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Sikerélményt nyújtani a tanulási folyamatban mindenkinek 
Fejleszteni a lemaradókat 

Lehetőséget biztosítani a tehetségeseknek 

Boldog és sikeres embereket nevelni, oktatni 

Bevezetés  

 
Iskolánk aktív részese a közoktatásnak, nem kíván elkülönülni, de különbözni igen. 

Intézményünk programja négy pilléren nyugszik: pozitív gondolkodás, emberség, szeretet és 

elfogadás. Igazán erős hidat építhetünk erre a gyerekek és a felnőtt társadalom közé. Ennek a 

szerkezetnek az építésén munkálkodunk közösen gyerekekkel, szülőkkel és pedagógusokkal, 

hogy az együtt eltöltött évek igazi fejlődést és szép emlékeket jelentsenek. 

Családias, kis létszámmal működő osztályaink barátságos hangulatban dolgoznak közös 

nevelési céljaink érdekében: 

 

 

Célunk: boldog és sikeres gyerekeket nevelni és oktatni, ezért lehetőséget biztosítunk minden 

tanulónknak a sikerélményhez és az önértékelés fejlesztéséhez. Az életben való 

boldoguláshoz és a sikeres pályaválasztáshoz sok dologra van szükség, melyet az iskola 

adhat. Nem pótolhatja azonban egyetlen intézmény sem a család mindennapos 

együttműködését. Közös program a gyermeknevelés az iskola és a család között. A hatékony 

oktatás és a műveltség sikeres megszerzése a család elfogadó és biztonságos háttere nélkül 

nehezen képzelhető el.  

 

A kedves olvasó, aki programunkba mélyed kérjük, ne feledje, hogy minden szépen 

megfogalmazott nevelési és oktatási cél csak akkor érvényesülhet, ha a kapcsolat tanár és 

diákja között hiteles érzelmeken alapul.  

 

 

A pedagógus egyéniségének, személyiségének jelentősége 
 

Az alapító céljai közt elsődleges szempont volt, hogy boldog és sikeres gyerekeket neveljen, 

oktasson az iskola. Ehhez autonóm, kreatív és tehetséges pedagógusok elismert munkájára 

van szükség.  

A kezdetektől fogva szerettük volna meghatározni iskolánk stílusát és helyzetét a közoktatás 

intézményeinek sorában. A szervezeti keretek leírásakor bemutatjuk, hogy hogyan lehet 

megőrizni az iskola barátságos arculatát. 

Meggyőződésünk, hogy egy iskola programját folyamatosan meg kell újítani. Alkalmazkodni 

kell a folyamatosan változó igényekhez. Programunk minden elemének rugalmasnak és 

mozgékonynak kell lennie. Így szolgálhatjuk legjobban azokat, akik megtisztelnek minket 

bizalmukkal: ránk bízzák gyermekeiket. 

A programot használó munkaközösség joga és kötelessége csiszolni, alakítani azt. Igazán 

értékessé az teszi, ha minél többen hozzáadják saját fejlesztéseiket, ötleteiket. A program adta 

keret nem állíthat gátat a kreativitásnak. Iránymutató és biztonságot jelentő dokumentumnak 

szántuk. 
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Szempontjaink az iskola légkörének megteremtésére 

Nem szabad elfeledni, hogy szakmánk gyökerei csak a szeretetből képesek táplálkozni. 

Gyerekekkel foglalkozni azt jelenti: szeretetet adni. Programunk túlnyomó része azzal a 

lehetőséggel foglalkozik, hogyan lehet sikerélményhez juttatni minden gyereket. 

 

 

Az iskola arculatát családias és szeretetteljes hangulat jellemzi. A szülők bizalmat szavaztak 
egy olyan programnak, ahol az ellenőrzés-értékelés, a tanterv felépítése alkalmazkodik 
gyermekeik érettségi szintjéhez, figyelmének fejlettségéhez. 

