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I. Bevezető 
 

I.1. Bevezető gondolatok 
 

A jövő nemzedékért érzett felelősség vállalása körültekintő döntéshozatalt igényel a 
közoktatásban érintett résztvevőktől: az iskolafenntartótól, az iskolától, a szülőktől. A 
napjainkra jellemző értékválság, a tudás leértékelődése, mint társadalmi tünet ellenére a 
szülők jellemző többsége tisztában van azzal, hogy gyermekük sikeres 
önmegvalósításának esélye, az életminőség felnőttkori alakulása összefügg az 
iskoláztatás színvonalával, eredményességével. Minden nehézség ellenére az 
ésszerűség azt követeli, hogy a felnövő generáció érdekei prioritást élvezzenek. A tudást 
közvetítő pedagógusba vetett hit, a szülők támogató segítsége biztosíték kell, hogy 
legyen egy pedagógiailag átgondolt helyi program megvalósításának. 

Iskolánk nevelőtestületének egységes álláspontja az, hogy az egyéni eltérésekhez és 
haladási ütemhez alkalmazkodó nevelési-oktatási programot valósít meg. 

Alapvető kötelezettségünknek érezzük az emberiség egyetemes, sok ezer éves, kiérlelt 
értékeinek felmutatását. Egyik oldalon a rend, a nyugalom, a biztonság, a hagyományok, 
a család és a közösség értékeinek felmutatását, a másik oldalon a szabadság, 
egyenlőség, szolidaritás, valamint az igazságosság, a másság, a tudás és a türelem 
felvilágosult értékrendjét. Az értékek pártatlan bemutatására törekszünk, a sokféle értéket 
és értékrendet úgy jelenítjük meg, hogy azokra a fejlődő gyermek szuverén módon 
bármilyen világképet, világnézetet vagy emberképet ráépíthessen. 
 
Iskolánk munkájának legfőbb jellemzői és irányai a következők: 

 Iskolánk szolgáltató tevékenységét a társadalmi valóságból eredeztetjük, helyi tan-
tervünk a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelettel kiadott Nemzeti alaptanterv [NAT] követel-
ményeire épül és azt teljesíti, pedagógiai programunk - a feltételek meglétének a függvé-
nyében - a tanulók (szülők) igényeinek a minél teljesebb kielégítésére törekszik, miköz-
ben variánsok felmutatásával azok esetleges átalakítására és új igények támasztására is 
ösztönözni kíván. 

 Oktató-nevelő munkánk fontos alapelve az egyéni bánásmódból következően a 
tehetségígéretű és tehetséges tanulók optimális fejlesztése, valamint a szükség szerinti 
felzárkóztatás. 

 Munkánk során a pozitív motivációt és a nevelő jellegű, meggyőződésen alapuló 
ráhatások módszereit részesítjük előnyben. Valljuk, hogy a nevelés folyamatának a teljes 
személyiség megalapozását kell szolgálnia, amelyben a tanuló teljes jogú résztvevője az 
adott pedagógiai folyamatnak, az önnevelésének. 

 
Iskolánk ethoszát az alábbi küldetési nyilatkozat törekszik megfogalmazni: 

 ISKOLÁNK JÖVŐORIENTÁLT: Boldog embereket akar nevelni, a gyerekekért 
van. 

 GYERMEKKÖZPONTÚ: Olyan odafigyelő, személyességre ösztönző környezet 
megteremtésére törekszik, ahol minden diák jól érzi magát, és képességei szerint a leg-
többet tudja nyújtani. 
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 DEMOKRATIKUS: Mindenkit valós szükségletei szerint fejleszt, s korszerű tudást 
nyújt. 

 AUTONÓM: Szakmai önállóság jellemzi, tiszteletben tartja a gyermek személyisé-
gét, és biztosítja az egyéni jogokat. 

 ESÉLYEGYENLŐSÉGRE törekszik: Szociálisan érzékeny, s a hátrányok kom-
penzálásával esélyt nyújt a képességek szerinti továbbtanulásra. 

 

I. 2. Jogi státusz 
 
Az intézmény OM    
azonosítója:     029643 
 

Az intézmény neve:  Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola [Tarjáni Bilinguale Grundschule mit Kunstprofil 
– Tarjani Bilingual Primary School with Art Education] 

 

Az intézmény székhe-
lye:  

6723 Szeged, Építő utca 9/A. 

Az alapító okiratot jó-
váhagyó határozat:  

szakmai alapdokumentum  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 
§ (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a neve-
lési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 123. § (1) bekezdése alapján 

Az intézmény fenntartó-
ja:  

Szegedi Tankerületi Központ 

Feladatellátást szolgáló 
vagyon:  

Szeged II. ker. belterület 15455/31. helyrajzi számú, 7903 
tulajdoni lapszám, Építő utcai általános iskola megnevezé-
sű 8639 m2 területű ingatlan, ingó vagyon az intézmény 
leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve 
szerint. 

  

Az intézmény típusa:  
összetett iskola [általános iskola, alapfokú művészetoktatá-
si intézmény] 

Évfolyamainak száma:  Általános iskolában: 8, alapfokú művészetoktatásban: 2+6 

Az intézmény működési 
körzete:  

6723 Bite Pál utca 

6723 Budapesti körút 

6723 Csongor tér 

6723 Építő utca 

6723 Erős János utca 

6723 Hajlat utca 

6723 Hüvelyk utca 

6723 József Attila sugárút páratlan (39-től 115-ig) 
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6723 Piroska tér 

6723 Pósz Jenő utca 

6723 Retek utca 

6723 Szamos utca 

6723 Tarján széle 

6723 Tünde tér 

6723 Víztorony tér 

 

 

Az intézmény állami 
feladatként ellátandó 
alaptevékenysége:  

6.1.1 általános iskolai nevelés-oktatás 

     6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

     6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

     6.1.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált 

                  nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, 

                  érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos,  

                  érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos,  

                  beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 

                   zavarral küzdők) 

     6.1.1.4. két tanítási nyelvű nevelés-oktatás (angol, 

                  német) 

        6.1.1.5. integrációs felkészítés 

        6.1.1.6. képesség kibontakoztató felkészítés 

         

6.1.2. alapfokú művészetoktatás 

        6.1.2.1. táncművészeti ág (balett tanszak) 

        6.1.2.2. szín- és bábművészeti ág (színjáték tanszak) 

        6.1.2.3. Táncművészeti ág: 

                     Évfolyamok száma: 8 (2 előképző, 6 alapfokú 

                     évfolyam) 

                     Szín- és bábművészeti ág: 

                     Évfolyamok száma: 8 (2 előképző, 6 alapfokú 

                     évfolyam) 

 

6.1.3. egyéb köznevelési foglalkozás 

        6.1.3.1. tanulószoba, napköziotthonos ellátás 

 

Az iskola alapításának 
éve:  

1977. 

A pedagógiai progra-
mot jóváhagyta:  

Dr. Szabóné Dancsik Edit Tünde intézményvezető 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

26. §-ának (1) bekezdése értelmében: A nevelési-oktatási intézményben a nevelő-oktató 
munka nevelési, ill. pedagógiai program szerint folyik, a pedagógiai programot a nevelő-
testület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon ren-
delkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletköte-
lezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. A pedagógiai programot 
nyilvánosságra kell hozni. 

26. §-ának (2) bekezdése értelmében: Az iskola pedagógiai programjának részeként a 
miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv 
megnevezi az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül választottat és 
rendelkezik a kerettantervben meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglal-
kozások időkerete legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról. 

Iskolánk nevelőtestülete a fenntartóval egyeztetve, az iskolaszék, a szülők és a 
diákönkormányzat véleményének kikérése után, azok figyelembe vételével készítette el 
az intézmény pedagógiai programját. 

A felülvizsgált, s ez alapján módosított és kiegészített pedagógiai program 2013. 
szeptember 1-jétől kerül bevezetésre, ezen belül az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 
rendelettel kiadott kerettantervek alapján készített helyi tanterv felmenő rendszerben, a 
2013-2014-es tanévben az első és ötödik évfolyamon lép hatályba. A pedagógiai 
program 8 évre készült, a benne megfogalmazottak végrehajtásának ellenőrzése 
folyamatos, a közbeni módosítások szükségessége évente felülvizsgálandó. 

A pedagógiai program 2014. évi kiegészítésre a 2014/2015-es tanévben induló 
„Sakkpalota” képességfejlesztő program bevezetése miatt került sor. 

A program 2018. évi felülvizsgálatára a  
 

 
I.3. Legitimáció 

 

Az iskolai diákönkormányzat véleményezte:  

2018. 06. 29. Soós Anita 

 diákönkormányzati tanár 

Az Intézményi Tanács véleményezte:  

2018. 06. 29.. Dr. Kertész Gabriella 

 Intézményi Tanács elnöke 

Szülői Közösség véleményezte:  

2018. 06. 29. Dr. Kertész Gabriella 

 
Szülők Közössége választmány 

elnöke 

 

A nevelőtestület elfogadta: 
 

2018. 06. 29.  

 
értekezlet jegyzőkönyvét hitelesí-

tők 

Az igazgató jóváhagyta:  

2018. 06. 29. 
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II. Helyzetelemzés 
 

 
         II.1. Az iskola bemutatása 

 
 
Az iskola Tarján városrész centrumában létesült 1977-ben. Paneles szerkezetű, 
viszonylag és többségében nagyméretű tantermekkel, előadóteremmel, 
műhelytermekkel, könyvtárral, orvosi szobával, tornateremmel. Még napjainkban is 
korszerűnek mondható, az oktató-nevelő munkát célszerűen szolgáló épület. Az iskola 
szaktantermeit, osztálytermeit a pedagógusok és tanulók esztétikus munkái díszítik. 
Iskolánk hagyományok nélkül, instabil társadalmi környezetben kezdte munkáját. Ezért is 
volt fontos a közösségek átgondolt szervezése, optimális működtetése, a közvetlen 
környezettel (családokkal) kialakított kapcsolatok szélesítése.  

A nagy létszámú intézményben a nevelőtestület arra törekedett, hogy ne alakuljon ki a 
kapcsolatok elszemélytelenedésének veszélye, érvényesüljön az a szervezeti 
követelmény, hogy minden kolléga, tanuló érzékelje helyét, szerepét az iskola 
tevékenységrendszerében, kapjanak megfelelő figyelmet az egyéni hajlamok, 
képességek. Erre a jövőben még inkább figyelni kell, mint korábban. A társadalom olyan 
szabadság birtokába jutott, amelyre nem készült fel. Azok a negatív jelenségek, amelyek 
a külvilágban megtalálhatók, az iskola életébe is beszűrődtek. A gyerekek behozzák 
mindazokat a feszültségeket, amelyet a családban élnek, tapasztalnak. Másrészt a 
korlátlan lehetőségek miatt a gyerekek nagyon sok filmet néznek meg a műholdas adók 
és videotékák kínálatából, s tudatukban gyakran összekeveredik a film és a valóság, 
ehhez hasonlóan sok problémát jelenthet az internetes portálok korlátlan használata is. 
Ezért, akkor járunk el helyesen, ha (a szülőkkel közösen) megtanítjuk őket élni a 
lehetőségekkel, és felhívjuk figyelmüket a rájuk leselkedő veszélyekre is, erősítjük 
akaraterejüket, kitartásukat, pozitív életszemléletüket, hogy értékes életet élhessenek. 

Az 1977. óta működő iskolánkban a még érvényben lévő tantervek korrekciójával, 
módosításával, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. §-a, valamint a 
Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 
Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 6. § - 9. §-a,  
kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú 
EMMI rendelet és mellékletei, a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 
szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet figyelembe vételével alakítottuk ki a jelenlegi 
pedagógiai programunkat: 

a) 1990-től az egészséges életmódra nevelés program keretében helyi tanterv 
alapján tanítjuk a testnevelést, 

b) 1992-ben  építve az emelt szintű német nyelvoktatás tapasztalataira  
kidolgoztuk a magyar-német két tanítási nyelvű oktatás szakmai programját s 

felmenő rendszerben elkezdtük a program szerinti munkát, 2008-ban  építve az 

emelt szintű angol nyelvoktatás tapasztalataira  kidolgoztuk a magyar-angol két 
tanítási nyelvű oktatás szakmai programját s felmenő rendszerben elkezdtük a 
program szerinti munkát, 

c) 1996-ban a gyerekek mozgásintelligencia fejlesztésére mozgás - (tánc) 

művészeti oktatást indítottunk egy első osztályban, felmenő rendszerben 
nyolcadik évfolyamig, a 2002/2003. tanévtől kezdődően alapfokú 
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művészetoktatás keretében táncművészeti ág, balett tanszakon folytatjuk a 
megkezdett munkát. 

d) 2014-ben az általános tanterv szerint tanuló első osztályos gyerekek részére új 
módszertani program bevezetését tervezzük: a “Polgár Judit Sakk Alapítvány a 
Képességfejlesztésért” által kidolgozott tananyag. az általános 
képességfejlesztésre összpontosítva, a logikus és kreatív gondolkodás 
elősegítését tűzte ki célul. 

 
A tanulói közösség összetétele, a tanulmányi eredmények jellemző adatai 

 
Tanulóink száma jelenleg: 562 tanuló*    (* 2016/2017. tanév végi adatok) 
Veszélyeztetett tanulók száma:    25   (  4%) 
Napközis tanulók száma:  255   (45%) 
Tanulószobát igénybevevők száma:  73   (13%) 
Iskolában étkező:  366             (65%) 

A tanulók közül 

 - nincs testvére    a tanulók 23 %-ának, 
 - 1 testvére van   a tanulók 43 %-ának, 

- 2 testvére van    a tanulók 24 %-ának, 

 - 3 vagy több testvére van           a tanulók 10 %-ának. 

A tanulók közül 

 - tejes családban nevelnek              a tanulók 65 %-a, 
 - csak az egyik szülő neveli 
  = anya                             a tanulók 32 %-a, 
  = apa                             a tanulók   1 %-a, 
  = heti váltásban a két szülőnél                      a tanulók   1 %-a, 

  = gyámszülő                         a tanulók   1 %-a. 

A szülő a gyermekkel kapcsolatos 

 - étkezési térítési hozzájárulást kap (50%-os)             69 tanulónál (13%), 

  - tartósan beteg:                                                   28 tanulónál (5 %) 
 - rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap    38 tanulónál ( 7 %). 

A tanuló véleménye szerint tanulmányi munkáját otthon 

 - rendszeresen figyelemmel kísérik a tanulók 57 %-ának, 
 - alkalmanként figyelemmel kísérik a tanulók 39 %-ának, 
 - egyáltalán nem segítik            a tanulók   4 %-ának. 

A tanuló véleménye szerint 

 - szeret tanulni              a tanulók 43 %-a, 
 - inkább nem szeret tanulni   a tanulók 45 %-a, 
 - egyáltalán nem szeret tanulni             a tanulók 12 %-a. 
 - az iskolában tanultakat kiegészíti (hozzáolvas, stb.) 

                    a tanulók  27%-a 

Tanulóink tanulmányi eredményeinek jellemző adatai 
 
Tantárgyi tanulmányi átlag:      - alsó tagozaton 4,44 
              - felső tagozaton 4,23 
              - iskolai átlag  4,34 
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Bukott tanulók száma 
(1-2, illetve több tantárgyból) 

 
  
2008-ban             16  tanuló (3,2%)             
2009-ben             14  tanuló (2,8%) 

 2010-ben   9 tanuló       (1,7%) 
 2011-ben    7 tanuló       (1,4%) 
 2012-ben    6 tanuló       (1,1%) 
 2013-ban    7 tanuló (1,2 %) 
 2014-ben    1 tanuló (0,2 %) 
 2015-ben    1 tanuló (0,2 %) 
 2016-ban    1 tanuló (0,2%) 
 2017-ben    3 tanuló (0,5 %) 
 

Tanulóink neveltségi szintjéről 
 

A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése a 2016-2017-es tanév végén: 
 

    MAGATARTÁS  SZORGALOM 
 
példás   240 tanuló (43%)  229 tanuló (41%) 
jó   245 tanuló (44%)  254 tanuló (46%) 
változó     60 tanuló (11%)    63 tanuló (12%) 
rossz/hanyag     8 tanuló  (  2%)    3 tanuló (  1%) 

 
A tanulók döntő többsége életkorának megfelelő szinten fegyelmezett, egészségesen 
nyílt és nyitott, életvidám gyermek, ünnepi alkalmakkor példaszerűen, tanítási órákon a 
nevelői elvárásnak és követelménynek megfelelően, szünetekben jellemzően jól, a be-
csengő utáni bevonuláskor változóan állnak helyt a fegyelmezettség terén. A megjelené-
si, viselkedési kultúra a tanulók kisebb részénél még további fejlesztésre szorul, a családi 
háttér dominanciája szembetűnő. 

A munkafegyelem, munkakultúra területén a szép eredmények mellett együtt élünk a 
gondokkal, problémákkal is. Ezen a területen is meghatározó a családi háttér milyensé-
ge. Ahol a gyermek a családban nem kap segítséget, ellenőrzést, biztatást, a legátgon-
doltabb nevelői ráhatás is gyenge hatásfokú marad. A családi és iskolai nevelő hatások 
összehangolása mindezek miatt napi aktualitású munka iskolánkban. 
 

A továbbtanulás jellemző adatai 
 

Tanév végén 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

8. osztályos tanulók létszáma 67 41 73 65 38 51 51 44 64 69 

Továbbtanult 67 41 73 65 38 51 51 44 64 69 

- gimnáziumban 52% 30% 46% 42% 34% 43% 50% 48% 44% 62% 
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- szakközépiskolá-
ban/szakgimnáziumban 

46% 40% 63% 51% 58% 63% 55% 50% 30% 32% 

- szakiskolában/szakközépiskolában 1% 8% 7% 3% - 3% 2% 2% 26% 6% 

 

 
A tanulólétszámmal kapcsolatos adatok 

 
A tanulói létszám alakulása 
 

A tanulók létszáma alsó tagozaton felső tagozaton ÖSSZESEN 
alapfokú művé-
szetoktatásban 

2006. október 1-jén 239 252 491 201 

2007. október 1-jén  244 252 496 213 

2008. október 1-jén  272 238 510 222 

2009. október 1-jén  291 240 531 224 

2010. október 1-jén  311 218 529 219 

2011. október 1-jén  336 205 541 222 

2012. október 1-jén  357 231 588 232 

2013. október 1-jén 355 256 611 228 

2014. október 1-jén 322 271 593 196 

2015. október 1-jén 314 274 588 143 

2016. október 1-jén 273 287 560 145 

 
 

Tanulócsoportokkal (osztályokkal) kapcsolatos adatok 
 

csoportok száma 1.o. 2.o. 3.o. 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. ÖSSZES napközis tanuló 

2006. október 1-jén 3 2 2 3 3 2 3 3 21 282 

2007. október 1-jén  2 3 2 2 3 3 2 3 20 267 

2008. október 1-jén  3 2 3 2 2 3 3 2 20 262 

2009. október 1-jén  3 3 2 3 2 2 3 3 21 268 

2010. október 1-jén  3 3 3 2 3 2 2 3 21 306 

2011. október 1-jén  3 3 3 3 2 3 2 2 21 338 

2012. október 1-jén  3 3 3 3 3 2 2 2 21 312 

2013. október 1-jén 3 3 3 3 3 3 2 2 22 315 

2014. október 1-jén 3 3 3 3 3 3 3 2 23 290 

2015. október 1-jén 3 3 3 3 3 3 3 3 24 291 

2016. október 1-jén 2 3 3 3 3 3 3 3 23 252 

A tanulói létszám 550 körül állandósul. Az egy osztályra számított átlaglétszám 24,4 
tanuló/osztály, alsó tagozaton 24,9 tanuló/osztály, a felső tagozaton 24,0tanuló/osztály. 
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II.2. Tárgyi feltételek 
 
Az iskolaépület műszaki állapota megfelelő, - az energiatakarékosság miatt az épület 
hőszigetelését indokolt tervezni, az udvar és több tanterem burkolata felújításra szorul. 
Az iskola felszereltsége, bútorzattal való ellátása, belső esztétikája, otthonossága jó, bár 
több tanteremben – a közel 40 éves elhasználódás miatt – a tanulói asztalok és székek 
cseréje indokolt. A tanítás egyműszakos. 

A könyvtár nyitott polcos rendszerű, a könyvtári egységek száma 2016. október 1-jén: 
16.508 db. 

Eszközök: 

fénymásoló: 2 

videokamera: 2 

videomagnó 2 

számítógép: 58 

nyomtató: 16 

jogtiszta szoftver: 69 

Egyéb szemléltető eszközök közel elegendő számban állnak rendelkezésre (állapotuk 
jellemzően elavult). 
 

II.3. Személyi feltételek 
 
A nevelőtestület létszáma:        58 fő (+9 fő GYES) 

A nevelők létszáma alsó tagozaton:       20 fő 
        felső tagozaton:              32 fő (+1 fő óraadó) 
        művészetoktatásban:        5  fő  
 

- kizárólag tanítói diplomával rendelkezik :   14 fő (+2 fő GYES) 
- tanítói és tanári diplomával rendelkezik :      2 fő (+2 fő GYES) 
- általános iskolai tanári diplomával rendelkezik: 22 fő (+2 fő GYES) 
- középiskolai tanári diplomával rendelkezik :       5 fő (+1 fő GYES) 
- tanítói, tanári és középiskolai diplomával rendelkezik: 3 fő (+1 fő GYES) 
- általános iskolai és középiskolai tanári diplomával rendelkezik:12 fő (+1 fő GYES) 
 

- 1 szakos tanári diplomával rendelkezik :    14 fő 
- 2 szakos tanári diplomával rendelkezik :  25 fő 
- 3 szakos tanári diplomával rendelkezik :         14 fő 
- 4 szakos tanári diplomával rendelkezik       :           5 fő 
- szakvizsgázott pedagógus    6 fő 

Az 1 pedagógusra jutó tanulólétszám    

- az általános iskolai intézményegységben:  11,4 tanuló/pedagógus 

- az alapfokú művészetoktatási intézményegységben:  30,3 tanuló/pedagógus 

A nevelőtestület döntő többsége szakmailag jól felkészült, munkájában igényes, önkép-
zésre és megújulásra kész, szakképzett pedagógus.  A tantestület nevelői szívesen pró-
bálnak ki új eljárásokat, programokat. Jellemzőjük az innovációs készség, a tanulók 
egyéni fejlődését is figyelembe vevő tehetséggondozás. A tantestületi légkör demokrati-
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kus és jó, az alkotómunka feltételei adottak. A szakmai viták eredményesen segítik a 
problémák megoldását, a szakmai döntések többségi vélemény alapján születnek. 

 

A nem pedagógus dolgozók létszámadatai  

 
 iskolatitkár 2 fő 
 számítógépes rendszergazda       1 fő   
 laboráns        1 fő 
 gondnok 1 fő 
 pedellus 1 fő 
 portás 2 fő 
 takarító 4 fő 
  

 
III. Az iskola nevelési programja 

 
Iskolaképünk: 

 
A gyermekek sokféle igényeire odafigyelő iskola, ahol jól érzik magukat gyermekeink. 
Olyan iskola, amely nyitott a világra, ahol a tanulmányi sikerek mellett jut idő a játékra, a 
környezettel való szabad ismerkedésre. Olyan iskola, ahol nemcsak a tudományos 
ismereteket sajátíthatják el a gyermekek, hanem a mindennapi élet kérdéseiről is 
gondolkodhatnak, ahol fejlődik öntudatuk, önismeretük, erkölcsi érzékenységük, ahol 
nemcsak ismereteket sajátítanak el, hanem fejlődnek egyéni képességeik is. Azt 
szeretnénk, ha a gondolataikat megosztani képes, önmagukat kifejezni tudó, az 
egymással való együttműködéshez és a közös munkához szükséges készségekkel 
rendelkező gyermekek kerülnének ki iskolánkból. 
 
III.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai 
 
Az alapelvek az intézmény önmeghatározásának legfontosabb értékei, amelyek 
áthatják a teljes nevelési rendszer, a pedagógiai koncepció és a nevelő-oktató munka 
folyamatának az egészét. Ezek: 

a) gyermekközpontúság 
b) demokratizmus és felelősségvállalás 
c) autonómia 
d) esélyegyenlőség, az esélyegyenlőtlenségek mérséklése. 

A választott alapelveket egy koherens, egymásra épülő rendszerként fogjuk fel. 

 A gyerekközpontúság alatt a nyugodt tanulási feltételeket teremtő kellemes 
iskolai környezetet, a jó közérzetet és a szeretetteljes légkört, a gyermekek 
mindenek felett álló érdekének figyelembe vételét értjük.  

 A demokratizmus arra utal, hogy az iskola a tanulói és a tanárai számára 
széleskörű jogokat biztosít a mindennapi intézményi élet szervezésében. 

 Az autonómia az önmegvalósítás, a személyiség kibontakoztatásának a 
lehetőségére, a szakmai önállóságra utal. 

 Az esélyegyenlőség pedig egyrészt azt jelenti, hogy ha az előző három alapelv 
valamelyikének az érvényesítésében a tanulók akadályba ütköznek, az iskola – 
tőle telhetően – minden segítséget megad ezek elhárítására, másrészt az egyenlő 



Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja 14 

bánásmód alkalmazását, a gyermekre és hozzátartozóira vonatkozó hátrányos 
megkülönböztetés kizárását. 

 
A nevelőtestület által közvetítendő legfontosabb értékek: 

 

 korszerű műveltségkép; 

 korszerű műveltségi és erkölcsi értékrendszer; 

 nemzeti kultúra közvetítése; hagyományőrzés;  

 nemzeti öntudat, hazafias nevelés; 

 állampolgárságra, demokráciára nevelés; 

 önismeret, társas kultúra fejlesztése; 

 kreativitás fejlesztése; 

 a társadalmi beilleszkedés segítése; 

 a hátrányok csökkentése; 

 a tehetséggondozás; 

 a kulturált és környezettudatos magatartás; 

 a testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges életvitel; 

 a hagyományőrzés; 

 a tapasztalati (gyakorlatorientált) tanítás; 

 művészeti nevelés. 

A nevelőtestület nagy jelentőséget tulajdonít az egyén önmagához való viszonyának. A 
következő jellemző emberi értékeket tartja különösen fontosnak: 

 Önismeret, önállóság, képesség az önálló ismeretszerzésre és önnevelésre, 
szerénység önmaga megítélésében. 

 A társas kapcsolatokkal összefüggő értékek közül a humanizmus, az emberi 
méltóság tiszteletben tartása, a nyitottság, szolidaritás, pluralizmus. A humanista 
magatartás kialakításához és normakövetéséhez többek között a következő 
értékek felmutatása szükséges: az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása, 
az egyenjogúság elismerése, egészséges nemzettudat, tolerancia, a másság 
elfogadása, az állampolgári feladatok vállalása. 

 A biológiai lét értékei az élő természet megőrzését, valamint az emberi életet és 
megóvását helyezik a figyelem középpontjába: ökológiai szemlélet, a természet 
védelme, az élet tisztelete. 

 A kultúrához való viszony értékei: művelődési igényesség, az emberiség kulturális 
örökségének a tisztelete, készség a szépség befogadására.  

 Személyes tulajdonságok, amelyekkel a tanulmányait befejező tanítványaink 
rendelkezzenek: tanulni vágyó, fegyelmezett, felelősségvállaló, munkaszerető, 
érzelmileg gazdag, empátiával bíró, kezdeményező, toleráns, közösségi tartású, 
probléma megoldásában jártas. 

A számba vett emberi értékek nem zárt értékközvetítést tételeznek fel, az iskola és az 
egyén életét átfogó nyitott értékmozgást célozzák meg. Az egyes értékelemek példaként 
szolgálnak, irányokat jelölnek meg, egyúttal azt is hangsúlyozzuk, hogy az 
értékpreferenciák leegyszerűsítése (konkrét és zárt értelmezése) a követelmények 
differenciálatlanságával járhat együtt. 

Az értékek és normák szoros egységben jelennek meg. Tudatában vagyunk, hogy 
megismerésük, megértésük kevés. A tevékenységek során megoldott feladatok, a közeli 
és távoli célok tevőleges vállalása lesz egyetlen biztosítéka az értékek elfogadásának, a 
normák vállalásának és a közös normakövetésnek. 
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Az értékek közvetítéséért kitűzött nevelési-oktatási céljaink, a célok elérését 

szolgáló feladataink: 
 
Az iskola tényleges nevelő-oktató munkáját folyamatosan és tudatosan közelíti a program 
alapelveiben megfogalmazott értéktartalmakhoz, valamint a preferált emberi értékekhez 
és tulajdonságokhoz. A nevelőtestület – maga is elfogadva ezeket az értékeket – 
egységes az alapelvek alkalmazásában, a preferált értékek közvetítésben. 

1. cél: A tanulókkal a humanista emberi értékeket, és az európai polgári gondolkodás 
értékrendjét – önértékelésre alapozva – ismertetjük meg, és közvetítjük számukra. 
Kritérium: A gyerekek normakövetésében növekvő mértékben vannak jelen ezek az 
értékek.  

2. cél: A világvallások kultúrateremtő és - közvetítő szerepének bemutatása, erkölcsi 
tanításaik megismertetése. Világnézeti semlegesség biztosítása. 
Kritérium: A gyerekek értik és tisztelettel tekintenek a vallások kulturális szerepeire, 
ismerik legfőbb erkölcsi tanításaikat. 

3. cél: A magyarságtudat erősítése, az identitástudat megalapozása. Tudjanak a 
gyerekek a határainkon kívül élő magyarokról, és ismerjék ezek történelmi okait. 
Kritérium: A tanulók ismerjék lakóhelyük és környékének népi hagyományait, és életko-
ruknak megfelelő szinten az ország és a magyarság szimbólumait. Ismerjék a nagy ün-
nepkörök egy- egy hagyományát és az éves ünnepkör legfontosabb állomásait, nemzeti 
ünnepeinket, ezek időpontját, vegyenek részt érzelmi azonosulását segítő tevékenysé-
gekben. Tudjanak felsorolni néhány, lakókörnyezetükre jellemző sajátosságot, ismerjék 
meg a hungarikum fogalmat. Tisztelik a nemzeti jelképeket. A határon kívül élő magya-
rokhoz barátsággal és szolidaritással közelednek. Jellemző a nemzetiségi és etnikai előí-
téletektől való mentesség. A 6. és 8. évfolyam végén végzett nevelési eredménymérések 
adatai szerint a preferált tulajdonságok átlagosan 70% fölött jellemzik a tanulókat. 

