az oktatásban, nevelésben érintett intézmények szervezett, tudatos 

együttműködése. 

• Az iskolai hatékonyság visszajelzésére tanulókövetést végzünk. 

• Pedagógusaink állandóan gazdagítják az ebben felhasználható pedagógiai, módszerta-

ni repertoárjukat. 

2.13.1Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő 

viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara. Fontos feladatunknak tartjuk időben felis-

merni és kiszűrni a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulókat.  

Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a megfe-

lelő szakemberhez való irányítás, speciális csoportba való javasolás. Elvárt az együttműködés 

a gyógypedagógusokkal, pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel és az egészségügyi in-

tézményekkel.  

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai tevékenysé-

gekkel kívánjuk elérni: 

• fejlesztőpedagógus támogatásával egyéni fejlesztés, tanulmányi támogatás, 

• többségi órákon támogató légkör kialakításával, békéltető, konfliktusmegoldó straté-

gia alkalmazásával, 

• a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé te-

szi, hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzeteiben bi-

zalommal fordulhat tanítójához, tanáraihoz, 

• személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával, 

• teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép kialakulásának támo-

gatásával (dicsérettel, biztatással), 
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• a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással, 

• az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek alkal-

mazásával; 

• az osztályközösség segítő erejének mozgósításával, 

• a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevonásá-

val, 

• következetes – a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer kialakításával, 

• a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógussal való együttműkö-

déssel, 

• szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével. 

A tanulók fejlesztése a rendelkezésre álló törvényi óraszámok alapján, az éves tantárgyfelosz-

tásban meghatározott módon történik. A fejlesztést fejlesztő pedagógus/szaktanár végzi.    

2 . 1 3 . 2 . S a j á t o s  n e v e l é s i  i g é n y ű  t a n u l ó k   

Iskolánk fogadja a beiskolázási körzet sajátos nevelési igényű tanulóit, kiemelt feladatunknak 

tekintjük az iskola életébe való maradéktalan integrálásukat. 

Az SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírá-

sok szerinti speciális implementációjú tanterv szerint történik. A használt módszerek igazod-

nak hiányosságaikhoz, fogyatékosságukhoz. Értékelésük egyéni elbírálás alapján, a vonatkozó 

szabályozók által megfogalmazott metódusnak megfelelően folyik. 

Azoknak az SNI tanulóknak kerül sor a többségi tanulókkal történő együttnevelésére, akiknek 

nevelését-oktatását a szakértői bizottságok integrált osztályban javasolják. Ezek a tanulók 

többségi társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a szükséges területeken támogatást 

kapnak. Ez jelenti a fokozott toleranciát, az egyéni fejlesztést, más munkaszervezési formák 

alkalmazását, speciális tankönyv használatát, az ellenőrzés és értékelés szigorú igazítását a 

tanuló képességeihez, s az egyéni foglalkozásokat. 

A tanulók fejlesztése a törvényben rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és rehabilitációs 

órakeret) és csoportszervezési előírások megtartásával speciális szakemberek igénybevételé-

vel folyik.  
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2 .13 .3 .Tehetséges  tanu lók  f e j l esz tése  -  tehetséggondozás  

Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése. 

 

Minden pedagógus, de elsősorban az osztálytanító, szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy 

felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesz-

tésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt, együttműkö-

dést tételez fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szak-

emberekkel. 

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban: 

• Differenciált tanórai munka 

• Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre  

• Felkészítés középiskolai tanulmányokra  

• Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése 

• Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő fejleszté-

sükről. 

• Versenyeztetés: tantárgyakhoz köthető, sport, művészeti és komplex versenyek meg-

szervezése, és azokon való részvétel intézményi, illetve területi szinten. 
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Jogszabályi háttér  

A pedagógiai program elkészítésénél az alábbi jogszabályi előírások alkalmazandók:  

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  

• A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  

• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  

• A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény  

• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

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

• A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Nkt. Vhr.)  

• A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 

4.) Korm. rendelet  

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatá-

ról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)  

• A tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet  

• A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI ren-

delet  

• A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet  

• Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 

8.) EMMI rendelet  

• A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet  

• Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata 

Iskolánk nevelői közössége a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján mó-

dosította. A módosítások bevezetése 2017. év szeptember 01. napjától történik. 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: a dokumentumot a fenntartó székhelyén, az 

iskola könyvtárában, az intézményvezetői irodában lehet elolvasni, valamint megtekinthető az 

iskola honlapján és a Köznevelés Információs Rendszerének elektronikus felületén. 
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Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai  

A pedagógiai program módosítását az intézmény Diákönkormányzata 2017. augusztus 30. 

napján tartott ülésén véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok. 

  

Komárom, 2017. augusztus 30. 

               Szajkó Sára 

diákönkormányzat képviselője   

 

A pedagógiai program módosítását a Szülői Szervezet 2017. augusztus 30. napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a Szülői Szervezet véleményezési jogát 

jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően 

gyakorolta.  

 

Komárom, 2017. augusztus 30. 

 

              Tóthné Györe Szilvia 

   szülői szervezet képviselője   

 

 

Iskolaszék nem működik az intézményben. 

 

 

 Farkasné Varga Krisztina 

 intézményvezető 

 

 

Intézményi tanács nem működik az intézményben. 

 

 

 

 

 Farkasné Varga Krisztina 

 intézményvezető
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A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék 

A pedagógiai program módosítását az intézmény nevelőtestülete 2017. augusztus 30. napján 

tartott értekezletén elfogadta. 

 

Komárom, 2017. augusztus 30. 

 

_______________________       ______________________ 

hitelesítő nevelőtestületi tag        P.H.                  hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

A pedagógiai programot jóváhagyom. 

 

Komárom, 2017. augusztus 31. 

 

 Farkasné Varga Krisztina 

intézményvezető 

P. H. 

 

 