A helyi tanterv követelményrendszerét a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettantervek 

követelményeihez igazodva tervezzük. A tantervi módosítások munkánk egyéni jellegét 

hangsúlyozzák a törvény adta lehetőségeken belül. 

 

Az iskolaválasztás alkalmával elsősorban az iskola légkörének megítélése alapján dönt 

minden szülő.  

 

 

 

 

1. A pedagógusoknak és a szakembereknek minden körülmények között lehetőségük 

legyen az önmegvalósításra. A tanóra alkotó folyamata közös siker legyen gyerek és 

felnőtt számára. 

2. A megismerő képességek fejlesztése és a művészeti tehetség kibontakoztatása 

egyaránt fontos tényező kell, hogy legyen a mindennapi nevelő-oktató munka során. 

3. Az ellenőrzés és értékelés minden körülmények között személyre szabott és motiváló 

erejű legyen, hiteles képet nyújtson a tudásról. 

4. A különbözőség elfogadása, a gyengébbek segítése és a legjobbaktól való tanulás 

képessége mindenkori nevelési alapelv legyen. 

5. A tantárgyi munkálatoknak a keresés, kutatás és a felfedezés örömét kell képviselni. 

6. Az aktivitások szervezése nagyon határozott, ugyanakkor türelmes keretekben 

történjen. 

7. A jutalmazás és a felelősségre vonás minden esetben személyre szabott és 

differenciált legyen. 

 

 

Helyzetkép 
 

Az iskola hivatalos neve: Dunakanyar Általános Iskola 
 

Intézményünk jogállását tekintve önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó szerv. 

 

Iskolánk életét, szabályozását az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend 

és az éves Munkaterv tartalmazza. A törvényes működést szolgálja még a Munka és 

Iskolánk arculata 

Az Iskola önmeghatározása 
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Balesetvédelmi Szabályzat. A szakmai munka szervezését, irányítását az intézményvezető 

látja el. 

 

Az intézmény székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa u. 16 

OM azonosító: 201284 

 

Az iskola működési területe: 

Országos 

 

Iskolánk 8 évfolyamos, nevelési-oktatási intézmény.  

 

Az intézmény beiskolázási területe országos. Szülői kérésre – a szabad iskolaválasztási jogot 

figyelembe véve – vesszük fel tanulóinkat. 

Jogszabályi háttér 

A pedagógiai program elkészítésénél az alábbi jogszabályi előírások alkalmazandók:  

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

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

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

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

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

továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

31.) Korm. rendelet 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

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 (a továbbiakban: R.) 

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

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

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

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet 

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 
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Az iskola felépítése: 

 

Az intézmény Szervezeti és működési szabályzata részletesen leírja. 

 

A program a Helyi tantervvel együtt alkot teljes egészet.  

 

 

 

 

 

1.Az iskola nevelési programja 
 

1.1.A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, 
eszközei, eljárásai 

 

 

A program szerkesztésekor szándékosan a szervezeti keretek és az intézményi felépítés elé 

helyeztük a nevelési programot. Az általános iskola legfőbb célkitűzését ugyanis a nevelés 

hatásainak erősítésében látjuk. Szeretnénk megszabadulni attól a szerkesztési 

mechanizmustól, mely a tananyag jelentőségét állítja előtérbe. A tudás megszerzésének útja 

lényegesebb, mint maga a lexikális tartalom. Ennek a kiépítésén kell, hogy munkálkodjék, 

közösen gondolkodjék a tanító és a tanár. A készség és képességfejlesztés elsődlegessége - a 

lexikális tudás ellenében - mindaddig azonban csak vágy marad, míg nem rendelünk 

megfelelő kereteket és kreatív pedagógusokat a gyermekközpontú tervhez. 

 

Az általános iskolának a tantárgyak iránti szeretetet kell kialakítani. Irányultságot kell 

képezni, hogy a megszerzett tudás a középiskolában specializálódhasson. Minden általános 

iskolai programnak a motivációra kell épülnie. Az oktatási elképzelések 

megvalósíthatatlanok, ha a játékosság, a mese világa nem hatja át az iskolát. Egy iskolás nem 

a tantárgyat kedveli meg először, hanem az őt tanító embert. Csakis erre a kapcsolatra épülhet 

a sikeres tanulás. 