4. cél: A tudás modern értelmezésének az érvényesítése az iskolai nevelés-oktatás 
gyakorlatában. A tanítási tartalom tényeinek és alapkészségeinek tudásán túl a tanulók 
tudjanak önállóan ismeretet szerezni. A gondolkodási készség folyamatos fejlesztése. Az 
új technikai ismeretek és számítástechnika alkalmazásához fűződő pozitív, elfogadó és 
alkotó viszony formálása. 
Iskolánk oktatási céljai az intézmény sajátos profilja mentén alakíthatók ki: 
nevezetesen a magyar-német, magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás, az emelt 
szintű német, angol idegennyelv-oktatás, a táncművészei és az általános képzést 
nyújtó osztályok, csoportok rendszerében. Az emelt szintű idegennyelv-oktatás 
részben kommunikáció központú, gyakorlatban hasznosítható ismereteket nyújt, 
másrészt körültekintő elméleti alapozást ad a szakirányú továbbtanuláshoz. Mindezek 
előfeltétele azonban a biztos anyanyelv-ismeret – az osztályok típusától függetlenül 

, hiszen minden ismeret a nyelv által közelíthető meg, sajátítható el, illetve 
fejleszthető tovább. Célunk tehát olyan tanulási stratégiák kialakítása, megtanítása, 
melynek során tanulóink képesek a közölt információk szelektív befogadására, adott 
esetben továbbértelmezésére. Ennek érdekében az alapkészségek megerősítése mellett 
több szerephez jussanak a nem begyakorolt sémák szerint működő, azok paradigmájára 
felépíthető, gondolkodtató feladatok. A problémamegoldó tanulási módszerek 
alkalmazása során nagy figyelmet kell szentelni az információszerzés különböző 
módozatainak (tájékozódás a könyvtárban, számítógépes adatkezelés, stb.), a 
csoportmunka előnyben részesítése mellett. 
Kritérium: A 4. és 6. évfolyamon szervezett kompetenciamérések során 70% fölötti 
teljesítmény születik. Az igazgatóság által a 2 évenként tartott és a tanóra látogatásokra 
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alapozott témavizsgálatán a jelzett módszereket és szervezeti formákat a tanítók, tanárok 
a tanórán 75%-ban alkalmazzák, s a tanulók a 7-8. évfolyamon hasonló arányban 
képesek az önálló ismeretszerzésre. 

5. cél: Tanulásközpontú oktatási stratégia követése. Az internet, a számítástechnikai és 
egyéb modern eszközök ne az iskolában, hanem az oktatás folyamatában legyenek 
jelen. 
Kritérium: A tanórákon a tanulói aktivitásra ösztönző módszerek alkalmazása.   A 
tehetséggondozás – tanórán kívül – a tanulók feladatmegoldására és egyéni 
ismeretszerzésére alapul, a pedagógus a feldolgozott ismeretek összegzéséhez, 
rendszerezéséhez nyújt – elsősorban – segítséget. A könyvtárat és médiatárat 
esetenként a tanulók több mint 80%-a, rendszeresen nagyobbik fele használja, ismerik, 
és tudatosan használják a tanuláshoz az internetet és számítógépeket. 

6. cél: Helyi értékelési - és vizsgarendszer kialakítása és folyamatos működtetése.                   
A folyamat - és eredménymérések, valamint a nevelési hatásvizsgálatok az alapképzés 
teljes időszakában összehangoltan és a gyerekeket nem terhelő módon valósuljanak 
meg. 
Kritérium: A helyi értékelési - és vizsgarendszer a pedagógiai programban foglalt 
részletes szabályozás szerint hiánytalanul megvalósul. 

7. cél: Az elemi képességek és az alapkészségek szilárd begyakoroltatása. Eszközi 
használatuk feleljen meg az adott évfolyam minimális igényeinek, hiányuk ne jelentsen 
akadályt az ismeretek elsajátításához. 
Kritérium:  A  2. évfolyam végén az elemi ismeretek szintjének 90%-a  elegendő a 
továbbhaladáshoz, a 4. évfolyam végén az alapkészség szintmérésének átlageredménye 
meghaladja a 75%-ot. 

8. cél: Az önálló ismeretszerzés képességének megalapozása. 
Kritérium: A 6. évfolyam végére képesek egyszerű szöveg önálló feldolgozására, 
konkrét fogalmakkal gondolkodási műveleteket végezni, s a gondolkodás munkaformáit 
alkalmazni. A középfokú képzésbe készülők többségében ismerik az önálló tanulás 
különböző technikáit, a modern információhordozók használatát, és rendelkeznek az 
alkalmazásának képességeivel. 

9. cél: Mivel az iskola tanulóinak az összetétele heterogén, mind az ismeretszerzésben, 
mind a képzésben, a gyermekek valós tudásszintjéhez igazodunk. A tényleges 
érdeklődésük és képességük szerint alakítjuk a programkínálatunkat. A komprehenzív 
iskola elveinek a belső differenciálás segítségével törekszünk eleget tenni. A nagy 
szóródást mutató tudásszint kompenzálására az alapozó tantárgyakból az évfolyamokat 
nívócsoportokra bontjuk. A továbbhaladásban a tanulók egyéni fejlődési üteméhez 
igazodunk. Így biztosítható mindenki számára a valós képességeinek megfelelő képzés. 
Kritérium: A képességek szerinti csoportbontás megvalósul, és hatékonyan működik. Az 
1-2. évfolyamon fejlesztő csoportok működnek, a 3-4. évfolyamon felzárkóztató 
foglalkoztatás, az 5-8. évfolyamon nívócsoportos oktatás folyik. 

10. cél: Olyan kulturális és művelődési lehetőség, kínálat biztosítása, amely épít a 
nagyváros meglévő adottságaira. Ezen túl művészeti csoportokat működtetünk, 
művészeti bemutatókat és vetélkedőket szervezünk, kulturális programokat rendezünk. 
Kritérium: Az iskola rendelkezésére álló tanórán kívüli órakeretének 5-10%-át ilyen 
szakkörök és művészeti körök működtetésére, valamint kulturális programokra fordítjuk. 

11. cél: A testi - lelki egészség, a testileg - szellemileg - erkölcsileg egészséges 
életvitelre nevelés. A gyerekek rendszeresen és kedvvel sportoljanak. Fokozatosan és 
fokozottan váljék igényükké és szokásukká a rendszeres testedzés és egészséges 
életmód. E mellett ki kell alakítanunk tanulóinkban a testileg - szellemileg - erkölcsileg 
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egészséges életvitel igényét és képességét, hogy képesek legyenek saját harmonikus 
életvitelük kialakítására. 
Kritérium: A tanulók életkorukhoz és fejlettségükhöz igazodó játékos egészségfejlesztő 

testmozgásban vesznek részt. Tudják, hogy a rendszeres testmozgás hozzájárul lelki 

egészségük megőrzéséhez. Ismerjék az aktív pihenés fogalmát, tudják megnevezni az 

aktív pihenési formákat. A tanulók tudják felsorolni az egészséges táplálkozás néhány 

alapvető szabályát. Ismerjék a tisztálkodással kapcsolatos alapvető szabályokat. Tudato-

san figyeljenek testi egészségükre. Legyenek tisztában az alkohol, a dohányzás és a 

drogok veszélyeivel, és tudatosan kerüljék ezeket.  

12. cél: Korszerű erkölcsi értékrendszer kialakítását célzó – alapvetően érzelmi – 
nevelés. Életkori sajátosságok okán az érzelmi nevelés eszközeivel segíteni kell 
gyerekeinket 

- az énképük, értékrendjük kialakításában, 
- az önismeret, az önnevelés szándékának és módszereinek elsajátításában, 
- a toleranciát, az empátiát, az igazságszeretet és együttműködési készséget is 

magába foglaló lelkileg egészséges személyiségük fejlesztésében. 
Kritérium: A 6. évfolyam végén végzett nevelési eredménymérések adatai szerint a 
preferált tulajdonságok átlagosan 70% fölött jellemzik a tanulókat. 

13. cél: Kulturált és környezettudatos magatartásra nevelés. A kulturált magatartás 
alapnormáinak elsajátíttatása, majd a magatartáskultúra fejlesztése (beszédkultúra, 
viselkedés, stb.). Óvják tanulóink a környezet tisztaságát, épségét, szeressék és védjék a 
természetet (ökológiai gondolkodásmód, személyes felelősségen alapuló 
környezetkímélő magatartás). 
Kritérium: Az osztályfőnökök évenkénti értékelése szerint a preferált tulajdonságok 
átlagosan 90% fölött jellemzik a tanulókat. 

14. cél: Tanulóink szeressék iskolánkat, kötődjenek hozzá. (Ez az osztályfőnöki 
nevelőmunka eredményességének kritériuma.) Következetes, igazságos, kiszámítható és 
„családias” iskolai légkör biztosítása, ahol a gyermekek jól érzik magukat, s elismerik 
munkájuk eredményét, büszkék lehetnek saját és társaik eredményeire. Tartalmas, 
színes diákközösségi élet kialakítása (DÖK). 
Kritérium: Kifejezésre juttatják, hogy jól érzik magukat iskolánkban. Úgy hagyják el az 
iskolát, hogy az itt elsajátított tudás, értékek és viselkedés, életmódminta szerint élnek, 
amire büszkék. (Ellenőrzi, értékeli: az iskolavezetés a középiskolák „visszajelzése” 
alapján.) A DÖK rendszeres, eredményes működése. 

15. cél: A taníthatóság biztosítása. A tanulás előfeltételeinek olyan mértékű biztosítása, 
hogy szociális gondok (étkezés hiánya, taneszközök hiánya, stb.) ne akadályozzák a 
gyermekeket tanulmányaikban. 
Kritérium: Minden rászoruló gyermek olyan mértékű segítséget kap, hogy elemi ellátása 
biztosított, iskolába járása nem akadályozott. 

16. cél: A szociokulturális hátrányok kompenzálása, a társadalmi beilleszkedés segítése. 
Kritérium: A veszélyeztetett gyerekek krízishelyzetének többsége az iskola 
ifjúságvédelmi eszközeivel feloldhatók, a súlyosabb eseteket az önkormányzat 
ifjúságvédelmi intézkedései kezelni tudják. Az 1-2. évfolyamban az elemi szokások, a 3-
6. évfolyamban a társadalmi együttélés általános szabályai, a 7-8. évfolyamban a 
normakövetés, önmaguk vállalása, az együttműködés és önállóság alapjai többségükben 
kialakulnak. 

17.cél: A jelenlegi tanítási gyakorlatra jellemző frontális és zömmel lexikális ismeretközlő 
eljárásokat a HEFOP 3.1.1-es pályázattal támogatott projekt keretében fokozatosan 
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felváltottuk az iskola egészére kiterjedő, kompetencia alapú nevelési, oktatási 
módszertannal, a módszertani változás a digitális kultúra oktatási eszközrendszerének 
alkalmazásával teljessé tettük. Különösen nagy gonddal kell végezni a kisiskolás korban 
elsajátított alapképességek és – készségek, továbbá kulcskompetenciák fejlesztését a 
tanulási folyamatot leginkább megkönnyítő szövegértési-szövegalkotási, matematikai-
logikai, idegen nyelvi kompetencia területeken.  

Kritérium: Az iskola pedagógusaitól csak az egyéni képességeket és érdeklődést szem 
előtt tartó nevelési szemléletet, oktatási és képzési eljárásokat tartjuk elfogadhatónak.  
 

18.cél: A mai kor gyermekének figyelmét az őket érintő inger gazdag környezet miatt 

sokkal nehezebb felkelteni és fenntartani, mint akár 10 évvel ezelőtt. Az „Y” és „Z” gene-

ráció a digitális világban magabiztosan, genetikailag kódolva használja a különböző digi-

tális eszközöket, melyekkel a pedagógusok többsége „küzd”. Az interaktív tábla, az asz-

tali gép, a táblagép, a tablet, a mobileszközök, a speciális informatikai eszközök motivá-

ciós hatása az egyik legkiemelendőbb a tanulók tanítási - tanulási folyamatában a gyere-

kek érdeklődése azonnal felkelthető és hosszan fent is tartható. Csatlakozva EFOP-

3.2.3-17 felhívás projektjéhez kiemelt pedagógiai célunk, hogy az oktatás során a tanulók 

minden gyakran előforduló informatikai eszközt megismerjenek és megtanuljanak hasz-

nálni, ezért a tanulók az asztali gépek mellett mobil eszközökön elsősorban tableteken is 

dolgozhassanak, valamint az intézmény lehetőséget szeretne biztosítani számukra, hogy 

laptopokon is tanulhassanak. Cél, hogy a tanítás-tanulás folyamata biztonságtudatosan 

történjen, segítve a diákokat, szülőket és pedagógusokat a biztonságtudatos magatartás 

elsajátításában és segítséget nyújtsanak az internetes visszaélések bejelentésében, ke-

zelésében. 

Kritérium: A tanulás-tanítás módszertanának fejlesztése, mely magában foglalja a 
pedagógusok IKT-tudásának, módszertani kultúrájának fejlesztését. Ennél a területnél 
jelenik meg a digitális tartalomkínálat bővítése és beágyazódása minden tantárgynál. A 
digitális oktatás általánossá válása érdekében a pedagógusok szemléletformálására és a 
digitális oktatással kapcsolatos tudás pedagógusok közötti megosztására van szükség. 
Ennek érdekében elvárás, a rendszeres szakmai napok, workshopok rendezése a projekt 
teljes futamideje alatt. 

19. cél: A táncművészet-oktatás a maga sajátos eszközeivel, a táncoktatással, érzelmi 
és esztétikai neveléssel hozzájárul a sokoldalú, a zene- és táncművészetben jártas, 
kreatív személyiség kialakításához. Az egyetemes művészeti kultúra, az európai 
műveltség, a népi hagyományok értékeinek megőrzése, az értékmegőrzés formáinak 
kialakítása.  
Kritérium: A tehetséges tanulóknál ki kell bontakoztatni azokat az adottságokat, 
amelyekkel rendelkeznek (szorgalom, ambíció, akaraterő, önbizalom, hallás, ritmusérzék, 
stb.) és alkalmassá teszi őket (táncművészeti) továbbtanulásra. 

20. cél:  A zene és a tánc közösen formálják a teljesítőképességet, az értékrendet és az 
érzelmi megnyilvánulásokat. A tánctanulás nyisson lehetőséget a tanulók számára egy 
teljesebb, érzelemgazdag, kreatív életszemlélet kialakítására, az önmegvalósítás 
művészi eszközeinek elsajátítására, tanulmányaik befejeztével egy olyan bizonyítványt, 
tanúsítványt vehessenek át, mely igazolja alapfokú jártasságukat, és általa a szakirányú 
továbbtanulásban így kedvezményekben részesülhetnek. A képzési és nevelési program 
legfőbb alappillére a gyermekközpontúság legyen, mely a gyermekek önmegvalósítását, 
sikerorientáltságát célozza meg. Feladata a pozitív magatartásformák, az önbizalom és 
önkifejezés, a kitartás valamint a tudásvágy megerősítése. 
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21. cél: Az alapfokú táncművészeti oktatás általános képzési követelménye, hogy 
fejlessze a gyerekek mozgáskultúráját, testi-lelki állóképességét, kapcsolatteremtő 
képességét, valamint neveljen egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 
táncművészetet értő közönséget, táncot szerető fiatalokat. 
 
22. cél: Fenntarthatóság, környezettudatosság 
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatos-
ságát a természetben és a kultúrában. 
Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 
megújulási képességükre tekintettel használja. 
Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, 
értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a ta-
nulók számára. (NAT) 
 
23. cél: Közösségfejlesztési tevékenység: 
Az intézmény közösségfejlesztési szempontokat és újszerű, innovatív módszereket al-
kalmazva olyan partneri együttműködéseket épít ki a szülőkkel, társintézményekkel, 
szakmai- és bevonható civil szervezetekkel, amelyek alkalmasak prevencióként hatást 
gyakorolni a társadalmi problémák kezelésére iskolai körülményekben. Cél a megoldás-
központú közösségi együttgondolkodás, amely képes a fiatalok közösségi aktivitását nö-
velni, képes a szabadidő minőségi eltöltését elősegíteni. 
 
24. cél: A tanulók öko-környezeti nevelése: 
Feladata: A tanulók környezettudatos magatartásának, szemléletének kialakítása, felké-
szítve a felnövekvő nemzedéket a környezeti válság elmélyülésének megakadályozásá-
ra, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. 
 
Nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagó-
giájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén szerepet kap a környezeti nevelés, 
a diákok ötleteikkel, munkájukkal segítik az iskola környezettudatos működését.  
Környező világunk megismertetése, megszerettetése, megóvása mellett feladatunk a 
környezettudatos magatartás megszilárdítása, a hagyományok ápolása, tudatos takaré-
kosság az anyagokkal, energiával, vízzel. 
 
Környezeti nevelési céljaink a fenntarthatóság érdekében: 

 A környezettudatos, környezetével harmóniában élő, cselekvő állampolgár esz-
ményképének kialakítását.  

 Környezetvédelmi és ökológiai alapismeretek tanítását. 

 Környezeti problémák megoldásához szükséges készségek fejlesztését. Élmé-
nyekben, cselekvésekben gazdag pedagógiai módszerek alkalmazását. 

 Iskola hétköznapjaiban hangsúlyos a tanulók természetismeretre, a környezet vé-
delmére irányuló nevelése és az ehhez fűződő érzelmi viszonyulások, értékek pe-
dagógiai eszközökkel történő formálása. 

A környezeti nevelésnek a természettudományos ismeretek átadásán túl állampolgári 
nevelésnek és személyiségfejlesztésnek is kell lennie. 
Itt nyílik a leginkább lehetőség arra, hogy a gyermekekben elültethessük a fenntartható 
fejlődés szellemiségét és gyakorlati alapjait valamint, hogy megértethessük velük és ma-
gukévá tehessék a globális szemléletet. 
A korai környezeti nevelés elengedhetetlen, hiszen a gyermekek által befolyásolható a 
jövőben a társadalom környezeti értékrendjének alakulása, ők lesznek a jövő tudatos fo-

gyasztói, ha nevelésük ma megfelelő mederben folyik. 
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Tanulócsoportokra vonatkozó célkitűzéseink (feladataink) 

 
1. Az első osztályos tanulók sikeres iskolai „beszoktatása” a tanév első 

hónapjaiban. (ismerkedés a tanulókkal, szülőkkel,  kapcsolattartás az óvodákkal, az 
óvodaátmenet türelmes biztosítása, beilleszkedés) 

2. Az 5. osztályos sikeres „átmenet” biztosítása a tanév első hónapjaiban. (a felső 
tagozatos tanítási rendszer megszoktatása, a felső tagozat sajátos követelményeinek 
teljesítése) 

3. A sikeres középiskolai átmenet biztosítása 8. évfolyamon. (pályairányítás, 
felkészítés a középiskolai követelményekre) 

 
Az ellenőrzések, értékelések során jellemzően alkalmazott módszereink: 

 

 eredményvizsgálatok (felmérések, tesztek), 

 megfigyelések, 

 tanítási órák, foglalkozások és programok látogatása, 

 beszélgetések (egyéni, csoportos), 

 információk kérése, 

 versenyeredmények értékelése, 

 fogadóórák, szülői értekezletek, 

 középiskoláktól visszajelzések, 

 nevelőtestületi megbeszélések, véleményezések 
 

III.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 
Pedagógiai programunk rendszerképző eleme a „humanizáció” elve, vagyis a gyerme-
kek számára a nekik megfelelő nevelés-oktatás (személyiségfejlődés) biztosítása, ebben 
az esélyek közelítése, konstruktív magatartás- és tevékenységformák által, illetve a sze-
mélyiség ösztönző tényezőinek fejlesztésével. Pedagógiai rendszerünkben hangsúlyos 
az egyénre irányuló figyelem, melyet a szeretet, az elfogadás, a felelősségvállalás, a 

differenciált fejlesztés, az értékkeresés, stb.,  s ennek megfelelően a tevékenységi lehe-
tőség gazdagsága jellemez. Ennek az irányultságnak alapvető célja, a személyiségnek 
olyan sajátosságok, értékek felé segítése, mint 

- a tudás (ismeretek, jártasságok, készségek, képességek, szokások), 
- a tanulni tudás (tanulási képesség, tanulási technikák), 
- az életterv, ambíció, önismeret, optimizmus, önmenedzselés, magabiztosság, 

autonómia-igény, 
- a szorgalom, akarat, jellem, az önkifejezés képességei, 
- a testi, lelki egészség,  
- az alapfokú művészetoktatásban a testi-lelki teherbírás, 
- a művészeti előadásokhoz szükséges önfegyelem, 
- az alapfokú művészetoktatásban érzelmi nyitottság, a fantázia, a kreativitás és 

improvizációs készség, stb.  
A művészetoktatásban a gyermek a tánc tanulásán keresztül fejleszti akaratát, 
ízlését, alkalmazkodóképességét. 

A másik póluson a szocializáció, a szociális intelligencia fejlesztése kap prioritást, 
mint a társadalmi, közösségi lét feltétele. Itt olyan sajátosságok, értékek irányába történik 
a fejlesztés, mint 
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- kommunikációs készség, 
- együttműködés, segítőkészség,  
- kapcsolatteremtő képesség, 
- konfliktuskezelés, 
- tolerancia-elfogadó viszonyulás, empátia, 
- önzetlenség, 
- boldogság, 
- megfontoltság, 
- mások megismerésére törekvés, mások helyes megítélése,  
- becsületesség, normatartás, belső kontrollosság, stb. 

A gyermekek a tanítási órákon, a tanórán kívüli foglalkozásokon, az osztályfőnöki és az 
egyéb foglalkozásokon [= tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú 
foglalkozásokon, amelyek a tanulók fejlődését szolgálják] 

- mindig kapjanak lehetőséget és ösztönzést a pozitív irányú változásra, az 
általuk elfogadott normáknak megfelelő cselekvésre, tevékenységre, tudásuk produkálá-
sára, minél több kompetencia-körben (kognitív, technikai, szociális, ökológiai, én-
kompetencia), 

- kapjanak lehetőséget tehetségük kibontakoztatásra, az egyéni ütemű fejlő-
désre, s váljanak nyilvánvalóvá értékeik, 

- élvezzenek nagyobb szabadságfokot, bizalmaz, szeretetet, s legyenek sta-
bil kötődéseik, kapcsolataik. 

A személyiség ösztönző tényezőinek (szokások, életterv, meggyőződés, jellem) fejlesz-
tése a konstruktív magatartás és tevékenységformák gyakorlása által jelentheti az egész 
életre ható sajátosságcsoport kialakulását, rögzülését. Ennek alapja a tanulók tevé-
kenysége. A fejlődés az impulzív, a tekintélyi, a szociális szabályozáson át vezet az au-
tonóm vezérlésű szabályozásig, vagyis a konstruktív életvezetésig. Ezt a szabályozó sze-
repet a nevelési tényezők biztosítják (szülők, pedagógusok, más felnőttek, kortársak, fel-
adatok, interakciók, közvetett és közvetlen hatások). 

Pedagógiai rendszerünk a gyermek számára is a fejlődés, a siker lehetőségét kínálja. 
Tudjuk, hogy az iskolába lépésig kialakult fejlődésbeli különbségek hátterében több ok is 
előfordulhat (mentális fejlettség eltolódásai, az adottságbeli különbségek, a szociális kör-
nyezet különbségei, stb.), s ezek a különbségek gyakran kiküszöbölhetetlenek. Vállaljuk 
azonban a pedagógiai feladatot, hogy az egyes gyermek fejlődési esélyeit közelíteni kell, 
ami messze nem ugyanazon fejlettségi fokot céloz meg, hanem az egyén adottságaival, 
képességeivel és egyéb lehetőségeivel megalapozott fejlődést. A NAT, a kerettantervre 
épülő helyi tanterveink lehetővé teszik az egyes gyermek fejlesztésében való gondolko-
dást is, tehát nem hat a „menetelés” kényszere, nem szükségszerű, hogy az egyéni 
adottságok negatív diszkriminációt eredményezzenek. Ez a szemlélet a különbségek 
egyik megnyilvánulásaként számol a tehetséggondozással is. Ezen a sávon nem az 
ismeretek mennyiségi többletét hangsúlyozzuk, nem is az elsajátítás tempóját, sokkal 
inkább az elsajátítás mélységében és a képességfejlesztésben elérhető többletet. 

Nagyobb szerepet kívánunk szánni a külső, egyetemesebb mércével mért sikerek 
és az önmagához mért sikerek – erkölcsi, anyagi – elismerésének. Értékelési rendsze-
rünk honorálja az egyén erőfeszítéseit, ugyanakkor az egyénre, csoportra, évfolyamra, 
iskolára vonatkozó objektív jelzéseinek az országos standardokkal való összehasonlítás-
sal olyan információkat közöl, amely orientálja szülői, gyermeki aspirációkat, értékelhető-

vé teszi a pedagógiai munka eredményeit, hatékonyságát,  egyénenként és tantestületi 
szinten is. 
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Az iskola arra törekszik, hogy minden ellenható társadalmi tendencia ellenére megtalálja 
a megfelelő partnereket, amelyek közreműködnek, és hatékonyan segítik a személyiség 
fejlesztését. A szülők, a család szerepét a továbbiakban sem lesz képes átvállalni az 
oktatási rendszer. A hagyományossá vált kapcsolattartási formák hatékonyságának és 
minőségének emelésére kell törekednünk. Ezért fontos a rendszer működtetésében az 
osztályfőnök egyénisége, szakmai felkészültsége, hiszen a szülő, ugyanakkor a tanuló is 
nagyon sok esetben az osztályfőnöktől kapja az elsődleges információkat az iskoláról. 

A személyiségfejlesztés teendői az alapfokú oktatás két szakaszában jelentkeznek: 

 alsó tagozaton, 

 felső tagozaton. 

Kiemelt feladataink  

a) a tanulók érzelmi, akarati jegyeinek gazdagítása, önismeretük fejlesztése terén 

 az alsó tagozaton: 

o a motiváltság fejlesztése (megismerési vágy, alkotásvágy, teljesítményvágy, kí-
váncsiság, felfedezési vágy, játékszeretet, érdeklődés), 

o a képesség fejlesztése (tapasztalás, felismerés, megfigyelési képesség, megisme-
rési képesség, írás és értő olvasás, beszéd és beszédértés, tanulási képesség); 

 a felső tagozaton: 

o a motiváltság fejlesztése (tanulási kötelességtudat, továbbtanulási szándék, önfej-
lesztési igény), 

o a képesség fejlesztése (absztrahálás, problémamegoldás, viszonyítás, általánosí-
tás, osztályozás, bizonyítási képesség, asszociálás). 

b) a tanulók életvitelével, az egészséges életmódra, a pozitív életszemléletre neveléssel 
kapcsolatos személyiségjegyek gazdagítása terén 

 az alsó tagozaton: 

o egészségvédő öntevékenység, 

o befogadóképesség, önkifejezési, önellátási képesség, 

o természettudat kialakítása; 

 felső tagozaton: 

o egészségvédő öntevékenység önállósulása, 

o önmegismerő, önértékelő, önfejlesztő képesség kialakítása (emberismeret, pálya-
választás, tehetséggondozás), 

o kreativitás, önkifejezés fejlesztése, befogadói képesség, 

o valós énkép (önbizalom, önbecsülés), önállósulási és öntevékenységi vágy felkel-
tése, 

o drogprevenció, egészségkárosító szokások elkerülése, tudatos egészségvédő vi-
selkedés, 

o a sport, mint aktív életforma elfogadása.  

c) a magatartás- és a viselkedéskultúra személyiségjegyeinek gazdagítása terén 

 alsó tagozaton: 

o szociális hajlamok szokásainak kialakítása, 

o segítés, együttműködés, versengés, siker- és kudarcfeldolgozás, alkalmazkodás; 

 felső tagozaton: 

o meggyőződés, az előítéletek legyőzése, 
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o empátia, tolerancia kialakítása, 

o konfliktuskezelés, vitakészség (érvelés, meggyőzés) formálása. 
 

 
III.3. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

  

Iskolánk feladata, hogy személyi és tárgyi környezetével segítse azokat a pozitív beállí-
tódásokat, magatartási formáknak és szokásoknak a kialakítását, amelyek a gyermekek 
egészségi állapotát javítják. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek 
megelőzésére tanít, hanem a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel, a tanu-
lók legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges 
életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani, magatartásuk legyen embertársaik iránt 
elfogadó és segítőkész, kerüljék az egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőket. 
Iskolánk a környezetével, nevelői beállítottságával segítse a tanulók testi-lelki-szociális 
fejlődését.  

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az iskolában eltöltött időben minden gyermek 
részesüljön a teljes testi-lelki jólétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesz-
tő, az iskola mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenysé-
gekben. 

Az iskolánkban végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti mű-
ködést, ebben a tanuló és a szülő részvételét úgy befolyásoljuk, hogy az a tanuló 
egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. Kiemelt figyelmet fordítunk 
a tanulók egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesz-
téssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

 az egészséges táplálkozás, 

  a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybe-
tegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné területére terjednek ki. 

a) Mentálhigiénés feladatok: 

 Az egészségfejlesztés terén nevelésünk – az egyéni képességek figyelembe véte-
lével – a gyermeki személyiség egészére irányul. Az osztályfőnöki nevelőmunka a külön-
böző életmódminták elemzésével a helytelen életvitel megelőzését szolgálja, nagyon fon-
tos a hibás viselkedés – düh, harag, agresszió, intolerancia, durvaság – megelőzése. 

 Az egészségre káros szokások megelőzésére biztosítjuk a prevenciós programok 
működését (együttműködve az egészségügyi hálózat szakembereivel: iskolaorvos, védő-
nő, ÁNTSZ, rendőrség, igény szerint: pedagógusok, pszichológusok bevonásával „ka-
maszklub” önismereti tréningek gyerekeknek). 
Ha a pedagógus a gyermek, a tanuló bántalmazását vagy deviáns viselkedésformákat 
észlel, az adott osztály vagy tanulócsoport nevelésében, oktatásában közreműködők be-
vonásával esetmegbeszélést kezdeményez, majd a pedagógusokkal közösen feltárja 
azokat a lehetséges okokat, amelyek a viselkedés sajátos formájához vezethettek. A 
konfliktusban érintett tanulók az iskolapszichológus kiemelt segítségében részesülnek. 
Amennyiben az érintett a tanulók csoportja vonatkozásában a viselkedési formák ismét-
lődő jellegűek, az intézmény vezetője az iskolapszichológust, és egyúttal meghatározza 
azt az időpontot, amikor a gyermek, a tanuló köteles a pszichológus tanácsadásán részt 
venni.  
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b) Az iskolapszichológus feladatai 

Az iskolapszichológus elsődleges célja a gyermek, a tanuló személyiségfejleszté-

se, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése. 