Egy nevelési terv sikere igazából azon múlik, hogy a közös célokért dolgozó felnőttek 

képesek-e azonos hozzáállást, egységes értékrendet kéépviselni minden helyzetben. 

 

A munkacsoport megválogatásának elsődleges szempontja, hogy az iskola által felvázolt 

pedagógiai alapelvekhez kreatív gondolkodásmód társuljon. Nevelési tervünk legfontosabb 

eleme tehát, hogy az együttműködésre leginkább alkalmas pedagógusokat szervezzük 

munkacsoporttá.  

 

A munkatársak együttes hatása azonban csak akkor érvényesülhet, ha egyénenként is 

határozott nevelési értékrenddel és igényességgel rendelkeznek. 

 

Munkatársaink kiválasztása a következő kritériumok szerint történik:  

 

 Igénye legyen a folyamatos fizikai és mentális egészségmegőrzésre. 
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Inklúzió 
 

Differenciálás 
 

Az egyéni tanulási ritmus lehetősége 
 

 

 Szakmájának valamely területén specializálódjon, váljon a kiemelt terület 

szakértőjévé. 

 Munkájában a nevelés fontossága előzzön meg minden más szempontot. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Pedagógiai alapelvek 
 

Az együttműködés alapvető követelményét jelentik az alábbi címszavak. Elfogadásuk 

feltételezi azt a hajlandóságot, mellyel elérhetjük kitűzött céljainkat.  

 

 

 

A társadalom nehezen fogadja magába az átlagostól feltűnően eltérő tulajdonságokat.  

Ha a felnőtt értékrend jelzései az elfogadást sugallják, a gyermek természetes elfogadó 

képessége aktivizálódik. A szeretetre és elfogadásra példaadással kell megtanítanunk őket. 

Együttnevelni egy közösség csak akkor tud valakit, ha alaposan megismeri, megszereti és 

elfogadja minden tulajdonságával együtt. Sok idő szükséges ahhoz, hogy ez a képesség 

kialakuljon. A kooperatív tanulás eszközrendszere előnyben részesíti azt a pedagógiát, mely 

az aktivitást mindenkiben erősíti. 

A hiteles információk, és a segítő folyamat együttes tervezése jelentős eredményeket adhat a 

befogadó csoport hatékony kialakításában. Programunk integrációs stratégiája részletesen 

leírja együttnevelő, inkluzív elképzeléseinket. 

 

 

 

Az eltérő tanulási képesség megítélése igen változatos napjaink szakirodalmában. Azonban 

minden szakember egyetért azzal, hogy a gyerek teljes személyiségére irányuló felmérést és 

intenzív fejlesztő rendszert érdemes alkalmazni.  

A fejlesztés csak akkor érheti el célját, ha igazán egyénre szabott módszereket, fogásokat 

használunk. Helyi tantervünk, tanmeneteink szerkezete és követelményrendszerünk teret 

enged a speciális igények kielégítésének. 

 

 

 

A tanulási ritmus differenciálása mindenki számára lehetővé teszi az örömteli tanulást.  

A tehetséges gyerekek számára mindig biztosítani kell a szárnyalás lehetőségét. Tanórán 

kívüli foglakozásaink többsége ennek az alapelvnek a jegyében szerveződik. 
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Kapcsolatteremtő képességfejlesztés 
 

 
 

                 Kooperatív tanulás a gyakorlatban 
 

 
 

Tantárgyi integráció 
 

 
 

              Szakmai együttműködés és folyamatos továbbképzés 
 

 
 

Az egyéni fejlesztési terv és a kis létszám biztosíthatja azt, hogy megfeleljünk ennek a 

pedagógiai elvnek. Az egyéni fejlesztések elkészítéséről és megvalósításáról külön fejezetben 

számolunk be. 