Az iskolapszichológusi szolgáltatás kiterjed az intézményben tanuló diákokra, a diákok 

szüleire és a pedagógusokra is. 

Az iskolapszichológus a gyermekekkel, a tanulókkal közvetlenül, egyéni vagy cso-

portos foglalkozások keretében közreműködik a gyermekek beilleszkedését, társas kap-

csolatait javító és iskolai teljesítményét növelő intézkedésekben, kezeli a tanulóknak a 

nevelési-oktatási intézménnyel összefüggő személyközi kapcsolati kommunikációs és 

esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteit.  

Az iskolapszichológus az oktatási-nevelési munka hatékonyságának javítása ér-

dekében óralátogatások keretében megfigyeléseket végez. A pedagógusok kérésére és 

jelzésére rendhagyó órákat szervez. A pszichológusi feladatok körében megvalósított 

felmérésekről a szülőket tájékoztatja, kérés esetén szülőkonzultáció keretében egyéni 

visszajelzést ad. Az iskolapszichológusi szolgáltatás a beérkező kérésekhez igazodik. 

Konzultációt kérhet a pedagógus, a szülő és a gyermek, gyermekek esetén azonban 

csak a szülő beleegyezésével valósul meg a tényleges találkozás vagy pszichés vezetés.  

 

c) A testi fejlődéssel kapcsolatos feladatok: 

Mozgásos tevékenységek: 

 biztosítjuk a mindennapos testmozgás lehetőségét tömegsport órák számának nö-
velésével, háziversenyek bővítésével is, 

 az első-negyedik évfolyamon elsősorban játékos és egészségfejlesztő testmoz-
gást szervezünk, 

 tanulóinknak az iskolai programok keretében biztosítjuk az úszásoktatást, görkor-
csolyázást, jégkorcsolyázást, kerékpározást, asztaliteniszezést, tollaslabdázást, 
floor-ballt, stb., 

 sportrendezvényeket, sportnapokat, erdei iskolai programokat, táborozásokat 
szervezünk, 

 az iskola minden tanulója tagja az iskolai diáksportkörnek, ezen túl elősegítjük, 
hogy iskolán kívüli sportegyesületben is sportolhassanak, 

 a mindennapos testnevelés keretében olyan sportjátékokat is szervezünk, melyek 
a játék örömén túl a helyes testtartás kialakításában, megőrzésében és a test-
edzés megszerettetésében fontosak. 

Prevenciós programok: 

 Az osztályfőnöki nevelőmunka tervében, valamint az egészségtan tantárgy tanter-
vében, illetve a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozá-
sokon, amelyek a tanulók fejlődését szolgálják, helyet kap a személyi higiénére nevelés, 
ezen belül a bőr-, haj-, köröm-, fog-, fülápolás, az időjárásnak (hőmérsékletnek) megfele-
lő ruházkodás, a kulturált étkezés nevelési feladata, az iskola, a tantermek tisztaságának 
megóvására, szépítésére, az udvar, folyosók tisztántartására vonatkozó nevelés. 

 A tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozások biz-
tosítják azokat a feltételeket és tevékenységi formákat, amelyek lehetővé teszik a gyer-
mekek egészséges életmódra nevelését: helyes hetirend és napirend kialakítása, jó pszi-
chés klíma, személyi higiénia követelményeinek betartása. 
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 Általános fizikai állapotmérést végzünk az iskolaorvos és védőnő, valamint a test-
nevelést tanítók által, a védőnő – meghívott szakemberek segítségével is – részt vesz a 
tanulók koruknak megfelelő egészségnevelésében. 

 A gyógytestnevelésre utalt gyermekek szakszerű, állapotuknak megfelelő ellátása. 

Az egészséges táplálkozásra nevelés: 

 Az egészséges életmód igényének kialakításához – a tantárgyak tananyaga sze-
rint – a tanulókat meg kell ismertetni az élelmiszerek tápértékével, az egészséges táplál-
kozás fontosságával. 

 Az iskolai diákétkeztetés az egyik színtere a helyes táplálkozásnak, kívánatos, 
hogy az iskolai büfé is ennek jegyében biztosítsa a tanulók ellátását, bővüljön az egész-
séges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen tejtermék- és gyümölcskínálat. 

 

d) A környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok: 

 A szaktárgyi és osztályfőnöki órákon belüli lehetőségek maximális kihasználása 
olyan módszerek alkalmazásával, amelyek aktivizálják, cselekvésre késztetik, tevékeny-
ségre ösztönzik a tanulókat: 

- környezeti adatok gyűjtése, önálló kutatás, 

- vélemények, információk gyűjtése, 

- ajzok, plakátok, kiállítások készítése. 

 Az osztályfőnökök sokrétű tevékenységük révén a személyes kapcsolatok segítői, 
fejlesztői is. A környezet megóvására való nevelésen túl a mindennapi problémák felis-
merése, a megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt a közösségépítésre, a sze-
mélyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére, kiemelkedő szerepet játszik, hogy ösz-
szefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kereteket megbontó tevé-
kenységeit, lehetőségeit. 

 Egy-egy környezeti probléma megoldására olyan akciók tervezése az iskola tanu-
lóinak teljes létszámú bevonásával, amelyek felhívják a figyelmet a helyi vagy globális 
problémára: gyűjtési akciók (szelektív hulladékgyűjtés, papírgyűjtés, szárazelem-gyűjtés, 
stb.). 

Környezetnevelési programok, rendezvények: 

o megemlékezés a Föld Napja alkalmából, 

o megemlékezés a Víz Világnapja alkalmából, 

o tanulmányi kirándulások (pl. nemzeti parkok, vadasparkok, botanikus kertek láto-
gatása): a tanulóközösségek összekovácsolása, az élményszerzés öröme, a szo-
cializáció ötvöződik a közelebbi - távolabbi tájakkal, nevezetességekkel való meg-
ismeréssel; a tanulmányi kirándulás során a tanulók kaphatnak különböző isme-
retszerző feladatokat, készülhetnek előadásokkal, végezhetnek gyűjtőmunkát, 
stb., 

o erdei iskolai programok: a tanítás tartalmilag szorosan kapcsolódik a választott 
helyszín természeti és ember által létesített környezetéhez, a tanítás tárgya lehet 
az emberi környezet, az emberek tevékenységének hatása, a környezetre, illetve 
annak időben-térben való változása, valamint a környezet hatása az emberek vi-
selkedésére, életvitelére, érzelmeire. 
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e) Egészségbarát munkahely megteremtése: 

„ A lelki egészségnek két kritériuma van: képesség a munkára és képesség a szeretetre.” 

( Sigmund Freud ) 

Oktatási intézményünk nem csak tanítványainkra fordít kiemelt figyelmet, hanem munka-
vállalóira is. 

Elkötelezettek vagyunk az egészségtudatos életmód mellett. A mindennapi gyakorlatban 
a munkahely, mint egészségbarát színtér a leghatékonyabb egészségmegőrző tényező-
vé képes válni. Így olyan munkahelyi kultúra meghonosítását tűztük ki célul, amely a dol-
gozók egészségét is fontosnak tartja. Az egészségtudatos szemléletünk magában foglal-
ja azokat az intézkedéseket, amelyek a dolgozók egészségét és jólétét szolgálják, az 
egészségfejlesztést hosszú távon az emberi erőforrások fejlesztésébe történő beruhá-
zásnak tekintjük.  

Bizonyított tény, hogy az egészséges ember jobb teljesítményt nyújt, kiegyensúlyozot-
tabb személyiségű, ami nagyon fontos a gyermekkel folyó munkánk során. 

A stressz kezelésére és megelőzésére egyik kiváló eszköz a munkahelyi relaxációs és 
testmozgási lehetőség biztosítása. Ennek érdekében közös mozgásra hívjuk 
kollégáinkat, ezzel is mintát nyújtva tanítványainknak a mindennapos mozgás 
szükségességének kialakítására. 

 
 

III.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 
A kortárscsoportok hatékony működtetése közösségi élményeken keresztül realizálódik, 
nélkülük szegényes, hangulattalan lenne az iskolai nevelés-oktatás folyamata. A közös-
ségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat az alábbi tevékenységhez kapcsoló-
dóan határozzuk meg: 

a) A tanórai és tanórán kívüli tevékenységgel kapcsolatos közösségfejlesztés, kü-
lönös tekintettel az  osztályfőnökök pedagógiai tevékenységére. 

b) A tanulók közösségeivel és a diákönkormányzattal kapcsolatos közösségfej-
lesztő tevékenység, különös tekintettel a diákönkormányzatot segítő tanár pedagógiai 
tevékenységére. 

c) Az ünnepélyekkel, megemlékezésekkel, a hagyományok ápolásával kapcsola-
tos közösségfejlesztő tevékenység. 

      d) A diáksporttal kapcsolatos közösségfejlesztő tevékenység. 

      e)  A partneri kapcsolatok, közösségek kialakítása és fejlesztése területén. 

 

Mindegyik terület sajátos foglalkoztatási formát igényel, mások az egyes területek céljai, 
feladatai, abban azonban megegyeznek, hogy tevékenyen hozzájárulnak  

- a tanuló közösségi magatartásának kialakításához, 
- a véleményalkotó, véleménynyilvánító képességek fejlődéséhez, 
- a közösségi szokások, normák, etikai értékrend elfogadásához, 
- a másság elfogadásához, 
- az együtt érző magatartás kialakításához, a harmonikus emberi kapcsolatok fej-

lesztéséhez. 
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Mivel az osztályközösség egyrészt a tanulók fő iskolai tevékenységének, tanulmányi 
munkájának összefogó kerete, alapvető élet- és munkaközössége, másrészt pedig való-
jában a tanulók spontán, véletlenszerű gyülekezete, legfontosabb célunk ebből a (leg-
inkább) nem nevelési szempontból összetömörült csoportból olyan valódi közös-
séget formálni, amely a közös cél érdekében hajlandó közös értékrend elfogadására és 
az iskola szervezett keretein belül ennek megfelelően viselkedik, munkálkodik. 

Az osztályfőnöki nevelőmunka elsődleges szerepet tölt be a közösségi nevelésben. Az 
osztályfőnöki órák tananyaga útmutatást ad a kulturált magatartás és életmód kialakítá-
sához, a tanulók közösségi és közéleti tevékenységének szervezéshez, az osztályban 
megélt élmények bázisán a szociális képességek fejlesztésére. Az osztályfőnökök felada-
ta  

 a gyermekek segítése, ellenőrzése, képviselete, 

 a harmonikus társas kapcsolatok létrejöttéhez szükséges tulajdonságok, képessé-
gek kialakítása és fejlesztése a tanulókban (kedvesség, figyelmesség, udvarias-
ság, tisztelet, méltányosság, tapintat, tolerancia, empátia, segítőkészség, humor, 
stb.), 

 segítse a tanulók önismeretének kialakulását, adottságaik megismerését, értékeik 
megtalálását, az együttműködési formák és normák kialakítását, 

 tanév közben gondoskodjon közösségi programokról, közösségi vállalásokról és 
feladatokról. 

Az osztályok közösségi programjának és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak 
megoldásához a tantárgyfelosztás készítésekor a nem kötelező tanórai foglalkozásra biz-
tosított időkeretből osztályonként heti egy órát tervezünk igénybe venni, ezen túl a tanítá-
si órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozásra, így különösen 
tanulmányi kirándulásra, környezeti nevelésre, kulturális és sportrendezvényre az éves 
munkaprogramban határozzuk meg a felhasználható időkeretet. 

 

Az osztályközösség fejlesztésének feladatai: 

1. évfolyam: 
Alakuljon ki az osztályon belül a sokoldalú tevékenységi rendszer a mindennapi élet 
megszervezéséhez, alakuljon ki a felelősök rendszere, és rendszeres ellenőrzés mellett 
végezzék munkájukat. Az osztály fokozatosan kapcsolódjék be a diákönkormányzat éle-
tébe, alakuljanak ki az együttélés, együttműködés elemei, legfontosabb készségei, szo-
kásai, váljanak az együvé tartozás élményének meghatározóvá. 

2. évfolyam: 
A közösségen belül alakuljon ki a felelősi munka egyes elemeinek önálló végzése, egy-
szerűbb közös tevékenységének önálló megszervezése. Az osztályban növekedjen az 
összetartozás érzése, jöjjenek létre osztályhagyományokat erősítő tevékenységek, ala-
kuljon ki a társakért, közösségért való felelősség érzete. 

3. évfolyam: 
A már jól működő tevékenységek mellett kapjon egyre nagyobb hangsúlyt a 
diákönkormányzati tevékenység, növekedjen az „összetartozás” érzése, erősödjenek a 
baráti kapcsolatok. Alakuljon ki a diákvezetőkkel szemben támasztott igények első meg-
fogalmazása, kapcsolódjanak be az iskola szintű rendezvényekbe. 
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4. évfolyam: 
Az osztály tevékenységi rendszere mind több szállal kapcsolódjék az iskolai rendezvé-
nyekhez, a diákönkormányzathoz, növekedjen a diákvezetők döntés-előkészítésben való 
részvétele és önállósága. Fejlődjön a közvélemény a magatartás jelentős szabályozóvá, 
az egyén felelőssége mellett növekedjen a közösség felelőssége is. Készüljenek a „felső 
tagozatba” lépés átmeneti feladataira. 

5. évfolyam: 
A közösség illeszkedjen be az új formák és követelmények közé, az osztály „beépülése” 
a „felső tagozatba” legyen folyamatos. Kapcsolódjanak be az iskola diákönkormányzati 
tevékenységébe, a diáktanács ülésein elhangzottakról rendszeresen számoljanak be. A 
tanulás kerüljön a tevékenységi rendszer középpontjába, fogadják el a képesség szerinti 
tanulás követelményeit. Erősödjék a közösségért érzett felelősség, érezzék a fegyelem 
jelentőségét mind a tanulásban, mind a közösségi tevékenységben. 

6. évfolyam: 
Szilárduljon meg az osztályközösség egysége, fokozatosan kerüljön előtérbe az önálló-
ság mind a tevékenységek megszervezésében, mind a végrehajtásban és az ellenőrzés-
ben is. Növekedjen a döntéshozatal iránt érzett felelősség, csökkenjen a közvetlen peda-
gógusi irányítás. A diákvezetők érezzenek felelősséget nemcsak önmagukért, hanem a 
közösségért is. A fegyelem néhány alapvető eleme váljon szokássá.  

7. évfolyam: 
Alakuljon ki a közösség csoportszerkezete. A közösség nyújtson segítséget iskolai éle-
tükhöz. Éljenek javaslattételi és véleményezési jogukkal.  

8. évfolyam: 
Stabilizálódjon az osztály közösségének szerkezete, elsősorban saját közösségükkel és 
saját magatartásukkal mutassanak példát a fiatalabbaknak, adják át az iskolai hagyomá-
nyokat az alsóbb osztályok közösségeinek. Készüljenek fel a tanulók az iskolai közösség 
elhagyására, készüljenek a középfokú intézmények új követelményrendszerének megis-
merésére. 

A diákönkormányzat iskolánkban a tanulók közösségi életre nevelésének és a közös-
ség érdekében vállalt munkára, képviseleti szerepre történő nevelésnek a szervezeti ke-
rete. A diákönkormányzatnak egyetértési és véleményezési joga van a házirenddel, szer-
vezeti és működési szabályzattal kapcsolatosan, s ezt a jogát gyakorolja is. A diákön-
kormányzat szervezésénél a következő alapelveket érvényesítjük: 

 Az iskola diákszervezetének minden tanuló tagja lehet, aki kedvet, lehetőséget 
érez a közös munkához. 

 A diákönkormányzatnak olyan tanuló lehet tagja, aki az osztályközösségtől válasz-
tás útján felhatalmazást kap, s önként vállalja a megbízatást. 

 A diákönkormányzat működéséhez az iskola igazgatósága biztosítja a feltételeket. 

 A diákönkormányzatnak olyan egységei legyenek a struktúrában, melyeknek 
hasznos funkciói vannak. 

 A diákszervezet aktív szervező legyen a kulturális, sport, szabadidős és az iskolai 
hagyományok szerinti programokban. 

 A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus az iskolaközösség szintjén, az 
osztályfőnökök az osztályközösségekben támogatják a diákszervezet tevékenysé-
gét. 

Célunk olyan iskolai közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének 
sikereire, értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait.  
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A diáksport tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

 a tanulók széles körének bevonásával különböző sportági csoportok szervezése, 

 különböző sportágak népszerűsítése, tehetségek kiválasztásának elősegítése, 

 intézményen belüli és intézmények közötti játék- és mérkőzés lehetőségek biztosí-
tása, kihasználása, 

 az egészséges életmódra nevelés elemeinek érvényre juttatása az iskolai és sza-
badidősporton keresztül, 

 a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása és fejlesztése. 

 
A partneri kapcsolatok, közösségek kialakítása és fejlesztése területén: 
 

 Az intézmény közösségfejlesztési szempontokat és újszerű, innovatív módszere-
ket alkalmazva olyan partneri együttműködéseket épít ki a szülőkkel, társintézmé-
nyekkel, szakmai- és bevonható civil szervezetekkel, amelyek alkalmasak preven-
cióként hatást gyakorolni a társadalmi problémák kezelésére iskolai körülmények-
ben. (pl. Boldogság óra Program) 

 A szülőkkel való együttgondolkodás célja az is, hogy a családot partneri viszony-
ban vonjuk be az iskolát és a családokat érintő közös problémák megoldásában. 
Ezzel egy olyan megoldásközpontú közösségi együttgondolkodást kívánunk elérni, 
amely képes a fiatalok közösségi aktivitását növelni, képes a szabadidő minőségi 
eltöltését elősegíteni.  

 Az alábbi problémák megoldását kívánjuk elérni preventív módszerekkel: új típusú 
("dizájner") drogok terjedése, a túlzott on-line jelenlét káros hatásai, a játékfüggő-
ség, a fiatalok közösségi aktivitásának hiánya. Kiemelt figyelmet fordítunk az 
egészséges életmód elsajátíttatására és jótékony hatásainak a megismertetésére: 
így érintjük a sport, az egészséges étkezés, a környezettudatos életmód jelentő-
ségét, valamint az önkéntesség fontosságát. 

 

III.5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 
osztályfőnökök, az iskolapszichológus feladatai 

 

Az intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógusának heti munkaideje 40 óra. 
A pedagógus napi munkaidő-beosztása általában 800 órától 1600 óráig tart, az ettől eltérő 
munkabeosztást a tanév munkarendje, tantárgyfelosztása és óra-, munkarendje határoz-
za meg.  

 A pedagógus felelősséggel és önállóan végzi munkáját, közreműködik az iskola-
közösség kialakításában és fejlesztésében. Alkotó módon részt vállal a nevelőtestület 
újszerű törekvéseiből, az iskola hagyományainak ápolásából. 

 A pedagógus munkaköri kötelességeinek tartalmát és kereteit iskolánk pedagógiai 
programja, szervezeti és működési szabályzata, házirendje, az iskolai munkaterv, a ne-
velőtestület határozatai, továbbá más szabályok alapján az igazgató útmutatásai, utasí-
tásai alkotják. 

 A pedagógus ismeri a pedagógia korszerű elméletét és gyakorlatát, ezeket nevelő-
oktató munkájában alkotó módon alkalmazza. Szaktárgyaihoz, munkaköréhez kapcsoló-
dóan öntevékenyen részt vállal a szertári állomány fejlesztésében. 

 A pedagógus a nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi. Önállóan tematikus, il-
letve éves tanmenetet készít. Ezeket véleményezésre szeptember 15-ig átadja a munka-
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közösség-vezetőnek. Ha a tanterv vagy tankönyv nem változik, a bevált tanmenetet több 
éven át is használhatja. Párhuzamos osztályok számára közös tanmenet is készíthető, 
de saját példánnyal minden pedagógusnak rendelkeznie kell. 

 A pedagógus az írásbeli dolgozatokat, a felmérő és témazáró dolgozatokat (fel-
adatlapokat) legkésőbb 10 munkanapon belül kijavítja, illetve kijavíttatja. A felmérő dol-
gozatok írását egy héttel korábban közli a tanulókkal. A kötelező írásbeli házi feladatokat 
ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt értékeli. Az első négy évfo-
lyamon az írásgyakorlatokat a következő órára javítja. A pedagógusnak a magyar nyelv 
tanítási órán íratott tollbamondásokat a helyesírást tekintve javítania kell. 

 A pedagógus munkájának szerves része az egészséges életmódra nevelés, a hi-
giénés körülményekről való gondoskodás. Rendszeresen ellenőrzi a tanterem rendjét, 
tisztaságát. 

 A pedagógus részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadó órákat tart, a tanuló 
munkájáról, magatartásáról, szorgalmáról – szükség szerint – tájékoztatja az osztályfő-
nököt és a szülőket. 

 A pedagógus munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni a fog-
lalkozási helyen. A szervezeti és működési szabályzat és a házirend előírásai szerint el-
látja az ügyeleti szolgálatot, a tanórán kívüli teendőket, a kijelölt helyettesítési rend sze-
rint a helyettesítést, valamint a munkakörével járó adminisztrációs feladatokat. 

 A pedagógus bejelenti lakcímét az iskolatitkárnak, lakcímének változását és sza-
badságának idején a postai címét. 

 Amennyiben a pedagógus munkáját betegség vagy váratlan felmerült más ok miatt 
a megszokott időben nem tudja megkezdeni, az iskola igazgatóját időben előre értesíti. 
Távolmaradása esetén – a szakszerű helyettesítés érdekében – tanmenetét az értesítés-
sel egy időben a helyettesítést szervező intézményvezető-helyettes rendelkezésre bo-
csátja. 

 A pedagógusok kölcsönösen és folyamatosan tartják a kapcsolatot a szakjuknak 
megfelelő munkaközösséggel, részt vesznek tantervi programok módosításaiban és a 
tapasztalatok összegyűjtésében. 

 

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 
 

 Az osztályfőnök pedagógus felelős vezetője az osztálya közösségének, – az évfo-
lyamfelelősök (osztályfőnöki munkaközösség-vezetők) véleményének kikérésével az 
igazgató jelöli ki. 

 Az osztályfőnök a nevelőmunkáját tervszerűen végzi, ennek írásos dokumentuma 
az osztályfőnöki munkaterv, melyet véleményezésre szeptember 15-ig átad az évfolyam-
felelősnek. 

 Az osztályfőnök együttműködik az osztályban tanító szaktanárokkal (tanítókkal, 
napközis nevelőkkel, az alapfokú művészetoktatás pedagógusaival, szakkörvezetőkkel), 
látogatja osztálya tanítási óráit és foglalkozásait, észrevételeit és az esetleges problémá-
kat megbeszéli az érintett nevelőkkel. Szükség esetén – az igazgató hozzájárulásával – 
az osztályban tanító tanárokat és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja 
össze. 

 Az osztályfőnök vezeti az osztálya osztályozó értekezleteit, ezeken ismerteti és 
elemzi a tanulócsoport helyzetét, neveltségi szintjét, tanulmányi munkáját, magatartását 
és szorgalmát. 
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 Az osztályfőnök a tanulók személyiségének fejlesztése érdekében összehangolja 
az iskola és a család nevelőmunkáját. Ennek során 

- az E-napló útján is tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi 
munkájáról; ellenőrzi, hogy a szülők tudomásul vették-e az E-naplóba beírt értesí-
téseket, nevelői észrevételeket, 

- osztálya szülői értekezletén és egyéb alkalmakkor beszámol az osztály neveltségi 
és tanulmányi helyzetéről, ismerteti a soron következő feladatokat, 

- a szülői közösség elnökével együtt irányítja az osztály szülői közösségét. 

 Az osztályfőnök elvégzi az osztályfőnöki ügyviteli teendőket, rendszeres kapcsola-
tot tart az ifjúságvédelmi felelőssel, iskolapszichológussal együttműködésük keretében 
kiemelt figyelmet fordít a hátrányos, illetve veszélyeztetett tanulókra. 

 Az iskolai hagyományok ápolásának, az iskolában szervezett ünnepélyeknek 
és megemlékezéseknek közösségformáló hatását a tanulók aktív részvételével kívánjuk 
elérni. A közösségfejlesztő tevékenységek koordinálói az osztályfőnökök, akiknek mun-
káját oktatástechnikus, rendszergazda segíti. A tanítási órák keretében meg nem valósít-
ható osztály- vagy csoportfoglalkozásra, így különösen tanulmányi kirándulásra, környe-
zeti nevelésre, kulturális és sportrendezvényre az éves munkaprogramban határozzuk 
meg a felhasználható időkeretet. 

 
Az iskolapszichológus feladatai: 

― megszervezi és megvalósítja azokat a pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat, 

amelyek a képességvizsgálatok, szociometriai vizsgálatok, tanulási szokások, 

tanulási motiváció vizsgálatának körébe tartoznak, vagy a beilleszkedési, maga-

tartási, tanulási nehézségek megelőzése érdekében szükségesek, 

― részt vesz a mentálhigiénés preventív feladatok megvalósításában az egyén, a 

tanulócsoport, és az intézményi szervezet szintjén, 

― részt vesz az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósításában 

― közreműködik az iskolában észlelt személyközi konfliktusok és az erőszakjelen-

ségek megoldásában 

― krízistanácsadást biztosít váratlan súlyos élethelyzetekben (pl. kortárshaláleset, 

súlyos iskolai kudarcélmény, váratlan családi krízishelyzet), továbbá terápiás 

vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai szakszol-

gálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményhez, valamint 

― a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló tehetséggondozásában a pedagógu-

sokkal és a pedagógiai szakszolgálat szakemberével közösen kidolgozza az 

együttműködés és az ellátás kereteit 

 
 

 
III.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

helyi rendje, a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 
a) A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 
A gyermekvédelmi munka magába foglalja az iskolavezetés, az osztályfőnökök és vala-
mennyi nevelő ifjúságvédelmi feladatait. Célja a gyerekek veszélyeztetettségének a 
megelőzése, csökkentése, megszüntetése. A kívánatos az, ha a fenti sorrend az iskolai 
nevelőmunkában valóban érvényesül. 
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Az iskola általános gyermekvédelmi feladatot lát el a tanulók fejlődését szolgáló egyéni 
vagy csoportos pedagógiai tartalmú foglalkozásokkal, az iskolaorvosi (iskola védőnői) 
ellátással, a gyermekek étkeztetésével, a tanórák előtt és után biztosított felügyelettel. 

Speciális gyermekvédelmi feladatai során megóvja a tanulókat a különböző veszélyektől, 
földeríti és nyilvántartja a veszélyeztetett gyerekeket, közreműködik a fejlődésüket gátló 
hatások megszüntetésében, elősegíti kiemelkedésüket a károsító környezetből. Kapcso-
latot tart a hivatásos gyermekvédelmi szervekkel és intézményekkel (önkormányzat iro-
dái, nevelési tanácsadó, jegyző, Gyermekjóléti Szolgálat, ifjúságvédelmi szervek.) 

A feladatok megvalósításában első helyen az osztályfőnök és az egyéb, a tanulók szá-
mára 16 óráig tartó kötelező, a tanulók fejlődését szolgáló pedagógiai tartalmú csoportos 
foglalkozást vezető pedagógus áll. Ők irányítják a vezetésükre bízott osztályban, vala-
mint az egyéb tanórán kívüli foglalkozási csoportban a pedagógusok gyermekvédelmi 
tevékenységét. Jelzik a bekövetkezett veszélyeztetettséget, javasolják a gyermek nyil-
vántartásba vételét. Segítik a szülőket a nevelési problémák megoldásában, és közremű-
ködnek a veszélyeztető körülmények felszámolásában. Számon tartják az igazolatlan 
mulasztást, segítenek a szabadidő helyes eltöltésében, a pályaválasztásban. Különös 
gonddal foglalkoznak a nehezen nevelhető, magatartási problémákkal küzdő tanítványa-
ikkal. Az iskola a tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatja a gyer-
mek-és ifjúság védelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol 
kereshető fel.   

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermekvédelmi 
munkáját.  

Feladatai: 

 Mindazoknak a feladatoknak az iskolai koordinálása, amelyek az osztályfőnökökre, 
napközis nevelőkre hárulnak. 

 Részt vesz a speciális gyermekvédelmi munka szervezésében, megvalósításában 
és ellenőrzésében. 

 A tanulók, a szülők, a pedagógusok jelzése alapján felméri, és nyilvántartásba ve-
szi a veszélyeztetett tanulókat, szükség esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgató-
ja értesítse a gyermekjóléti szolgálatot. 

 Segítséget nyújt az osztályfőnököknek, napközis nevelőknek a feladatok megvaló-
sításához, az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyer-
mekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, neve-
lési tanácsadó, drogambulancia, stb.) címét, telefonszámát. 

 Ismeri a "problémás családok" gondjait, kapcsolatot tart a hivatali szervekkel. 

 Az iskola munkatervére építve elkészíti a gyermekvédelmi és az egészségügyi 
vizsgálatok éves esetnaplóját, a gyámügyi és egészségügyi érintett partnerszervekkel 
egyeztetve azt. Feladata az egészségnevelési program részét képező kábítószer-
ellenes program kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése. 

Iskolánkban a veszélyeztetettség legfőbb okai, területei: 

 Környezeti okok: anyagi okok, családi konfliktusok, mindkét szülő munkanélküli, 
nevelési hiányosságok (túlzott szülői óvás, elemi szokásrendszer kialakulatlansága, stb.), 
italozás a családban, kifogásolható szülői életvitel, a gyerek elhanyagolása, testi fejlet-
lenség, a család szétesése. 

 A gyermek személyiségéből eredő okok: értelmi elmaradottság, gátlásosság, foko-
zott agresszivitás, kóros hazudozás.  

A veszélyeztetettség elhárítására hozható intézkedések: 
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 iskolai eszközök igénybevételével: 

o családlátogatás, tanácsadás, nevelési tanácsadóba utalás, szülők magatartásának 
jelzése az illetékes gyámügyi szervnek, védő-óvó intézkedés kezdeményezése, 

o egyéni bánásmód a szorongások feloldására, személyesség, szociális támogatás 
igénylése az érintett számára. 

o az iskolapszichológus bevonása 

 iskolán kívüli lehetőségek igénybevételével: 

o gyámügyhöz irányítás, együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal, járási hivatal 
értesítése, ügyészségi bejelentés, ÁNTSZ segítségének a kérése. 

 

Iskolánk speciális gyermekvédelmi munkaformái: 

o tankönyvtámogatás (tartós tankönyvek kölcsönzése), 

o tanári mentori rendszer a problémás, tehetséges gyerekek folyamatos támogatá-
sára, 

o egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program, amely magába 
foglalja a szükséges felvilágosító, megelőző pedagógiai munkát is. 

 
b) A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

A kulturális hátrányokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási-, beilleszkedési 
zavarokkal küzdő, a tanulásban lemaradó, illetve gyengén teljesítő tanulók 
felzárkóztatása fontos feladat pedagógiai munkánkban. A beilleszkedési, magatartási 
zavarok hatással vannak a tanulmányi munkára, de közvetetten a tanulási nehézség is 
okozhat beilleszkedési, – kezeletlenül hagyva – magatartási zavart. A megelőzés 
szempontjából nélkülözhetetlen ezek okait felderíteni, s a kifejezés valódi értelmében vett 
tanulási nehézség, valamint a magatartászavarból eredő tanulási nehézség között az 
egyénre szabott fejlesztés tekintetében más-más megoldást kell keresni. 

A szociokulturális hátrányokkal és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók többirányú 
segítséget vehetnek igénybe: 

 A tanórai munka differenciálásával lehetőséget kapnak a gyakori szóbeli 
szereplésre. 

 A tanítási időn túl konzultáció, korrepetálás a tanulási nehézség megszüntetésére. 

 Az alsó tagozatos rászoruló tanulók fejlesztő csoportokban felzárkózatón vehetnek 
részt heti 1-2 órás időkeretben. 

 A kommunikációs készségek tanórai és tanórán kívüli fokozott fejlesztése. 

 Az első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé 
teszi –szakértői vélemény alapján –, mentesítjük az értékelés és minősítés alól, vagy 
részére az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó továbbhaladást engedélyezünk. 

 A beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő tanulók és a problémás 
magatartású nehezen nevelhető gyerekek részére önismereti tréninget szervezünk. 
Ennek céljai: 

- Az önelfogadás, az önbizalom megteremtése. 
- Az „önérvényesítés” és a pozitív jellemzők feltárása, tudatosítása. 

 A felzárkóztatás, a hátrányos helyzetű tanulók gondozásának egyéb formái, 
színterei: 
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- Nevelési tanácsadás igénybevétele (ezen belül logopédiai tanácsadás, 
pszichológiai segítségnyújtás). 

- Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálattal, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a 
Családsegítő Szolgálattal. 

- Jutalmazási eljárásaink során figyelembe vesszük a relatív jó teljesítményt, a 
„javulás” elismerését. 

- Osztálykereteken belüli értékelési eljárások során módot nyújtunk a tanulók 
egymás iránti felelősségének gyakorlására. 

- Igénybe vesszük a hitoktatók segítő munkáját. 

A tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljá-
ból képesség-kibontakoztató felkészítést szervezünk, melynek keretei között a tanulók 
egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, a fejlődésének elősegítése, a 
többi tanulóhoz történő felzárkóztatása, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése, 
tehetségének kibontakoztatása a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban 
folyik. A képesség-kibontakoztató felkészítésben a tanuló a szülő írásban adott – a sze-
mélyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást is tartalmazó – egyetértő nyilatkozata alap-
ján vehet részt, ha megfelel a következő feltételeknek: a törvényes felügyeletet gyakorló 
szülő tanulmányait legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezte be; a szülő vagy a 
családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága igazolt; a gyermek elégtelen lakó-
környezete, illetve lakáskörülményei, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fej-
lődéséhez szükséges feltételek, továbbá a gyermek után a szülő rendszeres gyermekvé-
delmi támogatásra jogosult. 

Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő tanu-
lók 

Iskolánk az alapító okiratban kijelölt feladataként ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók 
integrált nevelését-oktatását, ideértve a beilleszkedési és magatartási nehézséggel küz-
dő tanulók nevelését-oktatását is. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével, oktatá-
sával kapcsolatos feladatellátás fejlesztése során a következő célokat tervezzük egyide-
jűleg érvényre juttatni: 

 osztályainkba a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleménye alapján integ-
rálunk sajátos nevelési igényű tanulókat, a sajátos nevelési igényt szakértői bizottság 
állapítja meg, 

 a sajátos nevelési igényű tanulók számára biztosítjuk, hogy a különleges gondozást a 
fejlesztésükhöz optimális feltételeket biztosító oktatási formában vehessék igénybe, 

 azoknak a nem fogyatékos gyermekeknek, tanulóknak, akiknek az esélyt teremtő ne-
velésbe, oktatásba való bekapcsolódása beilleszkedési, magatartási, tanulási nehéz-
ségük vagy szociális helyzetük miatt indokolt nevelési igényükhöz legmegfelelőbb ne-
velési-oktatási forma biztosítása.   

A sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez és oktatásához biztosítjuk a személyi és 
tárgyi feltételeket: 

 a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő képzettségű pe-
dagógus foglalkoztatása (gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája sza-
kos tanár), 

 a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tantervek, tankönyvek, az egyéni 
fejlesztéshez szükséges taneszközök, segédeszközök; fejlesztő szoba. 
 
 
 



Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja 35 

c) A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 
 
A fiatalkori tehetségek kibontakoztatását, fejlesztését iskolánkban kiemelt feladatként 
tartjuk számon. A tehetség ígéretű tanulók megfigyelése első osztályba kerüléskor 
megkezdődik, a tanítási órák egyéni ütemhez igazodó, differenciált szervezésével indul a 
tehetséggondozás. 

A második osztálytól megkezdődik a tanulók városi tanulmányi versenyekre való 
felkészítése, mely a további évfolyamokon bővül a megyei, országos tanulmányi és 
sportversenyeken, valamint egyéb pályázatokon, vetélkedőkön részvétellel. Tanfolyamok, 
szakkörök, középiskolai előkészítő foglalkozások, sportszakosztályok kínálatából 
választhatnak az érdeklődő és tehetséges tanulók. 

A tantárgyi, művészeti, sport- és egyéb versenyeken tanulóink hagyományosan 
kiemelkedően szép eredményeket érnek el. A tehetséges és eredményes tanulók 
elismerése szorosan hozzátartozik tehetséggondozó munkánkhoz. 

Az alapfokú művészetoktatásban nem célunk a „művészképzés”, mégis fontosnak tartjuk 
a tehetséges gyermekek kibontakozási és „szereplési” lehetőségeit. Az előképző első 
évfolyamára felvételt nyert növendékek a teljesítményük alapján az előképző második 
évfolyamától differenciált oktatásban részesülhetnek a tudásszint szerinti 
csoportfoglalkoztatás keretében. Azok a tanulók, akik különösen aktívan dolgoznak és 
egy tanév alatt a két vagy több évfolyam tananyagát is elsajátítják, a követelményeknek 
és a vizsgaszabályzatnak eleget téve évfolyamot vagy évfolyamokat „átugorva” 
folytathatják a tanulmányaikat. Tanítási órákon kívül bemutatók, versenyek és különböző 
érdeklődési területeknek megfelelő táncklubokba orientálás biztosítja a 
tehetséggondozás egyéb feltételeit. 

 

A tehetséggondozás színterei, formái: 

 Tanítási órákon: 
- differenciált foglalkozatás 
- egyéni foglalkoztatás 
- tudásszint szerint csoportbontás 
- egyéni kutatómunka 
- kiselőadások 
- sikerélmény biztosítása 

 Tanítási órán kívül:  
- szakkörök 
- tanfolyamok 
- tehetséggondozási foglalkozások 
- fakultációk 
- középiskolai előkészítők 
- felkészítés tanulmányi versenyre (egyéni és kiscsoportos) 
- önálló otthoni kutatómunka 
- pályaválasztási tanácsadás 
- tömegsport, mindennapos testnevelés 
- diák-önkormányzati programok, vetélkedők, rendezvények 

 
d) A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 
 
A kulturális hátrányokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási-, beilleszkedési zavarok-
kal küzdő, a tanulásban lemaradó, illetve gyengén teljesítő tanulók felzárkóztatása fontos 
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feladat pedagógiai munkánkban. Abban a kérdésben, hogy a gyermek tanulási nehéz-
séggel küzd, a nevelési tanácsadó megkeresésére a szakértői és rehabilitációs bizottság 
dönt. 

A hátrányos helyzetű, illetve a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását az aláb-
biak szerint tervezzük: 

 Egyéni – egy-három tanuló részére szervezett – foglalkozást a tanulók igénye sze-
rint biztosítunk. 

 Ha a tanköteles tanuló második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfo-
lyamot, az iskola a meghatározott időkeret terhére lehetővé teszi, hogy az adott tantárgy-
ból, tantárgyakból egyéni foglalkozásokon is részt vegyen. 

 Ha a tanulót tanulási nehézségei miatt – a nevelési tanácsadó szakértői vélemé-
nye alapján – mentesítjük egyes tantárgyak (tantárgyrészek) tanulása alól, akkor részére 
a többiekhez felzárkóztatása céljából egyéni fejlesztési terv alapján egyéni foglalkozást 
szervezünk. 

 Az 1-3. évfolyamon a tanulásban lemaradók fejlesztő csoportokban vehetnek részt 
a felzárkóztatásban. Fejlesztő csoport a szakmai munkaközösség kezdeményezése ala-
kítható. 

 Az 5-8. évfolyamon a magyar és matematika tantárgyak tanítására az azonos év-
folyamú osztályok tanulóiból képességekhez igazodó nívócsoportokat alakítunk azzal a 
céllal, hogy a tanulásban lemaradók segítése homogén csoportokban hatékonyabb le-
gyen. Nívócsoportok a szakmai munkaközösség kezdeményezésére alakítható. 

 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásában kiemelt szerepet szánunk a 
napközi otthon tanulmányi foglalkozásainak, valamint a tanulást segítő egyéb napközis 
foglalkozásoknak.  
 
e) A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Iskolánkban minden pedagógus köteles közreműködni a gyermek- és ifjúságvédelmi fel-
adatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, meg-
szüntetésében, továbbá feladatuk a szülőket és gyermekeket érintő kérdésekről – a titok-
tartási kötelezettség szabályainak megtartása mellett – rendszeresen tájékoztatást adni, 
és a szülőket figyelmeztetni, ha gyermekeik jogainak megóvása vagy fejlődésének elő-
segítése érdekében intézkedést tartanak szükségesnek. Az utóbbi években jelentősen 
gyarapodott azoknak a tanulóknak a száma, akik családi körülményeik miatt hátrányos 
helyzetbe kerültek, és segítségre szorulnak. 

Feladataink:  
1. Az okok (a hátrányok eredetének) feltárása. 
2. A segítségadás módjának megkeresése. 

A hátrányok eredete: 

A legnagyobb számban találkozhatunk azokkal a gyerekekkel, akik a család alacsony 
szociális (anyagi) helyzete miatt kerültek hátrányos helyzetbe. A szülők nagy számban 
váltak munkanélkülivé, vannak közöttük rokkantnyugdíjasok, alacsony keresetűek. Az 
alacsony jövedelem következtében nincs lehetősége a családnak a könyvek és egyéb 
kulturális lehetőségek megvásárlására. Súlyosabb esetben a külsőben (a tanuló leromlott 
fizikai állapota, szegényes öltözék) is megjelennek a rossz anyagi körülmények.  
A szociális hátrány következménye rendszerint a tanulásban való elmaradás, kudarc. 
Kísérő jelenségként magatartási rendellenességekkel is találkozhatunk. 
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A segítségadás módjai: 

A szocio-kulturális hátrányokkal és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók többirányú 
segítséget vehetnek igénybe: 

 A tanórai munka differenciálásával lehetőséget kapnak a gyakori szóbeli 
szereplésre. 

 A tanítási időn túl konzultáció, korrepetálás a tanulási nehézség megszüntetésére. 

 A kommunikációs képességek tanórai és tanórán kívüli fokozott fejlesztése. 

 Az első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé 
teszi – a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján –, mentesítjük az értékelés és 
minősítés alól, vagy részére az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó 
továbbhaladást engedélyezünk. 

A felzárkóztatás, a hátrányos helyzetű tanulók gondozásának egyéb formái, színterei: 

 nevelési tanácsadás igénybevétele (ezen belül logopédiai tanácsadás, 
pszichológiai segítségnyújtás), 

 kapcsolattartás a Pedagógiai Intézettel, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a 
Családsegítő Szolgálattal, 

 jutalmazási eljárásaink során figyelembe vesszük a relatív jó teljesítményt, a 
„javulás” elismerését. 
 
Szolgáltatásaink: 

 Egészségügyi: 

- Az igazgatóhelyettes irányításával az iskola-egészségügyi feladatokat az 
iskolaorvos és védőnő végzi (szűrővizsgálatok, stb.). 

- Iskolafogászati ellátás. 

 Szociális: 
- reggeli ügyelet 7 órától (szorgalmi időben), 
- napközis étkeztetés és foglalkoztatás, 
- iskolai étkeztetés (menza), 
- iskolai büfé, 
- kedvezményes étkezés, 
- tankönyvtámogatás, 
- tartós tankönyvek kölcsönzése az iskolai könyvtárból, 
- ingyenes tankönyv biztosítása, 
- önkormányzati segélyezés támogatása (pedagógiai véleménnyel) 

 

 Vakációs: 
- nyári táborozások (lehetőség szerint), 
- sporttáborok, nyelvi és számítástechnikai és egyéb szaktáborok (lehetőség 

szerint), 
- alkalmi rendezvények, városi szervezésű táborok, programok ajánlása 
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III.7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakor-
lásának rendje 

Intézményünkben tanítványaink közösségét a diákönkormányzat képviseli. E szervezet 
által biztosítja iskolánk a lehetőségét, hogy azokban a kérdésekben, amelyekben a jog-
szabályok erről rendelkeznek, a diákok egyetértési, illetve véleményezési jogukat gyako-
rolhassák. 

 A tanuló jogában áll részt venni az osztály és az iskola életének alakításában, 
részt venni az iskolagyűléseken, a Diáktanács ülésein, valamint a szülők képviseletével a 
fogadóórákon és a szülői értekezleteken, s így megismerni, milyen kérdésekben tartanak 
igényt véleményére és javaslatára; az osztályközösség előtt, az iskolagyűlésen, szemé-
lyes ügyeiben az osztályfőnöknek az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon 
véleményt nyilváníthat. 

 A tanulók (képviseletükben a szülők) joga, hogy a tanév kezdetén az osztályfőnö-
kök tájékoztatásából megismerjék a jogaik érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat, 
a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletéért; a tanuló ügyében az érdek-
képviseleti jog igazolása a diákönkormányzat feladata. Az iskola működése során felme-
rült egyéni sérelmek orvoslását a tanuló és tanuló között a Diáktanács, a tanuló és peda-
gógus között a Diáktanács és a Nevelőtestület által megbízott pedagógus(ok) intézik az 
igazgató részvételével. 

 A tanulók véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma az iskolagyűlés, a 
havonta egy alkalommal megtartott iskolagyűlésen kívül minden fontosabb esetben rend-
kívüli iskolagyűlést hívhat össze a Diáktanács (ha az osztályok kétharmada javasolja) 
vagy az igazgató (a tantestület javaslatára). 

 A Diáktanács dönt a tanév során egy tanítás nélküli munkanap időpontjáról és 
programjáról. 

 A tanulók választhatnak és választhatók az osztály és az iskolai önkormányzat va-
lamennyi tisztségére, – tanulmányi eredménytől függetlenül; a választás rendjét a diák-
önkormányzat működési szabályzata határozza meg. 

 Az osztályközösség az osztály ügyeiben önállóan dönthet, az osztályok döntése 
nem lehet ellentétes a Házirendben leírtakkal, az osztályok jogosultak valamennyi iskolai 
ügyben javaslattal élni, véleményüket kifejteni. 

 A tanulók jogosultak szeptember folyamán megtudni a tantárgyi minimumkövetel-
ményeket; javaslatot tehetnek a magatartás és szorgalom osztályzatokra, s azt az osz-
tályfőnök képviseli az osztályozó értekezleten. 

 A Diáktanács a tanévet megelőző május 20-ig az iskola igazgatójánál kezdemé-
nyezheti diákkör(ök) létrehozását; a diákkör(ök) létrehozásáról és működtetéséről a neve-
lőtestület dönt, a diákkörök az iskola tanulói számára nyitottak, a diákkör(ök)be június 
első hetében jelentkezhetnek, ha a diákköri tevékenységhez kapcsolódó tantárgy(ak)ból 
legalább közepes osztályzatuk van,  a tanuló a programból csak a Diáktanács egyetérté-
sével zárható ki. 

 A tanulók rendszeres iskolán kívüli tevékenységet engedély nélkül, az osztályfő-
nök tudtával végezhetnek. Ha a tevékenység a tanulmányi munka rovására megy, az 
osztályfőnök javaslatot tesz a szülőknek a tevékenység szüneteltetésére. 

 A tanuló joga, hogy társai kötelezően tiszteletben tartsák világnézeti, vallási néze-
tét, nemzeti vagy etnikai önazonosságát, az azt jelképező ékszerek vagy ruhadarabok 
viselését. 

 A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók na-
gyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók tekinthetők. 
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III.8. A szülő, tanuló, pedagógus és az intézmény partneri kapcsolatának, együtt-

működésének formái 
 
A szülő, tanuló, pedagógus együttműködése folyamán meghatározók az emberi kapcso-
latok, melyeknek egymás tiszteletén, megbecsülésén kell alapulniuk. (Pedagógus – pe-
dagógus, pedagógus – tanuló, tanuló – tanuló, pedagógus – nem pedagógus dolgozó, 
tanuló – nem pedagógus dolgozó) Az iskolában elsődleges a gyermekek érdeke, mely 
szoros érzelmi kapcsolaton alapul. 

Az iskolahasználók (szülők) közösségének szervezetei: 

 Az osztályok szülői közösségei. 

 Az Iskolai Szülői Közösség.  
(Mindkét szervezet a nemzeti köznevelési törvényben és az iskola szervezeti és műkö-
dési szabályzatában meghatározott módon képviseli és érvényesíti a szülők érdekeit.) 

 „Tarjánváros III. Sz Általános Iskoláért” Alapítvány működését irányító kuratórium. 

A szülők tájékoztatásának iskolai formái: 

Szóbeli: 
- osztályok szülői értekezletei, 
- tájékoztatás a gyermekek egyéni teljesítményéről fogadóórákon, 
- tájékozódás nyílt tanítási napokon, órákon, az iskola hagyományos rendez-

vényein, 
- családlátogatás 

Írásbeli: 
- tájékoztatás a tanuló egyéni teljesítményéről, magaviseletéről az elektroni-

kus naplóban 
- iskolai szintű információk az iskolai hirdetőtablókon, tájékoztató szóróla-

pokon, iskolai kiadványokban, médiában, interneten. 

A szülők az iskola közéletében, szülői részvétel az iskola munkájában: 

A gyermeknevelésnek két fő színterén – az iskolában és a családban – összhangot, egy-
séget kell teremteni a közös cél megvalósítása érdekében. Alapvető értéknek tartjuk a 
szülőkkel való harmonikus, jó munkakapcsolat kialakítását, a pedagógus-szülő kapcso-
latnak a kölcsönös bizalmon, őszinteségen, megbecsülésen, megértésen kell alapulnia. 

Hogyan segítünk a szülőknek az iskolaválasztásban és programválasztásban? 

 A városban működő óvodákba eljuttatjuk tájékoztatónkat, iskolánkat bemutató ki-
adványunkat. 

 A tanítók, a különleges képzést irányító szaktanárok az óvodai szülői értekezlete-
ken tájékoztatják nevelő-oktató munkánk sokszínűségéről a szülőket, nyílt napra, 
játszóházi és kulturális programokra invitálják az érdeklődőket évente legalább há-
rom alkalommal (őszi játszóház, karácsonyi játszóház, tavaszi játszóház). 

 Választhatnak a szülők, hogy gyermekük emelt szintű oktatási programban vagy 
általános tantervű programban folytatja általános iskolai tanulmányait. 

 Választás elé állítja a szülőket az óraterv szabadon választható óráira történő tan-
tárgyi órák felvállalása, melyre a szülő írásbeli engedélyével járhat a tanuló, akkor 
már kötelező jelleggel, egész tanévben. 

 Szülői felelősség és döntés alapját képezi az átjárhatóság lehetősége is: 
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o Az a tanuló, aki emelt szintű oktatásra jár – teljesítménye alapján, szülői 
írásbeli kérésre – kérheti tanulmányainak folytatását az általános tantervű csoport-
ban. 

o Az a tanuló, aki általános tantervű csoportba jár – teljesítménye alapján, 
szülői írásbeli kérésre – kérheti tanulmányainak folytatását az emelt szintű cso-
portban, ha a munkaközösség által összeállított teljesítménymérő teszten az emelt 
szintű oktatás követelményeinek megfelel, s az igazgató ez alapján az emeltszintű 
csoportba sorolja. Ugyanez vonatkozik a tanév közben iskolánkba érkező tanulók 
esetére is. 

Szülői képviseleti fórumok iskolánkban: 

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény 73. §-a rendelkezik a szülői közösségekről. 
Iskolánkban a szülők érdekeinek képviseletét a szülői közösségek látják el. 

 Szülői értekezletek, melyeknek célja a közös célok, feladatok megtervezése, a 
problémák megoldása, kapcsolatteremtés a pedagógusok – szülők, szülők – szü-
lők között. 

 Fogadóórák, melyeknek célja a tanuló tanulmányi munkájáról, iskolai magavisele-
téről véleménycsere a pedagógus és szülő között. 

Hogyan kapcsolódhat be a szülő az iskolai közéletbe? 

a) A szülő, mint az iskolai nevelés-oktatás együttműködő partnere kérheti gyermeke 
számára 

- az emelt szintű programban való részvétel lehetőségét, 
- az idegen nyelv megválasztását, 
- a választható tanórai foglalkozásokon részvétel lehetőségét, 
- az ifjúságvédelem segítését, 
― a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozást, amely 

a tanuló fejlődését szolgálja,  
― iskolapszichológiai ellátást egyéni vagy csoportos formában 
- az étkeztetési hozzájárulás csökkentését, 

b) A szülő, mint a tanulási-nevelési folyamat segítője az alábbi területeken tevékeny-
kedhet: 

- az iskolai oktatást segítő alapítvány támogatásában, 
- az iskola eszközparkjának gazdagításában, 
- az iskola esztétikai arculatának alakításában, 
- a turisztikai feltételek javításában (pl. erdei iskola tárgyi, környezeti feltételeinek 

jobbításában) 

c) A szülő, mint a tanulási-nevelési folyamat szereplője: 

Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, amely az iskolánkban folyó 
oktatási-nevelési feladatainknak sikerességét támogatja, erősíti, színesíti. Véleményüket, 
javaslataikat írásban is eljuttathatják az iskola igazgatójához, a nevelőtestülethez. 

Az együttműködés alapelvei: 

a) Tanuló – pedagógus 

A pedagógusok az egyéni eltérésekhez és haladási ütemhez alkalmazkodva (differenciá-
lás, felzárkóztatás, tehetséggondozás) a tanuló érdeklődésének, adottságainak, képes-
ségeinek és igényeinek minél teljesebb módon megfelelő tájékoztatást nyújtanak, a neve-
lés-oktatás során tárgyilagosan közölnek ismeretanyagot, miközben tiszteletben tartják 
és fejlesztik személyiségét és emberi méltóságát. A pedagógusok a korosztályoknak 
megfelelő tanulási stratégiák kialakításával és megtanításával érvényesítik a tudás mo-
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dern értelmezését, a fejlődő gyermek cselekvési szabadságát figyelembe véve kínálnak 
lehetőséget a hit- és vallásoktatásra, bármilyen világkép kialakítására. A kulturális és mű-
velődési programok szolgálják a korszerű erkölcsi értékrendszer kialakítását, az identitás 
és magyarságtudat megerősítését. 

A tanulóktól az eredményes együttműködés érdekében elvárható a rendszeres, fegyel-
mezett, képességeiknek megfelelő munka és magatartás. A közös munka harmóniájának 
megteremtése érdekében minden tanuló óvja saját és társai testi épségét, s megőrizze, 
illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt 
eszközöket. 

b) Szülő – pedagógus  

A pedagógusok a tanulói közösségek kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségé-
vel együttműködve végzik nevelő-oktató munkájukat. Az optimális együttműködés formá-
iban döntő jelentőségű az oktatással és neveléssel kapcsolatos ismeretek és információk 

tárgyilagos, sokoldalú közvetítése,  összhangban mindkét fél elképzeléseivel. A megfe-
lelő partnerkapcsolat biztosítja a szülő számára, hogy segítséget kapjon, illetve javaslatot 
tehessen a közös cél – a tanuló nevelése, oktatása – konfliktusmentes megvalósításáért. 
A hatékony és eredményes munkakapcsolat záloga a tudást közvetítő pedagógus iránti 
bizalom és a szülők támogató segítése. Harmonikus együttműködésre törekedve erősíte-
ni kell a pozitív életszemléletet, a nyitottságot, a szolidaritást, a pluralizmust.  

Az együttműködés formái: 

a) Tanuló – pedagógus 

- tanítási óra 

- tanórán kívüli foglalkozások 

- osztálykirándulás, iskolai kirándulás 

- iskolai ünnepélyek, megemlékezések 

- az iskolai hagyományok szerinti programok (L. SZMSZ-ben!) 

- diákmozgalom programja, diáktanács 

b) Szülő – pedagógus  

- szülői értekezlet 

- fogadóóra 

- szülői képviselet a Szülői Közösség, Iskolaszék munkájában 

- családlátogatás 

- iskolai ünnepélyek 

- az iskolai hagyományok szerinti programok (L. SZMSZ-ben!) 

Az együttműködés továbbfejlesztési lehetőségei: 

A gyermekvédelmi, osztályfőnöki tevékenység során fokozott figyelmet fordítunk a 
gyermekekkel kapcsolatos nevelési problémák feltárására, elemzésére, s hatékony 
kezelésére, akár rendkívüli tanári vagy szülői értekezleten is. Hangsúlyt helyezünk arra 
is, hogy a szülőknek aktuális témákról (pályaválasztás, alapvető nevelési problémák 
megoldása, drogmegelőzés, stb.) szakemberek bevonásával tartsunk fórumokat. 
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III.9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
 

Tanulmányok alatti vizsgát kell tennie azoknak a tanulóknak, akiknek félévi vagy év végi 
osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az iskola 
pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga 
általános szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet határozza meg. A szabályosan 
megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

Iskolánkban a tanulmányok alatti vizsgák szabályait kell alkalmazni 

 az osztályozóvizsgákra, 

 a különbözeti vizsgákra, 

 a javítóvizsgára, 

 a pótló vizsgára, 

 művészeti alapvizsgára. 

a) Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi az osztályzat 
megállapításához, ha 

 felmentették a tanórai foglalkozáson való részvétel alól, 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy követelményeinek az előírtnál 
rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, s a nevelőtestület erre 
lehetőséget ad, 

 a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.  

Az osztályozóvizsga időpontját az iskola munkaprogramjában az igazgató határozza meg 
a félévi osztályzat megállapításához a félév utolsó tanítási napját megelőző tizedik 
tanítási nap és a félév utolsó tanítási napja között, a tanév végi osztályzat 
megállapításához a tanév utolsó tanítási napját megelőző tizedik tanítási nap és a tanév 
utolsó tanítási napja között. A magántanulók osztályozó vizsgáját augusztus 15-étől 
augusztus 31-éig terjedő időszakban az igazgató által meghatározott napokon kell 
tartani. 

Az iskola rendszeres látogatása alól felmentett alsó tagozatos tanuló az alábbi 
tantárgyakból köteles osztályozó vizsgát tenni: 

 magyar nyelv és irodalom, írásbeli és szóbeli vizsga, 

 matematika, írásbeli és szóbeli vizsga,    

 idegen nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga, a 2-4. évfolyamon 

 idegen nyelv, szóbeli vizsga az 1. évfolyamon 

 környezetismeret, szóbeli vizsga. 

Az iskola rendszeres látogatása alól felmentett felső tagozatos, 5 – 6 évfolyamos tanuló 
az alábbi tantárgyakból köteles osztályozó vizsgát tenni: 

 irodalom, szóbeli és írásbeli vizsga, 

 magyar nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga, 

 matematika, szóbeli és írásbeli vizsga, 

 idegen nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga, 

 történelem, szóbeli vizsga, 

 természetismeret, szóbeli vizsga, 

 informatika, szóbeli gyakorlati vizsga  

 civilizáció, szóbeli vizsga  
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Az iskola rendszeres látogatása alól felmentett felső tagozatos, 7 – 8 évfolyamos tanuló 
az alábbi tantárgyakból köteles osztályozó vizsgát tenni: 

 irodalom, szóbeli és írásbeli vizsga, 

 magyar nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga, 

 matematika, szóbeli és írásbeli vizsga, 

 idegen nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga, 

 történelem, szóbeli vizsga, 

 fizika, szóbeli vizsga, 

 kémia, szóbeli vizsga, 

 biológia, szóbeli vizsga, 

 földrajz, szóbeli vizsga 

 informatika, szóbeli gyakorlati vizsga 

 civilizáció/ országismeret, szóbeli vizsga  

Az osztályozóvizsga követelményeit tantárgyanként és évfolyamonként a helyi tanterv 
tartalmazza. A tanuló írásbeli, szóbeli, gyakorlati munkájának értékelését a pedagógiai 
programban meghatározott elvek figyelembe vételével kell végezni. Az osztályozóvizsga 
eredményéről a félévi értesítőbe, illetve a bizonyítva írt osztályzattal (szöveges 
értékeléssel) a tanulót az osztályozó vizsgát követő munkanapon tájékozatni kell. 

b) Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

 a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 

 az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 
távol marad, engedély nélkül távozik. 

A javítóvizsgát augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban az igazgató által 
az iskola munkaprogramjában meghatározott napokon kell tartani.  A javítóvizsga 
eredményéről a bizonyítványba írt osztályzattal (szöveges értékeléssel) a tanulót a 
javítóvizsgát követő munkanapon tájékozatni kell.                      

c) Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.  