 

 

 

Hisszük, hogy jól tanítani csak az a pedagógus tud, aki túllépi a pedagógus-diák kapcsolat 

szűkre szabott iskolai korlátait. Iskolánk lehetővé teszi a kapcsolatok mélyítését. Ennek 

megfelelően született az a speciális osztályfőnöki program, mely segíti a tanórán kívüli, 

szabadidős foglalkozások szervezését. 

Törekszünk arra, hogy diákjaink egymás között is próbára tegyék kapcsolatteremtési 

képességeiket. Drámapedagógiai, képzőművészeti és táncos foglalkozásaink alkalmasak arra, 

hogy sikerélményt nyújtsanak tanulóinknak.  

 

 

 

Pedagógusaink célzott tantervfejlesztő munkájának legnagyobb részét az integrált tantervek 

elkészítése jelenti. A tananyagok egymásra építése, a tantárgyi átfedések nem pusztán oktatási 

eszközként szerepelnek tantervünkben, hanem pedagógiai és nevelési alapelvként is. A 

kapcsolódó témakörök együtt tanítása eredményesebb tanuláshoz vezet. 

 

Olyan szemléletet kell kialakítanunk a tanulóinkban, melynek segítségével képesek lesznek a 

világ információinak hatékony szelektálására. A választás és válogatás eszközeinek 

megtanításával egyidejűen fejlesztenünk kell a kitekintés kialakításának képességét is, azért, 

hogy képesek legyenek globális és komplex világkép kialakítására. 

A tartalmi és szerkezeti integráció lehetőséget nyújt a tanulók gyorsabb haladására. A tartalmi 

integrációért a Helyi tanterv felelős, a szervezeti megoldások hatékonyságáért az órarendek 

szerkezete.  

 

 
A kooperatív tanulási módszerek professzionális alkalmazása a tanórákon lehetővé teszi a 

különböző képességű, felkészültségű és érdeklődésű tanulók együtt tanulását, ugyanakkor az 

egyéni tanulási utak kialakítását. Ezen individuális tanulási utak módot nyújtanak a tanulók 

egyéni tanulási és élettapasztalatainak, aktuális tudásszintjének a tanulási folyamatban történő 

hasznosítására.  

 

 

 

A neveléssel és oktatással foglakozó szakemberek együttműködése igen nehéz feladat. 

Alapelvként kell kezelni a közös siker érdekében azt, hogy mindig az a módszertan élvezzen 

elsődlegességet, amelyik a leginkább szolgálja a gyerek fejlődését. 

A belső szakmai továbbképzések hozzásegítenek ahhoz, hogy pedagógusok, 

fejlesztőpedagógusok, pszichológusok igazi szakmai műhelyt alkossanak. 
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1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Az előkészítő nevelés szakasza az iskola-előkészítő 

 Az előkészítő az élet tudatos szervezésével, a mindennapos szakszerű - csoportos és 

egyéni - képességfejlesztő munkával, az érzelmi biztonság megteremtésével a gyermekek 

tevékenység-szükségletének kielégítésével, a sokoldalú tapasztalatszerzéssel, a szociális 

tanulás feltételeit biztosítva kell elérni, hogy az óvodások biztonságban érezzék magunkat, 

testi, szociális, értelmi képességeik egyaránt fejlődjenek. 

 Egyénre szabottan biztosítjuk az előkészítős gyermekek szociális érzelmi és értelmi 

szükségleteinek kielégítését, az iskolai, potenciális tanulási zavarok megelőzését egyéni- 

és kiscsoportos formában. 

 A pszichikus funkciók prevenciós, habilitációs - és rehabilitációs fejlesztésével segítjük a 

tanulási képességek kialakulását- az iskolába lépés érdekében. 

 A tanulási képességek célzatos fejlesztésével minden gyermeket egyéni lehetőségeihez 

mérten felkészítünk a zökkenőmentes iskolakezdésre. Ezért fejlesztjük mindazokat a 

készségeket, képességeket, amelyek az iskolai életben való boldoguláshoz szükségesek. 