A pótló vizsgát az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az iskola számára 
megszervezhető legközelebbi, az igazgató által meghatározott napon kell tartani. 

d) Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak a másik iskolából vagy osztályból történő 
átvétel esetén, ha az évfolyamát megelőző tanév végén nem kapott osztályzatot vagy 
szöveges értékelést olyan tantárgyból, amely számára a választott osztályban vagy 
csoportban kötelező tantárgy lesz.  

A különbözeti vizsga időpontját az igazgató az osztályozó vizsgákkal azonos napokra 
határozza meg. A különbözeti vizsga eredményéről a különbözeti vizsgáról készített 
jegyzőkönyv alapján a tanulót a különbözeti vizsgát követő munkanapon tájékozatni kell. 

e) Művészeti alapvizsgát a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
időpontban kell megszervezni. 
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III.10. A tanulói felvétel és az átvétel helyi szabályai 
 
A tanulói jogviszony jelentkezés alapján felvétellel és átvétellel jön létre, a felvételről és 
átvételről, valamint a tanulók osztályba sorolásáról az iskola igazgatója dönt. 

a) Az első évfolyamra jelentkezés alapján az általános képzésre az iskola felvesz 
minden olyan tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzeté-
ben található. Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további kérelmeket 
tud teljesíteni, a felvételnél előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetűeket, valamint 
azokat 

 akiknek testvére az iskola tanulója, 

 akiknek a szülő munkahelye – munkáltatói igazolás alapján az iskola körzetében 
található, 

 akiknek lakóhelyétől vagy tartózkodási helyétől az iskola egy kilométeren belül 
van. 

A két tanítási nyelvű oktatásra a beírást megelőző jelentkezéssel lehet igényt bejelenteni, 
a felvételre előzetesen jelentkező gyermekeket és szüleiket nyílt napra, játszóházi és kul-
turális programokra játékos pedagógus-gyermekismerkedésre invitáljuk, melynek kereté-
ben a képzéshez kapcsolódó programokkal adunk tájékoztatást nevelő-oktató munkánk 
sokszínűségéről.  

Az alapfokú művészetoktatás táncművészeti ág balett tanszak képzésére is a beírást 
megelőző jelentkezéssel lehet igényt bejelenteni, a felvétel feltételeként játékos formában 
alapvető képességeket (pl. ritmusérzék, ügyesség, testi felépítés és alkalmasság) mé-
rünk fel. A felvételről a három fős alkalmassági bizottság elnöke, az alapfokú művészet-
oktatás intézményegységének vezetője dönt,  a felvételt vagy elutasítást az iskola igaz-
gatója hagyja jóvá.   

Az első évfolyamra történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek azonosítására al-
kalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolást, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.  

Másik iskolából átvételt a második-nyolcadik évfolyamra a tanév kezdete előtt vagy félév-
kor, valamint a lakókörzetbe költözés esetén bármikor lehet kérni. Ha az átvételre jelent-
kező tanuló az évfolyamát megelőző tanév végén nem kapott osztályzatot vagy szöveges 
értékelést olyan tantárgyból, amely számára a választott osztályban vagy csoportban kö-
telező tantárgy lesz, különbözeti vizsgát köteles tenni, a választott osztályba vagy cso-
portba csak sikeres különbözeti vizsgával sorolható be. 

 
 

III.11. Az elsősegélynyújtási ismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon (osztályfőnöki, biológia, 

technika, kémia, testnevelés) és a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, a tanulók fej-

lődését szolgáló pedagógiai tartalmú foglalkozásokon) valósul meg. 

Az elsősegélynyújtás célja a hirtelen egészségkárosodás megállapítása vagy feltartózta-
tása. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja a hasznos ismeretek nyújtá-
sa a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokról, az egészség megbecsülésére és meg-
őrzésére való nevelés, a felelősségteljes és szabálykövető magatartás kialakulásának 
megalapozása, ezen túl a tanuló saját kompetenciái ismeretében merjen és hatékonyan 
tudjon „éles” helyzetben is segítséget nyújtani a rászorulóknak. 
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Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

a) elméleti ismeretek elsajátítása 

 természetismeret tanítási órán: baktériumok, gombák, étkezési eredetű betegsé-
gek, élősködők az emberen és a lakásban; 

 osztályfőnöki órán: általános tudnivalók az elsősegélynyújtásról, fontossága, érte-
sítendő telefonszámok, interaktív elsősegély-oktatás általános iskolásoknak; 

 biológiatanítási órán: az elsősegélynyújtás folyamata, formái; 

 kémiatanítási órán: égés, mérgezések elsősegély-nyújtási ismeretei; 

 fizikatanítási órán: elsősegélynyújtás elektromos baleset esetén; 

 technikatanítási órán: veszélyes anyagok elsősegély - nyújtási tudnivalói a háztar-
tásban, ételmérgezések elsősegély-nyújtási tudnivalói, az egészségre ártalmas 
természeti eredetű veszélyforrások elsősegély-nyújtási tudnivalói, teendők a káro-
sodás elhárítása érdekében, ill. károsodás esetén; 

 testnevelés tanítási órán: a csontrendszer sérüléseinek elsősegély-nyújtási tudni-
valói, kimentés vízből; 

 erkölcstan tanítási órán: felelősségünk az egészség megőrzésének érdekében, az 
elsősegély-nyújtási alapismeretek fontossága. 

b) gyakorlati ismeretek elsajátítása 

 természetismeret és biológiatanítási órán: sebkezelés, mesterséges légzés, szív-
masszázs, kullancs és rovarcsípések kezelése 

o 6. évfolyamon 1 tanítási óra: veszélyes anyagok és kerülésük a háztartásban 
(kozmetikai anyagok, tisztítószerek, oldószerek, festékek, növényvédő szerek, 
irtószerek, műszaki célú vegyi anyagok és az ezekkel kapcsolatos biztonsági 
szabályok); 

o 6. évfolyamon 1 tanítási óra: ételmérgezések elsősegélynyújtási tudnivalói 
(baktériumok, gombák, étkezési eredetű betegségek, hulladékszelektálás, tá-
rolás a fertőzések elkerülése érdekében, ételmérgezések fajtái és megelőzé-
sük, elsősegély-nyújtási tudnivalói);  

o 6. évfolyamon 1 tanítási óra: az egészségre ártalmas természeti eredetű ve-
szélyforrások (napszúrás, leégés, kiszáradás, túlhevülés, kihűlés, villámcsa-
pás, kullancs-és rovarcsípések, fertőzések, élősködők az emberen és a lakás-
ban, a veszéllyel járó helyzetek és a veszélyek felismerése, teendők a károso-
dás elhárítása érdekében, ill. károsodás esetén; 

o 7. évfolyamon 1 tanítási óra: sebkezelés; 

o 8. évfolyamon 1 tanítási óra: mesterséges légzés, szívmasszázs; 

 testnevelés tanítási órán a 7. és 8. évfolyamon: a csontrendszer sérülései (csont-
törés, repedés megállapítása, teendők nyílt törés esetén, ízületek sérülései, ficam, 
rándulás, elsősegélynyújtás a mentők megérkezéséig; 

 délutáni csoportfoglalkozásokon, az 1-6. évfolyamon: 

o elsősegélynyújtási alapismeretek ismétlése játékos feladatokkal;  

o elsősegélynyújtással kapcsolatos tesztlapok, vetélkedők, versenyek; 

o történetekkel illusztrált előadások, filmek az elsősegélynyújtásról. 
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III. 12. Az EFOP-3.2.3-17 pályázati projekt intézményi megjelenése 

 

Az intézmény módszertani felkészültsége a digitális kompetencia fejlesztés terüle-

tén: 

 

Az iskolában évek óta folyik informatika oktatás, melyhez az emelt szintű informatika tan-

tervek adják az alapvető tematikát a tanórai keretek között. 

Tanórán kívüli keretek között pedig három fő területen történik a tanulók fejlesztése: 

●  Algoritmikus gondolkodás, kódolás, programozás 

●  Számítógép alkalmazói ismeretek, ECDL vizsgára felkészítés 

●  Informatika tanulmányi versenyekre való felkészítés 

A helyi tantervünk szerint 4. osztálytól 8. osztályig heti 1 órában tanulnak informatikát di-

ákjaink. Oktatási programunkban, szakköri keretek között 3-5. osztályig heti 1 órában, 6-

8. osztályig heti 2 órában vesznek részt a tanulók. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a gya-

korlati tudás megszerzését és a tanultak gyakorlatban történő alkalmazását. Oktatási 

programunk további sikeres alkalmazása és más tantárgyak oktatását segítő programok 

bevezetésével, alsóbb évfolyamokon való alkalmazással és tovább gondolásával szeret-

nénk az eszközeinket és lehetőségeinket továbbfejleszteni. 

 

A projekt szükségességének alátámasztását három oldalról közelítjük meg: 

 

1. Ha a mai kor gyermekének az IKT eszközök segítségével tanítjuk a tan-

anyagot, az számukra érthető és rögzíthető és rögtön alkalmazható, ellenben a hagyo-

mányos analóg módszerekkel. A szoftverek használata növeli a figyelmet, használatuk 

nagy koncentrációt igényel a tanulóktól, így önállóságra szoktat. A számítógépet a gyer-

mekek sokszor egyedül kezelik, önállóan döntenek a feladat megoldásában, lehetőségük 

nyílik a hibák önálló javítására is. A számítógép objektíven ítél. A gyermekek a hibázást a 

géppel szemben jobban elfogadják, mint a tanárral való közvetlen kapcsolat esetén, így 

oldódik a gyermek frusztrációja. A számítógép sokszor azonnali választ vár, ugyanakkor 

csak a helyes megoldást fogadja el. A gyermekben ezáltal kialakul a gyors és pontos re-

agálás iránti igény. Sok gyereknek viszont nincs otthoni lehetősége a digitális világ hasz-

nos alkalmazására, iskolánk összlétszámának kb. 10 %-a.  

2. A nehezen tanuló gyermekek egy része sajátos nevelési igényű, másik ré-

sze beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd (BTM-N), vagy tanulási 

gyengeségben szenved. Statisztikai adatokkal alátámasztható, hogy a fenti besorolású 

tanulók száma évről évre nő. Indokolt, hogy ezeknek a gyerekeknek az ellátása minél 

hatékonyabb legyen. Ennek egyik bevált eszköze az IKT-eszközök alkalmazása a peda-

gógiai munkában. A programok, alkalmazások használata rövid idő alatt több és érdeke-

sebb információt közvetít a gyerekek felé, teret enged a gyermeki fantáziának, fejleszti a 

kreativitást. A hagyományos formában rosszul teljesítő gyerekek sikerélményhez juthat-

nak, mert azonnal látják az eredményt. Éppen ezért a gyógypedagógusok az IKT eszkö-

zök használatát az SNI-s és BTM-N-es tanulókkal való foglalkozás folyamatában „öröm-

pedagógiai eszköznek” nevezik, mely új pedagógiai szituációt teremt, mely oldja a szo-

rongást. A számítógép természetesen nem helyettesítheti a hagyományos fejlesztő mód-

szereket, de hatékonyan segíti, kiegészíti azok terápiás hatásait. A digitális eszközök ér-
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zékszervi fogyatékosság esetén, pótolva a hibás érzékszervet, annak érzékelési tarto-

mányát kitágítják, bővítik a sérült gyermek ismeretszerzési lehetőségeit. A mozgásában 

akadályozott gyermekeknél speciális informatikai eszközök (billentyűzet, érintőképernyő, 

billentyűzetrács stb.) biztosíthatják az esélyegyenlőséget. Különösen nagy jelentősége 

van az önálló tanulásra való felkészítésnek a sajátos nevelési igényű tanulóknál, hiszen 

náluk esetenként speciális képességhiányt is kompenzálni kell személyre szabott tanulási 

szokások kialakításával, vagy speciális tanulási technikákkal. Egyre inkább teret hódít az 

a nézet, hogy az iskolának az egyszerű ismeretátadás helyett, illetve mellett fő feladata 

azoknak a képességeknek a fejlesztése, amelyek alkalmassá teszik a tanulókat az élet-

problémák megoldására, a társadalomban való hatékony működésre, az önálló ismeret-

szerzésre. Ez kiemelten fontos a sajátos nevelési igényű tanulók esetében.  

3. Intézményünk egyik fő profilja az idegen nyelvi képzés, azon belül is a 

kéttannyelvű oktatás, mely német és angol nyelven folyik. A kollégáink saját pedagógiai-

módszertani csomagot dolgoznak ki, mely a környezetismeret és természetismeret tan-

tárgy oktatását célozza meg német és angol nyelven. A csomag lényege lenne a játéko-

kon keresztül történő nyelvtanítás, mely megkönnyítené a gyerekek számára a német 

nyelven történő környezet és természetismeret, olykor magyarul sem mindig könnyű ta-

nulási folyamatot. 

 

Fejlesztési szükségletek: 
 

1. A tanulás-tanítás módszertanának, mely magában foglalja a pedagógusok 
IKT-tudásának, módszertani kultúrájának fejlesztését. Ennél a területnél jelenik meg a 
digitális tartalomkínálat bővítése és beágyazódása minden tantárgynál. 
 
• A pedagógusaink motiválása és érdekeltté tétele arra vonatkozóan, hogy az IKT-
eszközök beépüljenek a tanulási-tanítási folyamatba. 
• Ehhez módszertani és technikai tudást kell biztosítani, melyhez továbbképzéseken 
vesznek részt. Így speciálisan 1-4. évfolyamon a kreativitás/ problémamegoldó gondolko-
dás fejlesztésének támogatását és a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatá-
sát céloztuk meg az alkalmazni kívánt programcsomagokkal. Felső tagozaton a matema-
tikai kompetencia fejlesztését és a természettudományos megismerés támogatását tűz-
tük ki célul a GEOMATECH oktatási programcsomagjainak alkalmazásával. Az alkalmaz-
ni kívánt programcsomagok felhasználhatóságát megismertető képzések közül a Sakk-
palota és a GEOMATECH képzéseit részesítjük előnyben. 
• új programcsomag kidolgozása német idegen nyelven: környezetismeret 1-4. évfo-
lyamon és természetismeret 5-6. évfolyamon. A programcsomag lefordítása angol nyelv-
re. 
• A digitális pedagógiai módszertani fejlesztéshez összeállított vagy választott cso-
mag(ok)használatára való felkészülés és tanórákon történő alkalmazás kipróbálása. 
Az összeállított vagy választott csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tartalomfej-
lesztése (digitális óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírá-
sok stb.), illetve a tartalom megosztása a Nemzeti Köznevelési Portál felületén. 
• A tanulók számára elérhető digitális eszközparkot és tudást kell biztosítanunk, ahol 
egyre nagyobb teret kap teljesítményük mérhetősége, értékelése, a tanultak számonké-
rése. 
• A tanítás-tanulás folyamatát úgy kell kialakítani, hogy az segítse és támogassa az 
SNI-s és BTMN-es, tanulókat a felzárkóztatásban, valamint a hátrányos helyzetű gyere-
kek esetében az esélyegyenlőség megteremtésében. 
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• Az elektronikus tananyagok széles kínálata legyen elérhető és kerüljön alkalma-
zásra intézményünkben.  
•  A digitális kompetencia fejlesztésével, a meglévők használatával a médiatudatos-
ságra való nevelés kiemelt feladat számunkra. 

 
2. Az intézményünk infrastruktúrájának fejlesztése, ami a tantermek internet 

és eszközellátottságának biztosítása, valamint ezek megfelelése az IT biztonság, esély-
egyenlőség követelményeinek. 
 
• A pedagógusaink, diákjaink, valamint az oktatást támogató egyéb szereplők (szü-
lők) rendelkezzenek a megfelelő felhasználói eszközökkel. 
• Fontos, hogy az alkalmazott eszközrendszer legyen biztonságos és naprakész, 
védje a tanuló magánszféráját és az intézmény által kezelt adatokat, információkat. 
• Célunk, hogy a tanítás-tanulás folyamata biztonságtudatosan történjen, segítve a 
diákokat, szülőket és pedagógusokat a biztonságtudatos magatartás elsajátításában és 
segítséget nyújtanak az internetes visszaélések bejelentésében, kezelésében. 
• Az alkalmazott eszközrendszer segítse és támogassa az SNI-s és BTMN-es, tanu-
lókat a felzárkóztatásban, valamint a hátrányos helyzetű gyerekek esetében az esély-
egyenlőség megteremtésében. 
 
 
 
 

IV. Az iskola helyi tanterve 
 

        IV.1. A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi meg-
valósításának részletes szabályai 

 
Alapvető sajátosságok, jellemzők: 

 Alapfunkciók: 

- általános iskolai oktatás 8 évfolyamon,  

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ág balett tanszakán, 

- tanórán kívüli egyéni vagy csoportos, a tanulók fejlődését szolgáló 
pedagógiai tartalmú foglalkozások 

 Speciális funkciók: 

- magyar-német két tanítási nyelvű oktatás, magyar-angol két tanítási nyelvű 
oktatás, 

- elsődlegesen tehetséggondozás [emelt óraszámú képzések (idegen nyelv), 
illetve igény szerint egyéb területeken], 

- tanulásban lemaradók felzárkóztatása (szükség szerint). 

A pedagógiai folyamatban meghatározók: 

 Az emberi kapcsolatok, melyeknek egymás tiszteletén, megbecsülésén kell 
alapulniuk (pedagógus – pedagógus, pedagógus – tanuló, tanuló – tanuló, 
pedagógus – nem pedagógus dolgozó, tanuló – nem pedagógus dolgozó). 

 A pedagógus nevelőmunkája olyan iskolai működést tegyen lehetővé, ahol a 
gyerekek biztonságban érzik magukat. 
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 A pedagógus és diák közötti érzelmi kapcsolat, a 6-14 éves gyermekek 
életkori sajátosságai okán. A gyermekszeretet, függetlenül a gyermek 
adottságaitól, egyéniségének jellemzőitől. 

 Az iskolában elsődleges a gyermek érdeke, személyiségének minél szélesebb 
kibontakoztatása. 

A képzés belső szakaszai: 

Az alsó tagozat első-negyedik évfolyamán a tanulók helyi tanterv szerinti nevelése és 
oktatása során a képzés alapozó jellegéből adódóan maximálisan figyelembe vesszük a 
gyermekek aktuális fejlettségét és szükségletét. Az alsó tagozaton megtanítjuk a 
gyerekeket írni, olvasni, számolni, képessé tesszük őket gondolataik értelmes közlésére, 
a tanulók elsajátítják a közvetlen tapasztalatokhoz és gyakorlati cselekvéshez kötődő 
gondolkodási műveleteket és logikai munkaformákat. Megalapozzuk énképüket. 
Megtanítjuk őket környezetük megfigyelésére, az elemi összefüggések felismerésére. 
Kialakítjuk bennük az életkoruknak megfelelő szokásrendet. Biztosítjuk az emelt szintű 
német és angol, a magyar-német és magyar-angol két tanítási nyelvű, valamint a tánc-
(mozgás) művészeti tanulás lehetőségét. Személyre szóló értékeléssel formáljuk 
önismeretüket, erősítjük önbizalmukat. A negyedik évfolyamon minden gyermek 
megkezdi az informatika-számítástechnika tanulását. 

A felső tagozat ötödik- hatodik évfolyamán bővítjük, és magasabbra emeljük az 
alapozás során kialakult készségeiket és a gondolkodási műveletekben való 
jártasságukat. Jelentősen bővítjük a természetre és a társadalomra vonatkozó 
ismereteiket. Segítjük a kortárs csoportba történő beilleszkedésüket, önállósodási 
törekvéseiket és a felnőttektől történő érzelmi leválásukat. Közreműködünk az egyéni 
érdeklődési irányaik kialakításában. Tanítványainkat igyekszünk az életkoruknak 
megfelelő értéknormák birtokába juttatni. 

A felső tagozat 7-8. évfolyamának alapvető célja, hogy tudományosan rendszerezett 
ismeretek nyújtásával előkészítjük a tanulókat a továbbtanulásra, a pályaválasztásra. 
Megkezdődik az elvont, problémamegoldó gondolkodás kiművelése. Lehetőséget adunk 
a gyermekeknek önmaguk kipróbálására, érdeklődésük minél teljesebb kielégítésére. 
Megalapozzuk emberismeretüket, erősítjük autonómiájukat. Segítjük megismerni 
képességeiket, lehetőségeiket, jó és rossz tulajdonságaikat. Ösztönözzük erkölcsi 
felfogásuk függetlenedését. Az órakeret egy részét az önálló ismeretszerzés 
megalapozására, szakkör és tehetséggondozó órákra használjuk. Jövőképüket a vágyaik 
és realitás együttes tiszteletben tartásával a képességek szerinti pályaválasztásnak 
megfelelően törekszünk alakítani. 

 
 

IV.2. Választható tantárgyak, foglalkozások, képzési specialitások, irányok, szerve-
zeti formák 

 
 
Pedagógiai programunkban az alapkészségek fejlesztésén és az anyanyelvi kultúrán túl 

 kiemelt szerepet biztosítunk az idegen nyelvi műveltség, az informatika, a 
környezetvédelem, a művészeti nevelés, a testkultúra fejlesztésének, 

 széleskörű nevelési hatásrendszert kínálunk az egészséges életmód 
kialakítása, az iskolai mentálhigiénia javításával olyan iskolai működésre, ahol a 
gyerekek biztonságban érzik magukat. 

Az iskola tartalmi jellemzőiben a differenciáltságot (alternatív programok, a tanulók 
igényeinek megfelelő tantárgyi kínálat) támogatjuk. 
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Az iskolai hagyományok, az elért eredmények alapján az intézmény önálló arculatának 
megőrzése és a minőségi munka fejlesztése érdekében tanulóinknak garantáljuk 

 az emelt szintű német nyelvoktatást, ide értve a magyar-német két tannyelvű 
oktatást is, valamint az emelt szintű angol nyelvoktatást, ide értve a magyar-
angol két tannyelvű oktatást is, 

 a modern információs technológiák megismertetését, 

 az olyan iskolai testnevelési program megvalósítását, amely elsősorban az 
egészséges életmódra nevelést szolgálja (a mindennapos testneveléssel), 

 a művészeti nevelés kiemelt szerepét (a mozgás-[tánc] művészeti oktatást az 
alapfokú művészetoktatás keretében), 

 a tanulók érdeklődése, igénye szerint szervezett tanítási órákon kívüli 
foglalkozásokat. 

 az egyedülállóan összetett funkciókkal bíró „sakk” játék, mint oktatási eszköz 
jelenik meg Polgár Judit nevéhez fűződő programban, ahol a 
gondolkodásfejlesztése, a kreativitás elősegítése, az elavult gondolatok 
elvetésére és új ismeretekkel való behelyettesítésére helyezi a hangsúlyt. 

a) Az iskola a következő domináns, emelt szintű képzési irányokat működteti: 

 magyar-német két tanítási nyelvű oktatás, magyar-angol két tanítási nyelvű 
oktatás 1. évfolyamtól 8. évfolyamig, 

 emelt szintű idegennyelv-oktatás 3. évfolyamtól 8. évfolyamig, 

 alapfokú művészeti oktatás a táncművészeti ág balett tanszakán az előképző 1- 

2. évfolyamán, az alapfok 1-6. évfolyamán. 

 „Sakkpalota program” bevezetése a 2014/2015. tanévtől 1. évfolyamtól 4. 
évfolyamig felmenő rendszerben. 

b) A szakkörök döntő része a tehetséggondozást szolgálja. A rendelkezésre álló 
időkeretet hat fő területre koncentráljuk, így a favorizált területeken átlagon felüli többletet 
tudunk nyújtani.  A kiemelt területek: magyar nyelv és irodalom, matematika, 
számítástechnika - informatika, idegen nyelvek, természetismeret (biológia) és 
művészetek. A nem kötelező tanórán kívüli órakeretnek mintegy egy ötödét fordítjuk erre 
a célra. A szakkörök érdeklődési körönként, vegyes életkorú gyerekekkel szerveződnek. 
A jelentkezés önkéntes, de a jelentkezőknek a jelentkezés után kötelező a tanévi 
részvétel. A szolgáltatás ingyenes. 

c) A felzárkóztatás (korrepetálások) lehetőségét  a sikeres oktató-nevelő munka 

érdekében  minden rászoruló gyermeknek biztosítjuk. A szolgáltatás ingyenes. 

d) Az egyéb foglalkozásokra (a szakkörökön, korrepetálásokon túl biztosított) egyéni 
vagy csoportos, a tanulók fejlődését szolgáló pedagógiai jellegű foglalkozásokra felvétel 
a szülői igényeknek megfelelően történik. Az egyéb foglalkozások elsődleges feladata a 
tanulás és a szabadidő feltételeinek megteremtése, a kulturált és hasznos eltöltése, a 
tanulási idő hatékony kihasználása, a segítségnyújtás az egyes tantárgyak tanulási 
technikájának elsajátításához. 

A választható tantárgyak, foglalkozások pedagógusválasztását a tanulókat képviselve a 
tanulók osztályfőnöke képviseli a szakmai munkaközösség pedagógusai körében, a 
tantárgyfelosztás elfogadása előtt az igazgatónál. 
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IV.3. Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
 

Az iskolai oktatás alapvető szervezeti formája az osztályrendszerű tanítás. Az osztályba 
sorolásnak nincsenek a tanulói képességektől (teljesítménytől) függő szempontjai. Ettől 
eltérő csoportalakítási eljárások a következők: 

 Magyar – német, illetve magyar - angol két tanítási nyelvű osztályok:  

A tanulók felvétele első osztályba a tanév előtti márciusban meghirdetett előzetes beírás 
eredménye alapján történik. A magyar – német két tanítási nyelvű oktatásnál előnyben 
részesülnek azok, akiknek családjában német anyanyelvűek is vannak, vagy hosszabb 
időt német nyelvterületen töltöttek.  A tanulók felvételéhez a szülők írásbeli nyilatkozata 
szükséges. Indokolt esetben – a szülő kérésére, a tanuló tanulmányi nehézségei miatt – 
az igazgató dönt párhuzamos osztályba áthelyezésről. A 6. évfolyamon, 7. és 8. 
évfolyamon a magyar-német két tanítási nyelvű oktatásban részesülő tanulók második 
idegen nyelvként angol idegen nyelvet, a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatásban 
részesülő tanulók német idegen nyelvet tanulnak. Ebbe a nyelvi csoportba a két tanítási 
nyelvű 5. osztályból a tanév végén azok a tanulók jelentkezhetnek, akiknek a német / 
angol idegen nyelv tantárgyból, valamint a célnyelven tanított tantárgyból legalább jó 
osztályzatuk van. A csoport maximális létszáma 18 fő lehet, több alkalmas jelentkező 
esetén a tanulók általános tanulmányi eredménye szerinti sorrend alapján az igazgató 
dönt a csoportba sorolásról. Ebben az angol / német nyelvi csoportban a magasabb 
évfolyamra továbbhaladás feltétele azonos a csoportba sorolás feltételével, kiegészítve 
azzal, hogy a tanulónak a második idegen nyelvből a tanév végén legalább közepes 
osztályzat minősítést kell elérnie. 

A magyar-német két tanítási nyelvű osztályok csoportjaiban a német, mint idegen nyelv 
tanításának célja, hogy tanulóink a 8. évfolyam végére az idegen nyelvi ismeretek olyan 
szintjére jussanak, amelyekkel probléma nélkül készen állnak az Európai Referenciakeret 
által egységesített B1 szintű, államilag Németországban is elismert nyelvvizsga 
megszerzésére a DSD der KMK által meghatározott követelmények szerinti 
részterületeken (hangzó szöveg értése, olvasás, társalgás, beszéd, írás). 

 

 Emelt szintű nyelvoktatású csoportok:  

Az emelt szintű nyelvoktatású csoportokba a tanulók a szülők hozzájárulásával önként 
jelezhetnek 

- iskolánk második osztályos tanulói április 30-ig, 
- más iskola körzetéből augusztus 25-ig. 

A felvételről – a szakmai munkaközösségek véleményét kikérve – az igazgató dönt. 
Előnyben részesülnek a kiváló tanulmányi eredményű, példás szorgalmú tanulók, 
valamint a német nyelvi oktatásnál azok, akiknek családjában német anyanyelvűek is 
vannak, vagy hosszabb időt német nyelvterületen töltöttek. A szülőt a tanév kezdetéig a 
felvételről értesíteni kell. 

Az általános tantervű osztályból – a 4-8. évfolyamokon – emelt szintű nyelvoktatásra 
sikeres különbözeti vizsga után írható be a tanuló. 

 Mozgás - (tánc) művészeti, színművészeti csoportok:  

A tanulók felvétele első évfolyamra a tanév előtti márciusban meghirdetett felvételi 
eredménye alapján történik. A felvételiztető bizottság elnöke a tanszakvezető pedagógus. 
A felvételt vagy elutasítást az igazgató hagyja jóvá. A tanulók felvételéhez a szülők 
írásbeli nyilatkozata szükséges. 
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 Csoportbontással tanítjuk a tantárgyakat: az idegen nyelvet, a két tanítási 
nyelvű oktatásban a célnyelvet és a készségtárgyak kivételével célnyelven tanított 
tantárgyakat, az informatikát (5-8. évfolyamon), a technikát (5-8. évfolyamon). 

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 Idegen nyelvek 

Az idegen nyelvek tanításánál homogén csoportok szervezésére törekszünk. Ennek ér-
dekében a két tanítási nyelvű osztályokban a 2., 4., 6. évfolyam, az emelt szintű nyelvi 
osztályokban 4. és 6. évfolyam végén nyelvi szintfelmérést tartunk, a felmérés eredmé-
nye alapján soroljuk a tanulókat csoportokba. A „haladás- orientált” csoportba kerülő ta-
nulók felmérésének eredménye haladja meg a 80%- ot! 

 Informatika, technika 

Ezeknél a tantárgyaknál a csoportbontás kialakításakor a tanulók matematika, magyar 
nyelv és irodalom, valamint idegen nyelv tantárgyból elért eredményét vesszük figyelem-
be. A „teljesítmény- orientált” csoportba kerülés feltétele: A négy tantárgy előző évfolya-
mos záró osztályzatának átlaga érje el a 4,00- ot! 

 Szakkörök, előkészítő, tehetséggondozó foglalkozások 

Szakkört, középiskolai előkészítő és tehetséggondozó foglalkozást a tanulók egyéni igé-
nyének felmérése alapján szervezünk. Mindhárom féle foglalkozásra a jelentkezés a szü-
lő beleegyezésével, önkéntesen történik, a tanév elején jelzett részvételi szándék egész 
tanévre vonatkozik. 

 Fejlesztő csoportok 

 Fejlesztő csoportok alakításával tanítjuk az 1-3. évfolyamok osztályaiban az alapozó tan-
tárgyakat (magyar, matematika), hogy a lassan haladók és a felzárkóztatásra szorulók ne 
maradhassanak le tanulmányaikban. Fejlesztő csoport a szakmai munkaközösség kez-
deményezése alapján alakítható. 

 Csoportbontás 

A csoportbontások szervezésével folyik 5-8. évfolyamon a magyar és matematika 
tanítása azokban az osztályokban, ahol a tanulói létszám és a tanulmányi átlag ez szük-
ségessé teszi. Az osztálykereteket felbontva a tanulói képességekhez igazodó 
csoportokat szervezünk. Indokolt esetben a csoportok összetétele félévkor és tanév 
végén változhat. 

 Projektoktatás  

Projektoktatás keretében a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók 
érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére 
épül. A projektoktatás módszereit minden pedagógus saját belátása szerint alkalmazhatja 
tanítási óráin, tanórán kívüli foglalkozásain. Ha ilyen munkaformát alkalmaz a 
pedagógus, a tanmenetében legyen feltüntetve a témamegjelölés, a ráfordított óraszám, 
a foglalkozás típusa, a felhasznált eszközök megnevezése, valamint a produktum 
bemutatásának módja. A módszer az osztályközösséget érintő tevékenységek során is 
előtérbe helyezhető (pl. az osztálykirándulás, az erdei iskola, valamint a kulturális 
bemutató, művészeti hét, idegen nyelvi hét keretében feldolgozott témáknál). 
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IV.4. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható 

tanórai foglalkozások és azok óraszámai 
 
 
Iskolánk helyi tanterve a kerettantervek alapján készült, azoknak a helyi igényekhez és 
lehetőségekhez igazított adaptációjaként. A Nemzeti alaptanterv műveltségi területei a 
kerettantervi tantárgyi szerkezetben jelennek meg a tantervekben. Preferált műveltségi 
területekként a szabadon tervezhető időkeretből magasabb óraszámot biztosít óraterünk 
az idegen nyelv, a matematika, ember és természet, magyar nyelv és irodalom 
műveltségi terület tantárgyainak tanításához. 

 

Helyi tantervek 

Az általános iskolai intézményegység egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az 
alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: 

 H2004 = a 2003-ban felülvizsgált és módosított NAT alapján, valamint az Okta-
tási Minisztérium által 2004-ben kiadott kerettanterv alapján elkészített 2004 
szeptemberétől érvényes helyi tanterv; 

 K2013 = az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelettel kiadott kerettantervek 
alapján elkészített 2013 szeptemberétől érvényes helyi tanterv.  

 K2014 = az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelettel kiadott kerettantervek 
alapján elkészített helyi tanterv kiegészítve a „Képességfejlesztő sakk” prog-
rammal, ami 2014 szeptemberétől érvényes. 

 
 
 

TANÉV 

ÉVFOLYAM 

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

Alsó tagozat Felső tagozat 

2013-2014 K2013 H2004 H2004 H2004 K2013 H2004 H2004 H2004 

2014-2015 K2014 K2013 H2004 H2004 K2013 K2013 H2004 H2004 

2015-2016 K2014 K2014 K2013 H2004 K2013 K2013 K2013 H2004 

2016-2017 K2014 K2014 K2014 K2013 K2013 K2013 K2013 K2013 

2017-2018 K2014 K2014 K2014 K2014 K2013 K2013 K2013 K2013 

 

A kerettantervek közül helyi tantervként az alábbiakat alkalmazzuk: 

Választott kerettantervek 1–8. évfolyam 

Tantárgyak 

 

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

Magyar nyelv és irodalom Kerettanterv Kerettanterv A változat 

I 
 d

 e
 g

 e
 

n
  
 n

 y
 e

 l
 

v
 e

 k
 

német általános tt.    Kerettanterv 

angol általános tt.    Kerettanterv 

német emelt szint   szakmai munkaközösségünk által kidolgozott helyi 
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tanterv 

angol emelt szint 
  szakmai munkaközösségünk által kidolgozott helyi 

tanterv 

német két tanítási 
nyelvű 

A 4/2013. (I. 11.) sz. EMMI rendelet 2. sz. melléklete: Kerettanterv a 
két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi oktatáshoz; 4. sz. mellék-
lete: Kerettanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civili-
záció tantárgy oktatásához. 

angol két tanítási nyel-
vű 

A 4/2013. (I. 11.) sz. EMMI rendelet 2. sz. melléklete: Kerettanterv a 
két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi oktatáshoz; 4. sz. mellék-
lete: Kerettanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civili-
záció tantárgy oktatásához. 

Matematika Kerettanterv 

Képességfejlesztő sakk Kerettanterv - - - - 

Történelem és állampolgári isme-
retek 

- - - - Kerettanterv 

Erkölcstan Kerettanterv 

Környezetismeret Kerettanterv - - - - 

Természetismeret     Kerettanterv   

Biológia-egészségtan - - - - - - 
Kerettanterv A 
változat 

Fizika - - - - - - 
Kerettanterv B 
változat 

Kémia - - - - - - 
Kerettanterv B 
változat 

Földrajz       Kerettanterv 

Ének-zene Kerettanterv B változat 

Vizuális kultúra Kerettanterv 

Dráma és tánc - - - - K.tt. - - - 

Informatika    Kerettanterv 

Életvitel és gyakorlat Kerettanterv - - - - 

Technika, életvitel és gyakorlat     Kerettanterv 

Testnevelés és sport Kerettanterv 

Osztályfőnöki szakmai munkaközösségünk által kidolgozott helyi tanterv 

 

 

 

H2004 óraterv az általános tantervű és emelt szintű idegen nyelvi oktatásra 

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

óra/hét óra/hét óra/hét óra/hét 

Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv *                                     4 4 4 3 

Irodalom * 5 4 4 4 

Idegen nyelv    3 

Informatika    1 

Matematika 4 5 3,5 3,5 

Környezetismeret  1 1 1,5 2 

http://kerettanterv.ofi.hu/kettannyelv/celnyelv_1.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/kettannyelv/celnyelv_1.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/kettannyelv/celnyelv_1.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/kettannyelv/celnyelv_1.doc
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Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés 3 3 5 5 

Osztályfőnöki     

Összes kötelező óra 20 20 20 + 1 22,5 + 2 

Nem kötelező óra                                                                                                

Emelt szintű idegen nyelv   2  

Informatika     

 

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

óra/hét óra/hét óra/hét óra/hét 

Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv * 2 2 1,5 1,5 

Irodalom * 2 2 1,5 2 

Történelem (társ. és állampolg.) 2 2 2 2 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3,5 

Informatika 1 1 1 1 

Természetismeret  1,5 1,5   

Fizika   1,5 1,5 

Biológia - egészségtan   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz 1 1,5 1 1 

Technika és életvitel 1 1 1,5 0,5 

Testnevelés 4,5 4,5 4,5 4,5 

Osztályfőnöki óra 0,5 0,5 0,5 0,5 

Tánc és dráma 1    

Hon-és népismeret  1   

Mozgókép- és médiaismeret    0,5 

Ember- és társadalomismeret   0,5  

Egészségtan  0,5   

Összes kötelező óra 22,5 + 2 22,5 + 2 25 + 2 25 + 2 

Nem kötelező óra                                                                                                       

Emelt szintű idegen nyelv 1 1 2 2 

Informatika     

H2004 óraterv a magyar-német két tanítási nyelvű oktatásra (* = német nyelven) 

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

óra/hét óra/hét óra/hét óra/hét 

Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv *                                     4 4 3,5 3,5 

Irodalom * 4 4 3,5 3,5 

Idegen nyelv   1 3 

Informatika    1 

Matematika 4 4 3,5 3,5 
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Környezetismeret  1 + 0,5* 1 + 0,5* 1 + 0,5* 1 + 1* 

Ének-zene 1* 1* 1* 1 

Rajz 1 1 1 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés 1 + 2* 1 + 2* 1 + 2* 1 + 2* 

Osztályfőnöki     

Összes kötelező óra 19,5 19,5 19 22,5 

Nem kötelező óra                                                                                                

Német idegen nyelv 4 4 4 2 

Informatika     

 

H2004 óraterv a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatásra (* = angol nyelven) 

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

óra/hét óra/hét óra/hét óra/hét 

Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv *                                     4 4 3,5 3,5 

Irodalom * 4 4 3,5 3,5 

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

óra/hét óra/hét óra/hét óra/hét 

Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv * 2 1,5 1,5 1,5 

Irodalom * 2 2 1,5 2 

Történelem (társ.és államp.) 2 1,5 2 2 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3,5 + 0,5* 3+ 0,5* 3 + 0,5* 3 + 0,5* 

Informatika 1 1 1 1 

Természetismeret  1,5 2   

Fizika   1,5 1,5 

Biológia - egészségtan   1,5 1 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1 1 

Ének-zene 1 0,5 1 1 

Rajz 1 1 0,5 1 

Országismeret németül  1* 1* 1* 

Technika és életvitel 1 1 1 0,5 

Testnevelés 0,5 + 2* 0,5 + 2* 2,5* 0,5 + 2* 

Osztályfőnöki óra 0,5 0,5 0,5 0,5 

Tánc és dráma 1    

Hon-és népismeret  1   

Mozgókép- és médiaismeret    0,5 

Ember- és társadalomismeret   0,5  

Egészségtan  0,5   

Összes kötelező óra 22,5  22,5  25  25  

Nem kötelező óra                                                                                                       

Német idegen nyelv 2 1 1 1 

Angol idegen nyelv  2 2 2 

Országismeret németül 2* 1* 1* 1* 
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Idegen nyelv   1 3 

Informatika    1 

Matematika 4 4 3,5 3,5 

Környezetismeret  1 + 0,5* 1 + 0,5* 1 + 0,5* 1 + 1* 

Ének-zene 1* 1* 1* 1 

Rajz 1 1 1 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés 1 + 2* 1 + 2* 1 + 2* 1 + 2* 

Osztályfőnöki     

Összes kötelező óra 19,5 19,5 19 22,5 

Nem kötelező óra                                                                                                

Német idegen nyelv 4 4 4 2 

Informatika     

 

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

óra/hét óra/hét óra/hét óra/hét 

Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv * 2 1,5 1,5 1,5 

Irodalom * 2 2 1,5 2 

Történelem (társ.és államp.) 2 1,5 2 2 

Idegen nyelv 3 3 3,5 3 

Matematika 3,5 + 0,5* 3 + 0,5* 3+ 0,5* 3 + 0,5* 

Informatika 1 0,5 + 0,5* 0,5 + 0,5* 0,5 + 0,5* 

Természetismeret  1,5 2   

Fizika   1,5 1,5 

Biológia - egészségtan   1,5 1 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1 1 

Ének-zene 1 0,5 1 1 

Rajz 1 1 0,5 1 

Országismeret angolul  1* 0,5* 1* 

Technika és életvitel 1 1 1 0,5 

Testnevelés 0,5 + 2* 0,5 + 2* 2,5* 2,5* 

Osztályfőnöki óra 0,5 0,5 0,5 0,5 

Tánc és dráma 1    

Hon-és népismeret  1   

Mozgókép- és médiaismeret    0,5 

Ember- és társadalomismeret   0,5  

Egészségtan  0,5   

Összes kötelező óra 22,5  22,5  25  25  

Nem kötelező óra                                                                                                       

Német idegen nyelv  2 2 2 

Angol idegen nyelv 2 1 0,5 1 

Országismeret angolul 2* 1* 1* 1* 
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K2013 óraterv az általános tantervű és emelt szintű idegen nyelvi oktatásra 

 

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

óra/hét szabad óra/hét szabad óra/hét szabad óra/hét szabad 

Kötelező tanítási órák 

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

Idegen nyelv       2  

Matematika 4 1 4 1 4 1 4  

Erkölcstan / hit- és erkölcstan 1  1  1  1  

Környezetismeret  1  1  1 1 1 1 

Ének-zene 2  2  2  2  

Vizuális kultúra 2  2  2  2  

Életvitel és gyakorlat 1  1  1  1  

Informatika        1 

Testnevelés 5  5  5  5  

Összes kötelező óra 25 25 25 27 

Választható tanítási órák 

Idegen nyelv   2 1 

Kötelező és választható együtt 25 25 27 28 

Csoportbontás miatt többletórák 

Idegen nyelv   2 3 

Informatika    1 

Felhasznált órák száma 25 25 29 32 

Felhasználható órakeret 52 52 52 55 

Felhasználható és felhasznált 
órák számának különbsége 

27 27 23 23 

 
K2013 óraterv az általános tantervű és emelt szintű idegen nyelvi oktatásra 

 

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

óra/hét szabad óra/hét szabad óra/hét szabad óra/hét szabad 

Kötelező tanítási órák 

Irodalom                                  2 1 2 1 2  2  

Magyar nyelv 2  2  1 1 2  

Idegen nyelv 3  3  3  3  

Matematika 4  3 1 3 1 3 1 

Erkölcstan / hit- és erkölcstan 1  1  1  1  

Történelem, társ. és államp. ism. 2  2 1 2  2  

Természetismeret 2  2      

Fizika     2  1 1 

Kémia     1 1 2  

Biológia, egészségtan     2  1 1 

Földrajz     1  2  

Ének-zene 1  1  1  1  

Vizuális kultúra 1  1  1  1  

Dráma és tánc  1        

Informatika  1 1  1  1  

Technika, életvitel és gyakorlat 1  1  1    

Testnevelés és sport 5  5  5  5  
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Osztályfőnöki 1  1  1  1  

Összes kötelező óra 28 28 31 31 

Választható tanítási órák 

Idegen nyelv 2 2 2 2 

Kötelező és választható együtt 30 30 33 33 

Csoportbontás miatt többletórák 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Felhasznált órák száma 35 35 38 37 

Felhasználható órakeret 51 51 56 56 

Felhasználható és felhasznált 
órák számának különbsége 

14 14 16 17 

 

K2013 óraterv a magyar-német, magyar-angol két tanítási nyelv tantervű oktatásra 

 

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

óra/hét szabad óra/hét szabad óra/hét szabad óra/hét szabad 

Kötelező tanítási órák 

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

Magyar nyelv         

Idegen nyelv  1  1  1 2 1 

Matematika 4  4  4 1 4  

Erkölcstan / hit- és erkölcstan 1  1  1  1  

Környezetismeret  1  1  1  1  

Ének-zene 2  2  2  2  

Vizuális kultúra 2  2  2  2  

Életvitel és gyakorlat 1  1  1  1  

Informatika        1 

Testnevelés 5  5  5  5  

Összes kötelező óra 25 25 25 27 

Választható tanítási órák 

Idegen nyelv 4 4 4 2 

Kötelező és választható együtt 29 29 29 29 

Csoportbontás miatt többletórák 

Idegen nyelv 5 5 5 5 

Célnyelven tanított tantárgy 1 1 1 1 

Informatika    1 

Felhasznált órák száma 35 35 35 36 

Felhasználható órakeret 52 52 52 55 

Felhasználható és felhasznált 
órák számának különbsége 

17 17 17 19 
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K2013 óraterv a magyar-német két tanítási nyelv tantervű oktatásra 
 

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

óra/hét szabad óra/hét szabad óra/hét szabad óra/hét szabad 

Kötelező tanítási órák 

Irodalom                                  2  2  2  2  

Magyar nyelv 2  2  1 1 2  

Idegen nyelv 3  3  3  3  

Célnyelvi civilizáció  1  1  1  1 

Matematika 4  3 1 3 0,5 3  

Erkölcstan / hit- és erkölcstan 1  1  1  1  

Történelem, társ. és államp. ism. 2  2 1 2  2  

Természetismeret 2  2      

Fizika     2  1 1 

Kémia     1 0,5 2  

Biológia, egészségtan     2  1 1 

Földrajz     1  2  

Ének-zene 1  1  1  1  

Vizuális kultúra 1  1  1  1  

Dráma és tánc  1        

Informatika  1 1  1  1  

Technika, életvitel és gyakorlat 1  1  1    

Testnevelés és sport 5  5  5  5  

Osztályfőnöki 1  1  1  1  

Összes kötelező óra 28 28 31 31 

Választható tanítási órák 

Idegen nyelv 2 2 2 2 

Kötelező és választható együtt 30 30 33 33 

Csoportbontás miatt többletórák 

Idegen nyelv 5 5 5 5 

Célnyelven tanított tantárgy 3 3 2 3 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Felhasznált órák száma 40 40 42 42 

Felhasználható órakeret 51 51 56 56 

Felhasználható és felhasznált 
órák számának különbsége 

11 11 14 14 

 
K2013 óraterv a magyar-angol két tanítási nyelv tantervű oktatásra 

 

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

óra/hét szabad óra/hét szabad óra/hét szabad óra/hét szabad 

Kötelező tanítási órák 

Irodalom                                  2  2  2  2  

Magyar nyelv 2  2  1 1 2  

Idegen nyelv 3  3  3  3  

Célnyelvi civilizáció  1  1  1  1 

Matematika 4  3 1 3 0,5 3  

Erkölcstan / hit- és erkölcstan 1  1  1  1  
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Történelem, társ. és államp. ism. 2  2 1 2  2  

Természetismeret 2  2      

Fizika     2  1 1 

Kémia     1 0,5 2  

Biológia, egészségtan     2  1 1 

Földrajz     1  2  

Ének-zene 1  1  1  1  

Vizuális kultúra 1  1  1  1  

Dráma és tánc  1        

Informatika  1 1  1  1  

Technika, életvitel és gyakorlat 1  1  1    

Testnevelés és sport 5  5  5  5  

Osztályfőnöki 1  1  1  1  

Összes kötelező óra 28 28 31 31 

Választható tanítási órák 

Idegen nyelv 2 2 2 2 

Kötelező és választható együtt 30 30 33 33 

Csoportbontás miatt többletórák 

Idegen nyelv 5 5 5 5 

Célnyelven tanított tantárgy 3 3 4 5 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Felhasznált órák száma 40 40 44 44 

Felhasználható órakeret 51 51 56 56 

Felhasználható és felhasznált 
órák számának különbsége 

11 11 12 12 

 
K2014 óraterv az általános tantervű „sakk képességfejlesztő” és emelt szintű idegen nyelvi oktatás-

ra 

 

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

óra/hét szabad óra/hét szabad óra/hét szabad óra/hét szabad 

Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv és irodalom                                  7 1 7 1 6 1 6  

Idegen nyelv       2  

Matematika 4  4  4  4  

Képességfejlesztő sakk  1  1  1  1 

Erkölcstan / hit- és erkölcstan 1  1  1  1  

Környezetismeret  1  1  1 1 1 1 

Ének-zene 2  2  2  2  

Vizuális kultúra 2  2  2  2  

Életvitel és gyakorlat 1  1  1  1  

Informatika        1 

Testnevelés 5  5  5  5  

Összes kötelező óra 25 25 25 25 

Választható tanítási órák 

Idegen nyelv   2 1 

Kötelező és választható együtt 25 25 27 28 

Csoportbontás miatt többletórák 



Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja 62 

Idegen nyelv   2 3 

Informatika    1 

Felhasznált órák száma 25 25 29 32 

Felhasználható órakeret 52 52 52 55 

Felhasználható és felhasznált 
órák számának különbsége 

27 27 23 23 

 
K2018 óraterv a magyar-német két tanítási nyelv tantervű oktatásra 

 

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

óra/hét szabad óra/hét szabad óra/hét szabad óra/hét szabad 

Kötelező tanítási órák 

Irodalom                                  2  2  2  2  

Magyar nyelv 2  2  1 1 2  

Idegen nyelv 3  3  3  3  

Célnyelvi civilizáció  1  1  1  1 

Matematika 4  3 1 3 0,5 3  

Erkölcstan / hit- és erkölcstan 1  1  1  1  

Történelem, társ. és államp. ism. 2  2 1 2  2  

Természetismeret 2  2      

Fizika     2  1 1 

Kémia     1 0,5 2  

Biológia, egészségtan     2  1 1 

Földrajz     1  2  

Ének-zene 1  1  1  1  

Vizuális kultúra 1  1  1  1  

Dráma és tánc  1        

Informatika  1 1  1  1  

Technika, életvitel és gyakorlat 1  1  1    

Testnevelés és sport 5  5  5  5  

Osztályfőnöki 1  1  1  1  

Összes kötelező óra 28 28 31 31 

Választható tanítási órák 

Idegen nyelv 2 2 2 2 

Kötelező és választható együtt 30 30 33 33 

Csoportbontás miatt többletórák 

Idegen nyelv 5 5 5 5 

Célnyelven tanított tantárgy 3 3 2 3 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Felhasznált órák száma 40 40 42 42 

Felhasználható órakeret 51 51 56 56 

Felhasználható és felhasznált 
órák számának különbsége 

11 11 14 14 
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K2018 óraterv a magyar-angol két tanítási nyelv tantervű oktatásra 
 

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

óra/hét szabad óra/hét szabad óra/hét szabad óra/hét szabad 

Kötelező tanítási órák 

Irodalom                                  2  2  2  2  

Magyar nyelv 2  2  1 1 2  

Idegen nyelv 3  3  3  3  

Célnyelvi civilizáció  1  1  1  1 

Matematika 4  3 1 3 0,5 3  

Erkölcstan / hit- és erkölcstan 1  1  1  1  

Történelem, társ. és államp. ism. 2  2 1 2  2  

Természetismeret 2  2      

Fizika     2  1 1 

Kémia     1 0,5 2  

Biológia, egészségtan     2  1 1 

Földrajz     1  2  

Ének-zene 1  1  1  1  

Vizuális kultúra 1  1  1  1  

Dráma és tánc  1        

Informatika  1 1  1  1  

Technika, életvitel és gyakorlat 1  1  1    

Testnevelés és sport 5  5  5  5  

Osztályfőnöki 1  1  1  1  

Összes kötelező óra 28 28 31 31 

Választható tanítási órák 

Idegen nyelv 2 2 2 2 

Kötelező és választható együtt 30 30 33 33 

Csoportbontás miatt többletórák 

Idegen nyelv 5 5 5 5 

Célnyelven tanított tantárgy 3 3 4 5 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Felhasznált órák száma 40 40 44 44 

Felhasználható órakeret 51 51 56 56 

Felhasználható és felhasznált 
órák számának különbsége 

11 11 12 12 

 

IV.5. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő német nemze-
tiség kultúrájának megismerést szolgáló tananyag 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók a célnyelvi civilizáció tanítási órán ismerik meg a 

településen élő nemzetiségek kultúráját,  az alábbi területekre fordítva kiemelt figyelmet. 

a) A kisebbség nyelve, tárgyi és szellemi kultúrája 

o nyelvhasználati sajátosságok, beleértve a nyelvjárásokat, nyelvváltozatokat; 

o vizuális kultúra (építészeti emlékek, képző-, ipar-, nép-, filmművészet); 

o ének-, zenei és tánckultúra (zenei örökség, színház, tánc és játék); 
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o hagyományok, régi és új szokások, kulturális javak, mesterségek, gazdasági élet, 
ünnepek és jelképek; 

o szociológiai és település-földrajzi viszonyok. 

b) A kisebbség történelemformáló és kultúraformáló szerepe, civilizációja 

o a kisebbség magyarországi történelme és irodalma, az anyanemzet, nyelvi 
(anya)országi történelem és irodalom korszakai, az anyanemzet, illetve a nyelvi 
(anya)országok földrajza; 

o az oktatás-, kultúrtörténet, jelenkor; 

o a kisebbségek más országokban élő csoportjai. 

c) Kisebbségi és állampolgári jogok 

o a kisebbségek jogai, hazai és nemzetközi jogrendszer; 

o a kisebbségek intézményrendszere; 

o nemzetközi kapcsolatok.  

A tanulók vegyenek részt a településen működő nemzetiségi önkormányzat által szerve-
zett, az általános iskolai korosztálynak megfelelő programokon (pl. táncház, kézműves 
foglalkozás, ünnepségek, stb.) 

 

IV.6. Sakkpalota, mint képességfejlesztő oktatási program 

 
A Sakkpalota program egy egyedülálló, új módszertani program az általános 

képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban 
fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. A sakk mint oktatási eszköz 
kerettanterve a megújult nevelésközpontú iskola, s ezen belül egy kompetenciaalapú 
nevelési-oktatási folyamat része, amely biztosítja a sakkozás intézményesen szervezett 
tanítását-tanulását. 

A sakk mint oktatási eszköz bevezetésének elsődleges célja a 
személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a kritikai gondolkodás 
fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel, tanítási idő keretében. A 
sakk az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, amely alapvető kognitív lelki 
folyamatokat és funkciókat működtetve, jótékonyan hat az értelmi képességek, 
mindenekelőtt a megértést és a problémamegoldást biztosító gondolkodás fejlődésére, 
játékos formában, készségszinten sajátítja el a tanulási folyamathoz szükséges 
gondolkodást. A játék szabályrendszere számos, módszertanilag gazdagon használható 
lehetőséget rejt magában, hangsúlyozva, hogy a sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem 
eszköz. 

A sakkozás fejleszti az analizáló és szintetizáló képességet, emlékezőtehetséget, 
elvont (absztrakt) és logikus gondolkodást, a megosztott figyelem képességét, produktív 
képzeletet, összefüggések felismerésének képességét, a gondolkodás divergens 
(széttartó, több megoldást nyújtó) jellegét, az összpontosítás képességét, kreativitást, 
elvonatkoztatási és általánosítási képességet, problémaérzékenységet, kombinatív 
képességet, a módszeres és hatékony gondolkodást, a tanulási képességet stb. 

A nemzeti öntudat kialakulását, a hazafias nevelést is elősegíti. A sakk mint 
oktatási eszköz kerettanterv-tartalma értékteremtő tevékenységével az állampolgárságra, 
a demokráciára nevelés egyik lehetséges eszköze, mivel a diák képessé válik egyszerű 
közösségi szabályok követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és ezáltal követi 
a közösségi hagyományokat.  

A sakk jelentős mértékben képes növelni a tanuló belső motivációját. A játék során 
a tanuló képes az együttműködésre, az empátiára. Életkorának megfelelő szinten ismeri 
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a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezik az életkorának megfelelő 
kooperatív készséggel.  

A közös játék során a tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, 
együttműködési normákat a családban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és 
betartja az illemszabályokat, hatása tág lehetőséget kínál az erkölcsi nevelésre.  

A sakkozás során a tanuló a közösség többi tagjához viszonyítva pontos képet 
kaphat saját részképességeiről, erősségeiről, amelyek segíthetik a pályaorientációban. 

A sakk nagyszerűen szimulálja a gazdasági helyzeteket, a tudatos, forrásokat 
beosztó gondolkodást. A sakkozás során a tanulónak különbséget kell tennie stratégiai és 
taktikai, hosszú távú és rövid távú tervek között.  

A sakkozás talán legfontosabb eredménye a tanulási képesség, különböző 
részképességek fejlődése: az analizáló és szintetizáló képességét, az emlékező 
tehetségét, az elvont (absztrakt) és logikus gondolkodásét, a megosztott figyelem 
képességéét, a produktív képzeletét, az összefüggések felismerésének képességéét, a 
gondolkodás divergens (széttartó, több megoldást nyújtó) jellegéét, az összpontosítás 
képességéét, a kreativitásét, az elvonatkoztatási és általánosítási képességét, a 
problémaérzékenységét, a kombinatív képességét, a módszeres és hatékony 
gondolkodásét. 

 
A Sakk mint oktatási eszköz tartalma a tanulókat felkészíti arra, hogy a digitális 

technikát megfelelően alkalmazó felnőttként tudjanak dolgozni, alkotni, művelődni, 
szórakozni, hogy az értékes és értéktelen információkat megkülönböztessék, azok 
ismeretében helyes döntéseket hozzanak, továbbá tudásukat később is folyamatosan 
frissítsék, bővítsék. 

A kerettanterv bevezetésével a tanuló a tanulás iránti attitűdje pozitívvá válik. 
Egyre gyakorlottabb figyelme összpontosításában. Tanítói, oktatói segítséggel képes 
saját tanulását megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában aktívan részt venni, a 
sok pozitív visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Segítséggel felismeri 
szükségleteit, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális 
értékelésében. 
 

 

 

IV.7. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasz-
tásának elvei 

 
Az iskolában használható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztása az alábbi szempontok, elvek szerint történik: 

- helyi tantervkészítéshez felhasznált kerettantervek javaslatai, 

- helyi tanterv nevelési és fejlesztési céljai, 

- a tankönyvek térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettsége, 

- a pedagógusok tapasztalatai, igényei, véleményei, 

- küllem, tartósság, megfizethető ár, 

- legyen a tankönyv és segédlet jól áttekinthető, életkori sajátosságokat 
tekintve érthető, jól tagolt, lényegkiemelést tartalmazó, 

- legyen a tankönyvhöz megfelelő tanári útmutató, kapcsolódjanak hozzá 
digitálisan feldolgozott tananyagegységek, 

- az idegen nyelv és ének-zene tankönyvekhez legyen megfelelő eredeti 
hanganyag. 
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A tantárgyak tankönyveit a szakmai munkaközösségek tagjainak a konszenzusos 
megállapodásával választhatják meg. Törekszünk felmenős rendszerű tankönyvcsaládok 
használatára. A tankönyvek megváltoztatására – az ingyenes tankönyvellátás, a tartós 
használatú tankönyvek miatt – csak az igazgatóság egyetértésével kerülhet sor. A 
munkatankönyvekkel szemben előnyben részesülnek a tankönyv + munkafüzet 
összeállítású tankönyvcsaládok, - a többévi felhasználhatóság érdekében. A 
munkafüzetek használatáról – a gyerekekkel történő közös megállapodással és a 
megvásárlás felvállalásával – a szaktanárok önállóan döntenek. 

Az iskola elvárja a kötelező taneszközök rendszeres használatát, de az alkalmazás 
módját a pedagógusok választási szabadságára bízza. A kötelezőn túli taneszközök 
beszerzéséről a munkaközösségek javaslatára az igazgatóság dönt. 

Az alapvető funkciókhoz (szemléltetés, képességfejlesztés stb.) megfelelő eszközöket 
kell biztosítani. Iskolánk taneszköz-ellátásában két alapelv ötvöződik: a modernizáció 
kényszere és a szakmai autonómia lehetősége, s az eszközök kiválasztásánál az alábbi 
szempontokat kívánjuk érvényesíteni: 

 Az eszközöknek funkciójukban, esztétikus kivitelükkel követniük kell a felgyorsult 
fejlődést, s ezzel segítjük a tanulókat abban, hogy alkalmazkodni tudjanak a technikai és 
társadalmi változásokhoz, mindvégig szem előtt tartva az értékállóság elvét. 

 Az eszközök kiválasztásánál figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait, s 
a legfontosabb szempont a tanulói aktivitás és az önállóságra nevelés. 

 A felszerelések és funkcionális taneszközök kiválasztásánál döntéseinket a gaz-
daságosság elve alapozza meg. 

 A felszerelésekkel és eszközökkel is fejleszteni kívánjuk tanulóink esztétikai érzé-
két, ezért a minőség sem hagyható figyelmen kívül a felszerelések, eszközök kiválasztá-
sánál. 

 A gyors változások szükségessé teszik, hogy mindenkor nyitottak legyünk az esz-
közfejlesztések és az ismeretanyag bővülése iránt. 

 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő 
eszközök és felszerelések jegyzéke a HEFOP 3.1.3 projekt és a HEFOP 3.1.3/B projekt 
megvalósításával kiegészült a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira összeál-
lított központi programcsomaggal, a digitális kultúra oktatási eszközeivel (projektor, aktív-
tábla, multimédiás számítógép).  
 
 

IV.8. Az alapfokú művészetoktatás táncművészeti ág balett tanszak tantárgyainak 
fejlesztési követelményei 

 

Az alapfokú művészetoktatás belső szakaszai: 

Előképző (1-2. évfolyam):  

Az előképző már óvodás korban elkezdhető, de mindenképpen hasznos az általános 
iskola első osztályával párhuzamosan megkezdeni. Az előképző célja a gyermekjátékok 
megismerése, a játékokon keresztül a közösségi érzés, összetartozás élményének 
megéreztetése, rövid ritmikai elemek memorizálása, azoknak az alapelemeknek és 
alapfogalmaknak megismertetése, amelyek lehetővé teszik a táncoktatás megkezdését. 

Alapfok (1-6. évfolyam):  

Az alapfok feladata az, hogy a klasszikus balett speciális mozgásanyagát, nagy fegyel-
met igénylő tánctechnikáját megalapozza. A balett mellett tanított tantárgyak (balett-
előkészítő gimnasztika, klasszikus balett, balett elmélet, kreatív gyermektánc, népi játék, 
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néptánc, jazz-technika, Graham-technika, társastánc, történelmi táncok) szorosan kap-
csolódva kiegészítik a tanulók ismereteit, szélesítik látókörüket, új mozgásélményeket 
biztosítanak. A táncművészeti pályára készülőket felkészítjük a felvételire és a tanulmá-
nyok középfokú folytatására. Az alapfok végén a növendékek alapvizsgát tehetnek. Az 
alapfokú művészetoktatás keretében szervezett művészeti próbákon és előadásokon a 
tanulók – közismereti feladataikat figyelembe véve – a tanítási napokon nyolc és tizenhat 
óra között kötelesek aktívan részt venni. 

Az alapfokú művészetoktatás intézményegység egyes évfolyamain az elkövetkező tan-
években az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: 

 M1998 = a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet alapján az alapfokú művészetokta-
tás, táncművészeti ág, balett tanszak tanterve és óraterve;  

 M2011 = a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendelet alapján az alapfokú művészetoktatás, táncművészeti ág, balett 
tanszak tanterve és óraterve.  

 
 

TANÉV 

ÉVFOLYAM 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

előképző alapfok 

2011-2012 M2011 M1998 M1998 M1998 M1998 M1998 M1998 M1998 

2012-2013 M2011 M2011 M1998 M1998 M1998 M1998 M1998 M1998 

2013-2014 M2011 M2011 M2011 M1998 M1998 M1998 M1998 M1998 

2014-2015 M2011 M2011 M2011 M2011 M1998 M1998 M1998 M1998 

2015-2016 M2011 M2011 M2011 M2011 M2011 M1998 M1998 M1998 

2016-2017 M2011 M2011 M2011 M2011 M2011 M2011 M1998 M1998 

2017-2018 M2011 M2011 M2011 M2011 M2011 M2011 M2011 M1998 

2018-2019 M2011 M2011 M2011 M2011 M2011 M2011 M2011 M2011 

M1998 alapfokú művészetoktatás, táncművészeti ág, balett tanszak óraterve 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Klasszikus balett 1 óra 1 óra 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 3 óra 

Balett előkészítő gim-
nasztika 

1 óra 1 óra       

Játék és zene (előkészí-
tő gimnasztika) 

1 óra 1 óra 1 óra      

Néptánc 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra     

Jazztánc    1 óra 2 óra 2 óra 2 óra 1 óra 

Graham-technika        1 óra 

Társastánc     1 óra 1 óra   

Történelmi táncok       1 óra  

Összesen 4 óra 4 óra 4 óra 4 óra 5 óra 5 óra 5 óra 5 óra 
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M2011 alapfokú művészetoktatás, táncművészeti ág, balett tanszak óraterve 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Balett előkészítő gim-
nasztika 

2 óra 2 óra       

Kreatív gyermektánc 1 óra 1 óra 1 óra      

Klasszikus balett   2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 

Balett elmélet        1 óra 

Népi Játék 1 óra 1 óra       

Néptánc   1 óra 1 óra     

Jazz-technika    1 óra 2 óra 2 óra 2 óra 1 óra 

Graham-technika        1 óra 

Társastánc       1 óra  

Történelmi társastáncok     1 óra 1 óra   

Heti óraszám 4 óra 4 óra 4 óra 4 óra 5 óra 5 óra 5 óra 5 óra 

 
 
 
Az alapfokú művészetoktatás táncművészeti ág balett tanszakának cél- és 
feladatrendszere: 
 

 A gyermekek komplex testi és művészeti nevelése a tánc segítségével. 

 Minden gyermek ismerje meg a korszerű mozgásműveltség alapjait a széleskörű 
táncoktatás által. Ennek érdekében olyan képzést dolgoztunk ki, mely megfelelő alap 
lehet a gyerekek számára mind a szórakozás, önmegvalósítás, mind a művészethez, 
kultúrához való vonzódás terén. 

 Teljes embereket kell nevelnünk, hogy a művészetek szeretete életük részévé 
válhasson. Ezt a nevelést már egészen kis korban el kell kezdeni, hisz a gyermekkor a 
felnőttkor előhírnöke, amit a gyermekkorban megkapnak, azt felnőttként kamatoztatják. 

 A jól felépített táncoktatás fejleszti a gyerekek ügyességét, állóképességét, 
gyorsaságát, ritmusérzékét, tér- és formaérzékét. 

 A zene fontos szerephez jut, érzelmi ráhatással van a kollektívák 
összekovácsolásában, természetes fiú-lány kapcsolatok kialakításában. 

 A táncok pontos, stílusos megismerése, elsajátítása a mai gyermekek számára a 
felszabadult mozgáshoz nemes mozgásanyagot biztosít. 

 A nemzeti hagyományokon való nevelkedés alapot nyújt arra, hogy a gyerekek a 
táncművészet klasszikus hagyományait, és a táncművészet nemzetközi formáit is 
befogadják, megértsék, tanulják. 

 A harmonikus jól koordinált mozgás más ismeretek elsajátításában is nagy 
segítséget jelent. Fejleszti az ábrázolóképességet, könnyíti az írástanulást. 

 Számos jó tulajdonsága mellett önismeretre nevel, erősíti a kommunikációs 
képességet. 
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 A tánccal foglalkozó gyerekek eltérnek az átlag iskolásoktól, szemükben az 
élettanilag, esztétikailag érző-alkotó személyiség tükröződik. 

 Kibontakozódik bennük improvizációs készség, képesség és nő a kreativitásuk. 

 Megnövekedett az igény, hogy a gyerekeket szép tartásra és megfelelő 
mozgáskoordináció kialakítására neveljük. 

 A program a balett tanszak keretein belül kiterjed a klasszikus balett, balett 
előkészítő gimnasztika, balett elmélet, népi játék, néptánc, kreatív gyermektánc, jazz 
technika, Graham-technika, társastánc, történelmi társastánc oktatására. 

 A klasszikus balett tanulása erős koncentrálást, fegyelmezett, tudatos munkát 
igényel. 

 A tanszak további tantárgyai egyrészt szorosan kapcsolódnak a balett oktatáshoz, 
másrészt kiegészítik, feloldják a kötött, nagy fegyelmet igénylő munkát. Oktatásuk célja, 
hogy kiegészítsék a tanulók ismereteit, közös mozgásélményt nyújtsanak, fejlesszék a 
testi ügyességet. 

 Az előképző 1-2. évfolyamán és az alapfok 1-2. évfolyamán heti 4x45 percben, az 
alapfok 3-6. évfolyamán heti 5x45 percben tartjuk a foglalkozásokat. 
 
A balett tanszak, ezen belül az egyes tantárgyak általános fejlesztési követelmé-
nyei: 

Kiemelt kompetencia területek a mozgáskultúra megalapozására és fejlesztésére: 

 Szakmai kompetenciák: 

Az alapfokú művészetoktatás tantervének megvalósítása fejlessze a tanuló tánchoz 
szükséges képességeit, izomzatát, mozgáskultúráját, ritmusérzékét, koordinációs kész-
ségét, dinamikai különbségek iránti érzékét, rugalmasságát, hajlékonyságát, a különbö-
ző tánctechnikák iránti érzékenységét. Ezzel párhuzamosan a technikai adottságok, a 
fizikai állóképesség, a tér-, forma- és stílusérzék, fantázia, előadói készség, improvizáci-
ós készség, a táncmemória fejlesztése is szükséges. 

 Személyes kompetenciák: 

Érzelmi intelligencia, művészi kifejezőkészség, szorgalom, önismeret, koncentráció, ön-
fegyelem, elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismere-
tesség, önbizalom, testi-lelki harmónia, magabiztos fellépés. 

 Társas kompetenciák: 

Együttműködés képessége, közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, 
kommunikációs készség, azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan 
be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas táncolásban. 

 Módszerkompetenciák: 

Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakor-
lásra nevelése. A táncstílusok, a tánctörténet megismertetése. 

A tánc tanulásán keresztül a tanuló fejleszti akaratát, ízlését, személyiségét, alkalmaz-
kodóképességét, a tánc iránti szeretetét, az interpretáláshoz szükséges önfegyelmét, az 
önkontrollt és annak tudatos használatát, a rendszeres munka igényét, a munkában való 
részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, a gondolkodás szükségességének 
tudatát, a művészetek iránti nyitottságot, érzékenységet. 
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Ösztönözze a tanulót az igényes munkára, a színházi táncesemények látogatására, al-
kalmi eseményeken való szereplésre, az érzelmi nyitottságra, az egészséges életmódra, 
külső megjelenésének – testtartás, ápoltság, öltözködés – igényességére.  
Irányítsa a tehetséges tanulót szakirányú továbbtanulásra, a továbbképző folytatására, 
az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 
 
A tantárgyak általános fejlesztési követelményei: 

Balett-előkészítő gimnasztika  

 A balett-előkészítő gimnasztika célja, hogy az előképzős tanulók testét a helyes 
testtartás elsajátításával, izomfejlesztő és erősítő gyakorlatokkal tegye alkalmassá a 
balett oktatás megkezdésére.  

 Lelkileg és fizikailag egyaránt hangolja rá a nehéz, figyelmes munkára, készítse fel 
az izmokat a nehezedő gyakorlatok elvégzésére.  

 A gimnasztikus alapkövetelményű mozgásanyag a legmegfelelőbb a balett oktatás 
előkészítésére. Egyszerű mozgásformáiból adódóan tananyaga az életkor és az érettség 
szempontjából arányosan alakítható.  

 Felkészíti a tanulót testileg és szellemileg, az egészséges, fegyelmezett, 
harmonikusan képzett, kifinomult mozgások elsajátítására.  

 A gimnasztikai gyakorlatok széles skálája lehetővé teszi az izomerő fejlesztését, 
az állóképesség növelését, az ízületek flexibilitását, a koordinált plasztikus 
mozgáskészséget, ami segíti a balett speciális követelményeinek elsajátítását.  

 Ez a mozgásrendszer az egész mozgatórendszerre ható nyújtó és erősítő 
mozgások összessége, amely olyan alapkoordinációs képességeket fejleszt, amik 
harmonikusan alakítják a tanuló szervezetét, elősegítik a mozgásérzékelés fejlődését, 
valamint ismeretet közvetítenek a mozgás, tér, idő és dinamika összetevőiről. 

Klasszikus balett 

 A klasszikus balett tanításának célja, hogy e zárt rendszerbe foglalt mozdulatnyelv 
segítségével a tanuló képes legyen a szép, harmonikus, koordinált mozgásra. Ez az 
évszázadokon keresztül csiszolódott tánctechnika erős koncentrálást és fegyelmezett, 
tudatos munkát igényel.   

 A tananyag a Vaganova–metodika alapján készült, melynek legfontosabb 
szempontjai: az életkori sajátosságok figyelembevétele az izmok megmunkálásában és 
az ésszerű fokozatosság elve a terhelésben.  

 A balett oktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók képességeinek 
kompetenciaalapú fejlesztését. 

 Hozzájárul, hogy a tanuló személyisége nyitottá váljon a közösségi 
alkotótevékenységek és művészetek iránt.  

 Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményező 
készségét, a kulturális és általános műveltségét.  

 Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú 
fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, 
hallásuk, tér– és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítására.  

 Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi 
sajátosságokat. 

 Célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti 
pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.  

Balett elmélet 
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 A balett elmélet tanítása a tanult tananyaghoz kapcsolódik. A klasszikus balett 

szabályait 1661-ben a francia Táncakadémia foglalta rendszerbe. Ez idő óta a klasszikus 

balett terminológia nyelve a francia.  

 A balett elmélet oktatás célja, hogy a tanuló a francia szakkifejezéseket értse és az 

ahhoz kapcsolódó gyakorlatokat be tudja mutatni 

Kreatív gyermektánc 

 A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék 

megvalósítása, a különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék örö-

mének megélése.  

 A képzés célja, hogy a tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben egyre tudatosabb 

mozgás segítségével jobban megismerkedjen testének képességeivel, a tér használatá-

val, a dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség alkotóelemével.  

 Figyelje, értse és használja saját és mások nonverbális kommunikációját. Sajátítsa 

el az együttműködés számtalan fatáját.  

 A képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, kez-

deményezőkészségének, önismeretének fejlesztéséhez.  

Jazz-technika 

 A jazz–technika a klasszikus balett, az afrikai és latin–amerikai táncok hagyomá-

nyaira épülő színpadi táncforma. Jellemzői az izoláció és koordináció, az éles ritmikai és 

dinamikai kontrasztok, törekvés a könnyed, közérthető, expresszív előadásmódra. 

 Az oktatási folyamat célja, hogy a tanulók, a táncpedagógus irányításával tudato-

san koordinált, plasztikus, egészséges testet fejlesszenek. A tanulók képessé válnak a 

művészi munkára, melyben az izolációs technika által magas szintre fejlődik koordinációs 

készségük és létrejön a dinamikai különbségekre épülő tudatos, harmonikus mozgás. 

 Az egyes évfolyamok számára összeállított tréningek a testi képességek, a fizikai 

erő és a koncentrációs készség fejlesztését szolgálják. A képzés során képesség szintjé-

ről jártasság szintjére fejlesztik az izolációs technikát. Tudatosítják a testközpont haszná-

latát, a kontrakciót és release–t. A tanulók megismerik és biztonsággal alkalmazzák a 

jazz–technika általános és stiláris jegyeit. 

 

Graham-technika 

 A Graham–technika az első önálló mozdulatkinccsel, táncnyelvvel, dinamikai el-

vekkel, didaktikai rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai napig inspirá-

ciós forrás a színpadi tánc, a tánckultúra fejlesztés világában, nem utolsósorban a tánc-

pedagógia hatékony eszköze. 

 A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai 

alapelveket tartalmazó technika megismertetése. 

Népi játék 

 A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs 

készségének, kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános művelt-

ségének fejlesztéséhez.  

 Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a játékszabály megismerése, 

a játéköröm megélése 
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Néptánc 

 A néptánc-oktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú 

fejlesztését. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó 

tevékenységek és művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az idő-

gazdálkodást, fejleszti a tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, improvi-

zációs képességüket, készségüket. 

 Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményező 

készségét, kulturális tudatosságát, általános műveltségét.  

 Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú 

fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, 

hallásuk, tér– és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítására.  

 Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi 

sajátosságokat.  

 Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. 

Történelmi társastánc  

 A tantárgy célja a tanulókat megismertetni a XVI–XIX. századig terjedő időszak – a 

reneszánsz és barokk korszakok – valamint a XIX. század báli táncainak korabeli anya-

gával, az adott korszakok szokásaival és illemtanával. 

 A történelmi társastáncok célja, hogy előmozdítsa a tanulók mozgáskultúrájának, 

ezen belül koordinációs képességének, tér és formaérzékének, fizikai állóképességének 

fejlődését, továbbá a tanulók koncentrálóképességének, zenei hallásának, ritmusérzéké-

nek, zenei és koreográfiai memóriájának, improvizációs készségének fejlesztését. 

 Emellett alapozza meg és fejlessze a tanulók stílusismeretét, ízlését, magatartá-

sának és társas kapcsolatainak kulturáltságát, társaival való együttműködési képességét. 

Járuljon hozzá a tanulók előadói készségének, művészi kifejező készségének sokirányú 

fejlődéséhez.  

 Tágabb értelemben a tanuló váljon nyitottabbá az egyéb művészeti ágak irányába, 

fejlődjön komplex korszemlélete és legyen képes a tanultakat az iskolai tananyagba sok-

oldalúan visszakapcsolni. 

Társastánc 

 A társastánc tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulóval a világtáncokat, a kor 

szokásait, magatartásformáit.  

 Nyitottá, érdeklődővé tegye a tanulót a táncművek, művészeti alkotások iránt, 

melynek váljon értő közönségévé 

A művészeti alapvizsga követelményei és témakörei: 
 
A művészeti alapvizsgára bocsátás feltétele 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intéz-
mény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte. 

A művészeti alapvizsga követelményei, témaköreinek meghatározása 

A művészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi vizsgatantárgy 
tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és a helyi tanterv programjá-
nak figyelembevételével határozzuk meg. A művészeti alapvizsga feladatait a követel-
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mények alapján iskolánk, mint a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, 
hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az 
nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

Művészeti alapvizsga vizsgatantárgyai 

 klasszikus balett,  

 elmélet (jazz-technika, történelmi társastánc, társastánc, Graham-technika) 

A művészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alap-
vizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - egyé-
ni versenyzőként illetve párban - a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, telje-
sítményt, szintet elérte. 

A művészeti alapvizsga minősítése 

 A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán vizsgatantárgyanként külön-
külön osztályzattal minősítjük. 

 A művészeti alapvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok 
számtani közepe adja. 

 Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga-
tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

 Sikertelen a művészeti alapvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből illetve 
vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak 
csak abból a vizsgarészből illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 
vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
 
 

IV.9. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 
ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, vala-

mint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 
 

Iskolánk egyaránt fontosnak tartja a bemeneti méréseket, a folyamatellenőrzést és kime-
neti vizsgáztatást. Mindegyik más-más haszonnal jár, s egyikük funkciója sem nélkülöz-
hető. Szerves összekapcsolódásuk és rendszerbe foglalásuk, valamint folyamatos mű-
ködésük megteremtheti a tanulói teljesítmények folyamatos figyelemmel kisérését és a 
hiányok időbeni észlelését, korrigálását. Lehetővé teszi a tanári teljesítmények eredmé-
nyességének a megítélését, az iskolai munka hatékonyságának a minősítését. 

 A bemeneti mérések azt a célt szolgálják, hogy az iskolába érkező és tanulmánya-
ikat megkezdő 1. évfolyamosok iskolakészültségi fokát megállapítsuk. Ez egyrészt jelzi 
az iskola teendőit az iskolaéretté tétel további feladatairól, másrészt jelzésül szolgál az 
érkezők képességeiről és a várható teljesítményükről. Arra is lehetőséget ad, hogy az 
iskola teljesítményéről információt kapjunk. Ha a későbbi teljesítmény a bemenetkor 
mértnél alacsonyabb, az iskola önvizsgálatra kényszerül, ha a teljesítménycsoportok 
eredménye magasabb, jelzi, hogy kihoztuk a gyerekekből a képességeiknek megfelelő 
teljesítményt. 

 A folyamatellenőrzés a minőség-ellenőrzés legfőbb eszköze, és az iskolai munka 
belső szabályozásának döntő eleme. Eredményeként megállapítható a napi iskolai okta-
tómunka szintje, s megítélhető az aktuális tudásszint. Módot ad az egyszeri tanulói meg-
méretésre, hogy hol tart az adott tudás elsajátításában, s milyen teendők állnak még a 
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nevelő előtt a kívánatos - vagy legalább a továbbhaladáshoz elégséges - tanulói teljesít-
mény eléréséig. 

 A kimeneti vizsgáztatás lehetőséget teremt az iskola és az egyes tanulók eredmé-
nyeinek az összevetésére az előző teljesítményeikhez, standardokhoz. 

A méréseket az igazgatóság, a munkaközösség-vezetők és az igazgatóság által megbí-
zott pedagógusok végzik az osztályban tanító nevelő jelenlétében, az értékelést a mun-
kaközösség-vezető vagy az igazgatóság végzi. Formái: dolgozatírás, vizsgáztatás szó-
ban és írásban, teszt beszámoló, feladatlap, kísérlet, önálló alkotás elkészítése. 

Az ellenőrzési és értékelési rendszer kötelező alkalmai az oktatásban: 

 Bemeneti mérés:  

Minden tanév októberének első felében az 1. évfolyamba érkező gyerekek iskolaérettségi 
hiányosságainak és a képesség szerinti összetételének a megállapítására. 

 Folyamatmérések: 

Az 1-4 évfolyam végén az elemi készségek vizsgálata. A továbbhaladás minimális 
feltételei meglétének a megállapítása. (írás, olvasástechnika, szövegértés, helyesírás, 
számolás-alapműveletek végzése), 

A folyamatmérések eredményei nem lehetnek a gyerekek minősítésének az eszkö-
zei. Osztályzataiknál csak akkor vehetők figyelembe, ha a tanuló teljesítménye két osz-
tályzat között áll, ilyenkor – amennyiben a vizsgaeredmény a magasabb osztályzattal 
megegyező – azt kell a gyerek számára megállapítani. 

Az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálata a hatodik 
évfolyamon. 

Oktatási Hivatal célnyelvi mérése kéttannyelvű osztályokban, 6. évfolyamon KER 
szerinti A2 szintű.  

Az Oktatási Hivatal idegen nyelvi mérése az iskolák hatodik évfolyamán angol, vagy 
német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében. 

 Kimeneti mérés: 

Az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálata a nyolcadik 
évfolyamon 

Oktatási Hivatal célnyelvi mérése kéttannyelvű osztályokban, 8. évfolyamon KER 
szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. 

Az Oktatási Hivatal idegen nyelvi mérése az iskolák nyolcadik évfolyamán angol, 
vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében. 

A nevelési eredménymérések kötelező alkalmai:  
(A méréseket az osztályfőnökök és az iskolapszichológus végzik) 

 3. évfolyam kezdetén  
o az elemi szokások állapotának vizsgálata, 

 5. évfolyamban  

o az osztályok szociometriai összetételének, a tanulók kapcsolódásainak vizsgá-
lata, 

 7. évfolyamban  

o A polgári értékrend legfőbb emberi értékeihez való viszonyulás, elfogadás 
vizsgálata. 
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A tanulók értékelésének helyi rendszere: 

 Az értékelést megalapozó ellenőrzés célja: 

o a tanulók minősítése, 

o visszajelzés a szülőknek, az iskolának a tanuló tudásáról, az esetleges hiá-
nyosságokról, 

o az önértékelés képességének kialakítása, 

o személyiség fejlesztése. 

 Az ellenőrzés és az azt követő értékelés legyen 

o pedagógiailag kifogástalan, 

o folyamatos, rendszeres, tervszerű és aktuális, 

o kiszámítható, nem kampányszerű, 

o sokoldalú, vegye figyelembe a tanuló valamennyi pedagógiai szempontból fon-
tos tevékenységét is, 

o módszertanilag változatos, 

o konkrét, objektív és igazságos, szükség esetén méltányos, 

o lehetőség szerint kollektív: vegye figyelembe az osztályközösség véleményét 
is, 

o természetes kísérője a tanulási folyamatnak, ne kísérje túlzottan feszült légkör! 

Az ellenőrzés és értékelés során figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait, a 
tantárgy jellegét a tanuló önmagához viszonyított fejlődését is. Az osztályzás nem lehet a 
fegyelmezés, büntetés eszköze. 

 Az ellenőrzés, értékelés formái: 

o szóbeli: beszélgetés, összefüggő felelet, kiselőadás, stb., 

o írásbeli: feladatlap, teszt, dolgozat, témazáró, stb., 

o gyakorlati: munkadarab, gyűjtőmunka, sportteljesítmény. 

Mindezekből kiválasztva a pedagógus maga tervezi meg az ellenőrzést, értékelést,  
ügyelve a szóbeli és írásbeli formák helyes arányára. (Az esetleges speciális ellenőrzési 
formákat a helyi tantervek tartalmazzák.) 

 Az értékelés módjai: 

a) szöveges értékelés 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges mi-
nősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló „kiválóan megfelelt”, "jól megfelelt", "megfelelt”, 
„felzárkóztatásra szorul”, a pedagógus tantárgyi osztályzatokat nem ad. Az adott minősí-
tést alátámasztó szöveges értékelést első évfolyam félévkor és tanév végén, valamint 
második évfolyam félévkor magyar nyelv, az irodalom, a matematika, a környezetismeret 
valamint az idegen nyelv tantárgyakból egy – az adott évfolyam követelményrendszerét 
lefedő – értékelő lap kitöltésével egészíti ki az osztályfőnök pedagógus a tantárgyat taní-
tó pedagógus értékelése alapján. A többi tantárgyból félévkor és tanév végén a „kiválóan 
megfelelt,” „jól megfelelt” és a „megfelelt” minősítést alkalmazzuk osztályzatok helyett.  

Ha a tanuló „felzárkózatásra szorul” minősítést kap, a szülő bevonásával kell értékelni a 
tanuló teljesítményét, s az értékelés tényét az osztálynapló jegyzet rovatába kell beje-
gyezni. Ennek az értékelésnek a célja a tanuló fejlődését, továbbhaladását akadályozó 
tényezők felderítése, ezen túl meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek a 
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sikeres továbbhaladáshoz szükségesek, javaslatot kell tenni a felzárkóztatásra, lehetővé 
kell tenni, hogy a tanuló heti két alkalommal egyéni felzárkóztatáson vegyen részt. 

Az évközi értékelésben az első évfolyamon érdemjegyeket nem adunk. A tanítók, tanárok 
módszertani szabadságuk jegyében szabadon alkalmazhatnak értékelő szimbólumokat, 
a szülőket folyamatosan tájékoztatják a tanuló fejlődéséről a tájékoztató füzetbe írt be-
jegyzések útján. A második és a további évfolyamokon az évközi értékelésként érdemje-
gyeket adunk. 

Az érdemjegyek minimális száma havonként legalább egy, heti egy órás tantárgynál pe-
dig félévente három (ezek között írásos és szóbeli beszámoltatások eredményeinek is 
kell szerepelnie, helyes arányukat a tanító, a szaktanár dönti el). A félév végén a fejlődési 
tendencia figyelembevételével értékeli a nevelőtestület (az osztályban tanító pedagógu-
sok osztályozó értekezleten) a tanuló magatartását, szorgalmát, valamint dönt a tovább-
haladásról. Az év végi osztályzat az egész évi teljesítményt értékeli. 

b) 5 fokozatú számskálával 

A tanulók teljesítményét a második évfolyam tanév végén, majd az azt követő évfo-
lyamokon félévkor és tanév végén osztályzatok fejezik ki, – az alábbiak kivételével: 

 Testnevelés tantárgyból – a két tanítási nyelvű osztályok kivételével, ha a testne-
velést célnyelven tanítják – az első- nyolcadik évfolyamokon érdemjegyek és osztályza-
tok helyett kiválóan megfelelt (=jeles), jól megfelelt (=jó), megfelelt (=közepes) minősítést 
alkalmazzuk. 

 Az etika/ hit- és erkölcstan tantárgyból az első-nyolcadik évfolyamon kiválóan 
megfelelt (=jeles), jól megfelelt (=jó), megfelelt (=közepes) minősítést alkalmazzuk. 

 A képességfejlesztő sakk tantárgy estében 1-4. évfolyamon a „kiválóan megfelelt” 
(= jeles), "jól megfelelt" (= jó), "megfelelt” (= közepes) minősítést alkalmazunk. 

 

 A modultantárgyak esetében ugyanezt a minősítési skálát alkalmazzuk. 

 A félévi és év végi osztályzatok a tanulók tantárgyankénti összteljesítményét tük-
rözik. Tanév végén az egész éves teljesítményt kell figyelembe venni. Az egyes osztály-
zatokat gondos pedagógiai mérlegelés, nem gépies műveletek útján kell megállapítani. 
Az ettől eltérő értékelést a helyi tantervek tartalmazzák. 

 

Az értékelésnél használt dokumentumok: 

Évfolyam Félévkor Tanév végén 

1. osztályban 
elektronikus 

napló 

elektronikus napló 

bizonyítvány 

törzslap 

2-8. osztályban 
elektronikus 

napló 

elektronikus napló  

bizonyítvány 

törzslap 

 
Az értékelés alapja a helyi tanterv követelményrendszere 

A témazáró felmérések minősítése az 1. évfolyamon: 
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100% - 91 % kiválóan megfelelt 

90% - 76% jól megfelelt 

75% - 61% megfelelt 

60% - 46% megfelelt „f” 

45% - 0% felzárkóztatásra szorul 

Ha a témazáró felmérés eredménye 60% - 46%-os, akkor a pedagógus a „megfelelt” be-
jegyzés mellé az „f” betűt is beírja, mellyel a tanuló és szülő figyelmét felhívja a hiányos-
ságok nagy mértékére, melyek pótlásának elmulasztása a felzárkóztatás szükségességét 
vonhatja maga után. 

 

A témazáró felmérések minősítése 2-4. évfolyamon: 

100% - 91% jeles (5) 

90% - 76% jó (4) 

75% - 61% közepes (3) 

60% - 46% elégséges (2) 

45% - 0% elégtelen (1) 

A témazáró felmérések osztályozása 5-8. évfolyamon: 

100% -91% jeles (5) 

90% - 76% jó (4) 

75% - 51% közepes (3) 

50% - 33% elégséges (3) 

32% - 0%  elégtelen 

 
Az osztályzat (érdemjegy) akkor 

o jeles (5): Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tu-
dását alkalmazni is képes. 

o jó (4): Ha a tanuló kevés hibával elsajátította a helyi tanterv követelményeit. Ki-
sebb bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását. 

o közepes (3): Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként 
felszínesen és több hibával teljesíti. Csak nevelői segítséggel tudja alkalmazni tudását. 

o elégséges (2): Ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz 
szükséges ismereteit sajátította el. Kizárólag nevelői segítséggel képes önálló feladat-
végzésre. 

o elégtelen (1): Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem 
sajátította el, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges ismeretekkel, 
nevelői segítséggel sem képes önálló feladatvégzésre. 

Az érdemjegy (osztályzatok) osztálykönyvi bejegyzésének formái: 

 piros tintával 
o témazáró felmérések, dolgozatok, 
o tanév végi osztályzatok, 

 kék tintával: - szóbeli feleletek 
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o írásbeli feleletek, 
o félévi osztályzatok, 

 zöld tintával  

o gyűjtőmunka, szorgalmi feladatok, kiselőadások,  
o kémiai laborgyakorlat, matematikai szerkesztési műveletek 

o füzetek rendje, külalak. 

A tanulói értékelés fajtái: 

 Nyomon követő értékelés (mérés)  

Az adott osztály önmagához viszonyított teljesítményének nyomon követése, a fejlődés 
minőségének és ütemének regisztrálása. 

 Diagnosztikus és formatív értékelés  

Az alapkészségek mélységének a megismerése, a következő időszak fejlesztési felada-
tainak megtervezése. 

 Szummatív értékelés 

A negyedik évfolyam végén alapkészségek megismerésével javaslat a tanulók továbbha-
ladásához (nívó csoportba sorolás). 
A nyolcadik évfolyam végén a helyi tanterv által meghatározott tananyag elsajátítása 
szintjének meghatározása, konzekvenciák levonása. 
 
Az egyes modulok értékelése és minősítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam 
sikeres befejezésébe: 

Az egyes modultantárgyakat önálló tantárgyi keretben tanítjuk. Az értékelés során nem 
az ismeretek meglétét vagy hiányát kívánjuk vizsgálni, hanem kinek-kinek a személyes 
előrehaladását, azt, hogy saját lehetőségei felismerésében milyen mértékben történt el-
mozdulás. Ebből adódóan a szöveges értékelés egyik formáját alkalmazzuk: 

 A formatív értékelés során a tanárok visszajelzéssel szolgálnak a tanulóknak fejlő-
désükről, ennek célja a tanulói munka segítése és motiválása, – formáját tekintve szóbeli. 

 A szummatív értékelés szöveges formában, írásban történik félévkor és / vagy 
tanév végén: 

o „Kiváló” minősítést kap az a tanuló, aki aktív, alkotó módon vesz részt a 
tanórákon, a különböző tevékenységekbe bekapcsolódik, egy-egy témakörben a meg-
adott szakirodalom vagy önálló gyűjtés alapján „kiselőadást”, írásbeli beszámolót készít. 

o „Részt vett” minősítést kap az a tanuló, aki passzív szemlélőként vesz részt 
a tanórákon, a különböző tevékenységekbe csak tanári késztetéssel kapcsolódik be, mi-
nimális eredetiség, egy-két mondatos kijelentés, egyféle megközelítés jellemzi szóbeli 
megnyilvánulásait, „kiselőadást” nem tart, írásbeli beszámolót nem készít, gyűjtőmunkát 
csak tanári segítséggel végez. 

o Az iskolai évfolyam sikeres befejezése, a továbbhaladás minimális feltétele 
az, hogy a tanuló a modultantárgy évi óraszámának legalább 70%-án részt vegyen. Ha a 
tanuló mulasztása a modultantárgy tanítási óráiról ennél nagyobb arányú, a tanévet ismé-
telni köteles, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy a modultantárgy tananyagá-
ból a követelményrendszere alapján osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztá-
lyozóvizsgát akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások óraszáma meghaladja 
az igazolt mulasztások óraszámát. 
 
 



Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja 79 

IV.10. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 
 

Magasabb évfolyamra léphet a tanuló, ha elsajátította a helyi tanterv adott évfolyamának 
minimális követelményeit. Az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható 
évfolyamismétlésre a tanuló, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt 
és igazolatlan mulasztása miatt nem tudja teljesíteni. Az első – nyolcadik évfolyamon 
évismétlés a szülő és az iskola közötti megállapodás alapján is előfordulhat, ezt a 
szülőnek kell kezdeményeznie, kérését írásban benyújtania az intézményvezetőnek, 
amelyről ő dönt, – a szülő kérésére az első- negyedik évfolyamon engedélyezni kell az 
évfolyam megismétlését.  

A második évfolyamtól felsőbb évfolyamba léphet az a tanuló, aki az előírt tanulmányi 
követelményeket legalább elégséges minősítéssel teljesítette. A továbbhaladásról az 
osztályozó nevelőtestületi értekezlet dönt. Az adott évfolyamot meg kell ismételnie annak, 
aki a tanév végén háromnál több tantárgyból elégtelen minősítést kapott, vagy a 
javítóvizsgán is elégtelen minősítést szerzett. A tanulmányok alatti vizsgákra 
(javítóvizsgára, osztályozó vizsgára, különbözeti vizsgára, pótló vizsgára) a Nemzeti 
köznevelési törvényben és a nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó 
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az iskola pedagógiai programjában 
meghatározottak szerint kerül sor.   

Az emelt szintű oktatást biztosító csoportoknál az emelt szint szerinti továbbhaladás 
feltétele az, hogy a tanuló az emelt szinten tanított tantárgyból a tanév végén legalább 
közepes osztályzat minősítést kapjon, ennél rosszabb eredmény  esetén a tantárgy 
tanulását általános tanterv szerint folytathatja. 

A kéttannyelvű oktatást biztosító csoportoknál a továbbhaladás feltétele, hogy a tanuló az 
idegen nyelven tanított tantárgyakból és idegen nyelvből a tanév végén legalább közepes 
osztályzat minősítést kapjon, ennél rosszabb eredmény esetén tanulmányait általános 
vagy emelt szintű tanterv szerint folytathatja. 

Az alapfokú művészetoktatásban magasabb évfolyamra léphet, aki az adott csoport 
tananyagát elsajátította, sikeres (legalább elégséges) beszámolót tett, s az eredményét a 
törzslapba, illetve bizonyítványba bevezették. Elégtelen osztályzat esetén a tanuló 
javítóvizsgát tehet, két elégtelen esetén az intézményegység nevelőtestületének döntése 
szükséges a javítóvizsga engedélyezéséhez. 
 

IV.11. Az iskolai írásos beszámoltatások formái, rendje, korlátai, az értékelésben 
betöltött szerepe, súlya: 

Az írásos beszámoltatások formái: 

 írásbeli felelet az egész osztályra / csoportra vonatkozóan, 

 írásbeli felelet egyénre vonatkozóan, 

 témazáró felmérések, dolgozatok, 

 tanév végi felmérések. 

Az írásos beszámoltatások rendje, korlátai: 

 Az előre bejelentett témazárót minden tanulónak kötelessége megírni. Ha a tanuló 
a témazáró írásának napján hiányzik, akkor a hiányzás megszűnését követő egy héten 
belül pótló dolgozatot köteles írni (a dolgozat követelményrendszere azonos az osztály / 
csoport által megírt dolgozattal). Témazáró felmérés esetén javító dolgozat írására nincs 
lehetősége a tanulónak. 
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 Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. Ha egy napon két 
témazáró felmérést írnak, akkor azon a napon több, az osztály egészét érintő írásbeli 
felelet nem történhet. A tanító, a szaktanár a témazáró felmérés (dolgozat) időpontját egy 
héttel korábban köteles meghatározni, s arról a tanulókat tájékoztatni kell. 

A témazáró felmérések (dolgozatok) értékelésben betöltött szerepe, súlya 

 Az érdemjegyek nem egyenértékűek. A témazáró felmérések (dolgozatok) érdem-
jegyei a félévi / tanév végi osztályzatok alakításánál nagyobb súllyal esnek latba, ezért az 
osztálynaplóban meg kell különböztetni piros színnel a más érdemjegyektől (két érdem-
jegyként kell számításba venni, pl.: egy 4-es dolgozat 4+4 érdemjegy). 

 A tanév végi felmérés értékelése a szaktanár hatáskörébe tartozik, saját hatáskör-
ben dönt arról, hogy a felmérés eredményét számításba veszi-e a tanév végi osztályzat 
megállapításánál, ennek megfelelően az érdemjeggyel vagy százalékszám megadásával 
történő minősítés között szabadon választ. 
 
 

IV.12. Az ellenőrzés és értékelés az alapfokú művészetoktatásban: 
 

Tanév közben folyamatos szóbeli és írásbeli értékelést adunk, jelezve a tanuló továbbha-
ladását a tananyag elsajátításában. Az előképző első-második évfolyamán szöveggel, az 
alapfok első-hatodik évfolyamán a tanulók teljesítményét érdemjeggyel minősítjük.  
A szöveges minősítés formái: 

- kiválóan megfelelt, 
- jól megfelelt, 
- megfelelt, 
- nem felelt meg. 

A tanulók főtárgyból félévkor és év végén beszámolót, vizsgát tesznek. A tanulók félévi 
és év végi vizsgái csoportos bemutatási formában, bizottság előtt történik. A vizsga 
anyagát a szaktanár állítja össze. Az a tanuló, aki egy-egy tárgyból a tantárgy (fél-) évi 
óraszámának 30 %-ánál több órában mulasztott, nem bocsátható vizsgára. A félévi osz-
tályzatok a tanulók tájékoztató füzetébe, az év végi érdemjegyek a bizonyítványba kerül-
nek. Azok a tanulók, akik a tanév során az évfolyamuknak megfelelő tananyag feldolgo-
zásában különösen aktívak és eredményesek voltak, s így a következő évfolyam tan-
anyagából is felkészültek, a tanév végén a következő évfolyam tananyaga és követel-
ményrendszere alapján – kérelemre – különbözeti vizsgát tehetnek. 

Az értékelés, osztályozás a pedagógiai folyamat része, melynek jelentős szerepe van a 
személyiség fejlesztésében, ösztönzést ad, fejleszti a felelősségérzetet és önértékelő 
képességet, önnevelésre késztet. A beszámolókon, vizsgákon a tanulók teljesítményét a 
tárgyat tanító pedagógus értékeli, osztályozza, a bizottság tagjai véleményezhetik, és 
javaslatot tehetnek, ha az értékelés eltér a normakövetéstől. Az értékelés szempontjai a 
táncművészeti ág balett tanszakon, minimumkövetelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 
- a tananyag-elsajátítási mechanizmus fejlődése, 
- technikai biztonság 

 az életkornak megfelelő elsajátítás és bemutatás 
- pontos kivitelezés, 
- esztétikus megjelenítés, 
- a zene és tánc összhangja, 
- tudatos testhasználat 
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 a tanév folyamán tanúsított igyekezet és szorgalom alapján 
- saját mozgásanyag gazdagodása, 
- mozgáshatárok fejlődése 
- kapcsolatteremtés 
- kifejezőkészség, 
- megfelelő fizikai állapot 

 
A tanuló munkájának, teljesítményének értékelése akkor 

 jeles (5): Ha a követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja 
a tananyagot, mindezt alkalmazni is képes. Technikai és mechanizmusbeli kö-
vetelményeket biztosan oldja meg. 

 jó (4): Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, kevés hibával tesz ele-
get. A tananyag alapvető részeit tudja, bizonytalanságai vannak. Ismereteit a 
feladatok megoldásában tudja alkalmazni. 

 közepes (3): Ha tantervi követelményeknek pontatlanul, hibával tesz eleget. A 
tantervi követelményeket csak részben sajátította el. Technikai, mechanizmus-
beli nehézségei vannak. 

 elégséges (2): Ha a tantervi követelményeket súlyos hiányosságokkal teljesíti, 
de a továbbhaladáshoz minimális ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik. 
Mechanizmusbeli hibái, hiányosságai hátráltatják a tananyag elsajátításában.  

 
 

IV.13. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának és szorgalmá-
nak értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

 

A tanulók magatartásának és szorgalmának követelményeit a tantestület állapítja meg,  
a tanév elején a tanulókkal és a szülőkkel ismertetni kell. A magatartás- és szorgalomje-
gyek elbírálásának előkészítése az osztályfőnökök feladata, a tanulók magatartásának és 
szorgalmának minősítésében az osztály közössége, valamint az osztályban tanító peda-
gógusok is vegyenek részt. A tanuló magatartásának félévi és év végi értékelésekor a 
havi érdemjegyeket tekintjük irányadónak, a minősítés fontos szempontja az is, hogy a 
tanuló magatartása, illetve szorgalma javuló vagy romló tendenciát mutat-e, a magatar-
tásosztályzatok meghatározásakor az egy-egy tanulónál megállapított büntetési és dicsé-
reti fokozatokat is fontos szempontnak tekintjük. 

A tanulók jutalmazásának elvei és formái: 

 A tanulói közösségek vagy az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, ta-
nulmányi és egyéb munkájában elért jó eredményeket jutalmazni kell. Az egyéni vagy 
csoportos jutalmazás lehet oklevél, ajándékkönyv, ajándékutalvány. Az oklevélről a Diák-
tanács véleményének kikérése után a nevelőtestület dönt.  

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást ta-
núsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a tanulói közösség és a tanulók szüleinek tudomá-
sára kell hozni. 

 Az egyes tanulók jutalmazásának az alábbi fokozatai lehetnek 

o szaktanári dicséret: azok a tanulók, akik valamely tantárgyból kiemelkedő 
eredményt értek el, a szaktanár döntése alapján a szaktárgynak megfelelő el-
ismerésben, dicséretben részesíthetők,  
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o osztályfőnöki dicséret: az osztályfőnök (napközis nevelő) saját döntése vagy 
pedagógustársai javaslata alapján a tanulót példaként állítja tanulótársai elé, és 
a dicséretet írásban a szülőknek is tudomására hozza, valamint bejegyzi az 
elektronikus naplóba (pl. iskolai ünnepségen való részvétel), 

o igazgatói dicséret: a Diáktanács, az osztályfőnök vagy a pedagógusok javasla-
tára a kötelességen túlmenő, osztálya vagy az iskola hírnevét növelő teljesít-
ményéért az igazgató a tanulót dicséretben részesítheti, és erről a szülőket 
írásban értesíti, az intézményvezető bejegyzi az elektronikus naplóba (pl. Vá-
rosi szintű 1-3., megyei szintű 1-5., országos szintű 1-6. helyezésért iskolai ne-
vezés esetén, városi szintű ünnepi műsorban való szereplésért, 
iskolán kívüli szervezésű országos verseny 1-6. helyezéséért 1-szer, a tanév 
végén adható), 

o nevelőtestületi dicséret: a huzamosabb ideig tartó példamutató kötelességtelje-
sítés, a kiváló tanulmányi eredmény félévkor és tanév végén, az egyéb kima-
gasló eredmény a tanév bármely szakaszában jutalmazható; a dicséretre vo-
natkozó javaslatot a tanuló osztályfőnöke terjeszti elő, jóváhagyás esetén erről 
a szülőket írásban értesíti, valamint bejegyzi az elektronikus naplóba. 

       
A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei: 

 Azt a tanulót, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tesz 
eleget, illetőleg az iskolai házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi 
büntetésben kell részesíteni. 

 A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, 
amelytől indokolt esetben – a vétkesség súlyosságára tekintettel – el lehet térni. A tanu-
lóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatók: 

-szaktanári figyelmeztetés: a megfelelő szorgalom vagy háromszori felszerelés hiánya, 
vagy háromszori házi feladat hiánya egy hónapon belül, valamint tanítási órákon, foglal-
kozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt, 

-osztályfőnöki fegyelmeztetés: a harmadik szaktanári figyelmeztetés után jelentkező ma-
gatartásbeli és tanulmányi kötelezettségszegése esetén. Egyszer adható. 

-osztályfőnöki intés: az osztályfőnöki figyelmeztetést követően a tanuló halmozottan je-
lentkező tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése és a házirend megsértése 
esetén. 

-igazgatói intés: jelentősebb igazolatlan mulasztás vagy súlyosabb fegyelmezetlenség 
miatt. Az osztályfőnöki, illetve igazgatói intést írásban kell megfogalmazni, azt a szülővel 
láttamoztatni kell, valamint az osztályfőnök a naplóba bejegyzi. Az igazgatói intést az 
egész tanulói közösség tudomására kell hozni. 

Ha a tanuló kötelezettségeit vétkesen és súlyosan megszegi, eljárás alapján, írásbeli ha-
tározattal, fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

A szaktanári figyelmeztetést a szaktanár rögzíti az elektronikus naplóba és tájékoztatja 
az osztályfőnököt.  

Az osztályfőnöki figyelmeztetést és intést az osztályfőnök rögzíti az elektronikus naplóba.  

Az igazgatói intést írásban is meg kell fogalmazni, azt a szülővel láttamoztatni kell, vala-
mint az osztályfőnök bejegyzi az elektronikus naplóba, illetve az igazgatói intést az egész 
tanulói közösség tudomására kell hozni 
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A magatartással és szorgalommal kapcsolatos követelmények: 
 

 A magatartás értékelésénél a következő szempontokat vesszük figyelembe: 
- a tanuló magaviselete tanítási órákon, egyéb foglalkozásokon, szünetben, 
- a tanuló viszonya a közösséghez, 
- a tanuló tanuláshoz, munkához való viszonya, 
- a tanuló környezete, személyiségjegyei. 

 

 A szorgalom értékelésénél a következő szempontokat vesszük figyelembe: 
- Képessége szerint tanul-e? 
- Vállal--e "többletmunkát"? 
- Milyen a kötelességtudata, igényessége önmagával szemben? 
- Mennyire önálló a munkában? 
- Milyenek az életkörülményei? 

 
A magatartás és szorgalom minősítésének négy fokozata van: 

 

magatartás: 

5 példás 

szorgalom: 

5 példás 

4 jó 4 jó 

3 változó 3 változó 

2 rossz 2 hanyag 

 
 
A tanuló magatartásának értékelése akkor 

 Példás (5): Ha aktívan részt vállal a közösséget érintő feladatok megoldásában, az 
iskola házirendjének követelményeit betartja, társait is a követelmények betartására 
ösztönzi, viselkedése tisztelettudó, udvarias, tanítási órákon aktívan, legjobb tudása 
szerint vesz részt, iskolatársaival szemben segítőkész, szolidáris. 

 Jó (4): Ha a fentieknek mindenben megfelel, de aktivitása időnként ingadozó, nem 
részesült írásbeli osztályfőnöki intésben. 

 Változó (3): Ha a házirend követelményeit többször megszegi, viselkedése nem min-
dig udvarias, nem mindig tisztelettudó, a tanítási óráit és társainak tevékenységét za-
varja. Nem részesült igazgatói intésben. Ha a tanuló mégis igazgatói intésben része-
sült, az osztályfőnök kérheti a változó magatartást, ha a tanuló közösségi munkája 
és/vagy tanulmányi eredménye ezt indokolja. A változó magatartást a nevelőtestület 
elé kell terjeszteni és az osztályozó értekezleten szavazásra kell bocsájtani. 

 Rossz (2): Az iskolai élet követelményeit tudatosan megszegi, a közösségre nézve 
bomlasztóan hat, társaival szemben durva, a felnőttekkel udvariatlan, viselkedése, 
beszéde kulturálatlan, írásbeli igazgatói intésben részesült. 

 
A tanuló szorgalmának értékelése akkor 

 Példás (5): Ha munkavégzése pontos, megbízható, valamennyi tantárgyi feladatát 
elvégzi képességeinek megfelelően, és/vagy aktívan bekapcsolódik az órai és az 
órán kívüli munkába, taneszközei hiánytalanul rendelkezésre állnak. 

 Jó (4): Ha munkavégzése képességeinek megfelelő, munkatempója egyenletes, ta-
nulmányi feladatait kisebb hiányosságoktól eltekintve elvégzi, taneszközei elvétve hi-
ányosak. 
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 Változó (3): Ha munkatempója egyenetlen, házi feladatai gyakran hiányoznak, tan-
eszközeit többször otthon felejti, figyelme szétszórt, képességei alapján jobb eredmé-
nyekre is képes lenne. 

 Hanyag (2): Ha tanulmányi munkáját a közöny, érdektelenség, önállótlanság jellemzi, 
a tanítási órákon gyakran nem figyel, feladatait felületesen végzi el, taneszközei 
rendszeresen hiányosak. 

 
 

IV.14. Az otthoni, az egyéb foglalkozásokon felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 
feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 

A házi feladatok – mind a szóbeli, mind az írásbeli – a tanítási órán feldolgozott ismeretek 
gyakorlását, elmélyítését szolgálják, ezért csak olyan jellegű feladatot adhat a pedagó-
gus, mely ennek a kritériumnak megfelel. Nem adható olyan házi feladat, melynek előké-
szítése a tanítási órán nem történt meg. Szintén nem adható házi feladatként a tanítási 
órán fel nem dolgozott anyagrész otthoni, önálló feldolgozásra. A házi feladat érdemjegy-
gyel történő minősítését egyáltalán nem tartjuk elfogadhatónak, a kiemelkedő gyűjtőmun-
ka összeállítása esetén szaktanári dicsérettel jutalmazzunk. A hiányzó házi feladat pótló-
lagos elvégzését szükségesnek tartjuk, kizárjuk azonban a büntetés eszközeként ilyen 
esetben a szaktárgyi elégtelen osztályzat adását, viszont értékelési rendszerünk alapján 
a szaktanári figyelmeztetést javasoljuk. 

 A feladott kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat együttes mennyisége annyi le-
gyen, hogy az első-negyedik évfolyamon a következő tanítási napra az összes tantárgyra 
vonatkozó felkészülési idő ne haladja meg a délutáni egyéb foglalkozás kétszer 45 per-
ces időtartamát, az ötödik-nyolcadik évfolyamon pedig az egyes tantárgyakból szóban és 
írásban elvégzendő feladatok együttes mennyisége ne haladja meg tantárgyanként átla-
gosan a harminc percet. 

 Javasoljuk, hogy az első-negyedik évfolyamon testnevelés, technika tantárgyakból 
sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot ne kapjanak a tanulók.  

 Elfogadhatónak tartjuk, ha a pedagógusok magyar nyelvtanból, irodalomból, ma-
tematikából és idegen nyelvből mind szóbeli, mind írásbeli házi feladatot adnak, nem 
szükségszerű, hogy mindkettőt egyszerre, de az írásbeli házi feladatok korlátozását csak 
az első bekezdésben írtak szerint, azaz mennyiségileg. 

 Az elvégzett házi feladat ellenőrzését és értékelését a pedagógusnak minden 
esetben el kell végeznie, az ellenőrzés és javítás tényét kézjegyével „hitelesíti”. 

 Pétekről hétfőre kötelező jelleggel írásbeli házi feladatot ne kapjanak a tanulók, 
nem korlátozzuk a péntekről keddre, szerdára stb. adható kötelező írásbeli feladatot. A 
hétvégi szóbeli házi feladat mennyiségét tekintve az első bekezdésben írottak az irány-
adók. 

 Hosszabb iskolai szünetekre (őszi, téli, tavaszi, nyári) kötelező házi feladatot nem 
kaphatnak a tanulók. A pedagógus megfelelő motivációval „szorgalmi” jelleggel végezhe-
tő feladatot, gyűjtőmunkát adhat a szünetekre. Olvasónapló készítését, illetve hasonló 
jellegű feladat teljesítését azonban meghatározhatjuk úgy is, hogy az a szünet idejét is 
igénybe vegye, de az elkészítés végső határideje nem lehet a szünet utáni tanítási hét 
egyik munkanapja sem. 
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IV.15. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 
 

A tanulók fizikai állapotát évente egy alkalommal – április - május hónapban – érni kell. A 
mérést az osztályban testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi.  

Az eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként, osztá-
lyonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító 
pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempont-
jából szükséges intézkedéseket. 

Az alkalmazott tesztfeladatok:  

 

 NETFIT  

 

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, 
amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 

Testösszetétel és tápláltsági profil:    (iskolaorvos / védőnő) 

o Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

o Testmagasság mérése 

o Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

Aerob fittségi (állóképességi) profil:   ( testnevelést tanítók ) 

o Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil: 

o Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

o Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

o Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

o Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 
o Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

 
o Hajlékonysági profil: 
o Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjede-

lem 

 

IV.16. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 
A mindennapos testnevelés iskolai célja a tanulók testi, lelki, értelmi, érzelmi és szociális 
fejlődését szolgáló egészségfejlesztés és tehetséggondozás, a rendszeres fizikai aktivi-
tás. 

 Iskolánkban a tanulók tanórán kívüli testnevelési és sporttevékenységét a nevelő-
testület és a diákmozgalom közreműködésével az iskola igazgatója irányítja. 

 Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 97. §-ának (6) bekezdése, 27. §-ának (11) bekezdése, va-



Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja 86 

lamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név-
használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 141. §-a alapján kötelező heti 
testnevelésórán biztosítja. 

 Az osztályonként és hetenként tartott legfeljebb két „mindennapos” testnevelési 
órát az első-negyedik évfolyamon is testnevelő tanár vezeti. A tanórán kívüli elfoglaltsá-
gok összehangolásával biztosítani kell, hogy a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon a ta-
nulók minél nagyobb létszámban vehessenek részt.  

 Iskolai sportversenyeken a tanulók csak felelős személy (iskolában dolgozó peda-
gógus vagy az igazgató engedélyével az edző) felügyelete és irányítása alatt vehetnek 
részt. 

 A sportban tehetséget mutató tanulók sportegyesületbe irányíthatók. A tanulók 
sportegyesületben csak az osztályfőnök tudtával sportolhatnak. Ha a tanuló a mindenna-
pos testnevelés heti öt órájából legfeljebb heti két órát – kiskorú tanuló esetén a szülő 
írásbeli kérelmével – sportegyesületben versenyszerűen sportolással akar kiváltani, ak-
kor ezt legkésőbb a tanév első tanítási napjáig az osztályfőnökének kell bejelenteni, a 
bejelentéshez csatolni kell a sportegyesületi tagság igazolását, valamint a tanévre érvé-
nyes versenyengedélyt. 
 

V. A program sikeres megvalósításához szükséges fejlesztési feladatok 
 
Nevelőtestületünk úgy véli, hogy nem elégséges az intézmény jelenlegi állapotának meg-
jelenítése a pedagógiai programban. A folyamatos fejlesztés új elemeket emel be, a felté-
telek változnak és átalakulnak, a tevékenységek bővülnek. Így néhány év múlva a prog-
ramot olvasó nem azzal a helyzettel áll szemben, amilyen a program megírása pillanatá-
ban jellemezte az iskolát. 

A közoktatás modernizációja a tananyag korszerűsítését, a Nemzeti alaptanterv imple-
mentációját, a kerettantervek alkalmazását, az értékelési rendszer létrehozását és mű-
ködtetését jelenti, valamint a tartalmilag korszerűsödött tankönyvek és taneszközök meg-
választását. Fejlesztési céljainknak is ezek megvalósítását kell szolgálnia. Az eddig köve-
tett fejlesztés hangsúlyait azonban módosítani kell. Eddigi gyakorlatunkban a megfogal-
mazódó helyi igények optimális szintű kielégítésére törekedtünk. A jövőben a takarékos 
eljárások keresése felértékelődik, a költségkímélő megoldások alkalmazása alapvető fel-
adattá válik. Továbbra is a folyamatos és rendszerszemléletű fejlesztés útját követve kell 
terveinket valóra váltani. 

 A programban megfogalmazott ellenőrzési és értékelési rendszer folyamatmérése-
ihez és nevelési eredményvizsgálatokhoz elkészítjük a mérési dokumentumokat. Kívána 

tos, hogy a standardizált mérési technikák, mérőlapok, tesztek és egyéb eszközök za-
varmentesen lehetőséget teremtsenek a mérések tervezett időpontban történő lebonyolí-
tására. 

 Nagy figyelmet kíván tankönyvkínálatból a számunkra leginkább megfelelő köny-
vek kiválasztása, a tartós tankönyvek könyvtári kölcsönzése. 

 Célunk a számítástechnikai eszközállomány olyan mértékű fejlesztése, valamint 
az internet szolgáltatás igénybevételének szélesítése, amely a tanórai és tanórán kívüli 
mindennapos használat lehetőségét megteremteni, s így a tanári és tanulói eszközi 
használat a tanítás-tanulás természetes része. 

 A helyi ellenőrzési és értékelési rendszer folyamatos működtetése, a folyamat- és 
eredménymérések valamint a nevelési hatékonyságvizsgálatok az 1-8. évfolyam egészé-
ben összehangoltan és nem terhelő módon történő megvalósítása. 
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Az intézmény dolgozóinak szakmai és emberi összetétele biztosítékul szolgál a kitűzött 
célok, feladatok megvalósításában. A Nemzeti alaptantervben, a kerettantervekben sze-
replő új és újszerű műveltségi részterületek (tananyagtartalmak) szükségessé teszik a 
pedagógusok továbbképzését iskolánkban az alábbi területeken: 

o idegen nyelvi képzés,  

o számítástechnikai képzés, 

o könyvtáros tanár/tanító 

o vizuális kultúra, 

o mentálhigiénés pedagógia, 

o fejlesztő pedagógus, 

o értékelési szakértő. 
 
A tárgyi feltételek terén szükséges 

o a meglévő számítástechnikai eszközpark bővítése és fejlesztése, 

o az iskolai könyvtár fejlesztése, 

o sporteszközök bővítése, karbantartása, az iskolaudvar burkolatának felújítása, 

o elhasználódott tantermi bútoraink cseréje, korszerűsítése, 

o meglévő kerékpártároló bővítése, 

o valamennyi tantárgyhoz szükséges eszköztár fejlesztése. 
 
Szeged, 2018. június 29. 
 
 
 

Dr. Szabóné Dancsik Tünde 
intézményvezető 

 
 
 
 
 
 
 