Ennek megvalósításához gyermek- és emberközpontú, érzelmekben gazdag iskolai 

előkészítő légkör megteremtésén fáradozunk.  

 Az iskolára felkészítés célja kialakítani az egyéni fejlettségi szinthez igazodva az 

iskolaérettséget, azaz 

o a gyerekek rendelkezzenek alapvető testi fejlettséggel, 

o a pszichikus folyamatok fejlettségével,  

o legyen szociálisan fejlett az iskolai életre. 

 Az egyéni képességekhez igazodó differenciált készségfejlesztést, a terápiás eszközök, 

eljárások alkalmazását az előkészítő oktató, nevelőmunka egész folyamatában mindvégig 

érvényesítjük. 

 Differenciáltan alkalmazott készségfejlesztő ismeretanyaggal és pedagógiai 

eljárásrendszerrel felzárkóztatjuk a lemaradókat, fejlesztjük a jobbakat. 

 Mindezek mellett törekszünk:   

o a szokásrendszer széleskörű kialakítására és megerősítésére, 

o a személyiség komplex fejlesztésére,  

o az egyéni bánásmód maximális érvényesítésére, 

o az általános viselkedés- és magatartáskultúra fejlesztésére,  

o a társadalmi normák, értékek elsajátíttatására. 

o gyermekeink érzelmi-erkölcsi nevelésére, értékközvetítéssel,  

o pozitív, érzelmekben gazdag légkör biztosítására.   

 Kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelemre, és a testi- és lelki egészség 

nevelésére. 

  

Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza 

 

Bevezető szakasz (az első évfolyamtól a második évfolyam végéig) 

 a családok nevelési alapelveivel való szinkron megteremtése 

 adaptációs időszak megteremtése az intézménybe kerüléskor; 

 a szokásrendszer megalapozása, kiépítése az iskolai élet és a társas kapcsolatok 

terén; 

 a feladat és szabálytudat erősítése; 

 az érdeklődés felkeltése, ébrentartása, aktivitás fokozása a tevékenységek iránt; 
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 az ismeretszerzés, a felfedezés örömének megtapasztalása a tanulásban; 

Kezdő szakasz (a harmadik évfolyamtól a negyedik évfolyam végéig) 

 az önismeret alapozása, a saját fejlődési ütem elfogadása; 

 a közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása; 

 a játék megszerettetése, a szabályjátékok, a didaktikai játékok örömének megélése, 

a kortárs csoport felfedezése; 

 pozitív tulajdonságok megerősítése, negatív tulajdonságok gyengítése;  

 tervszerű készség- és képességfejlesztéssel a kulturális, szociális hátrányok 

csökkentése, az integráció elősegítése; 

      Alapozó szakasz (az ötödik évfolyamtól a hatodik évfolyam végéig) 

 iskolán kívüli társas kapcsolatok erősítése. 

 az önismeret erősítése, reális énkép, egészséges önbizalom kialakítása; 

 saját lehetőségek, korlátok felismerése és elfogadása; 

 a kommunikáció, az önálló véleményalkotás és kinyilvánítás elsajátítása; 

 általános műveltség elemeinek megerősítése, az ismeretek szélesítése, bővítése; 

 az önálló tanulás, ismeretszerzés elsajátítása, a megszerzett tudás alkotóképes 

felhasználása a gyakorlatban; 

 egészségmegőrző, környezetvédő magatartás kialakítása; 

 a személyiség érzelmi, akarati oldalának megszilárdítása; 

 a jól működő képességek fokozott fejlesztése, a sérült képességek korrigálása, 

kompenzálása; 

 tanulásmódszertani ismeretek átadása, folyamatos fejlesztés 

     Fejlesztő szakasz (hetedik évfolyamtól a nyolcadik évfolyam végéig) 

 reális ismeretszerzés a továbbtanulás, a pályaválasztás területén; 

 a kitartó munkavégzés feltételeinek megteremtése; 

 saját és mások másságának elfogadása, vállalása; 

 a felnőtt életvezetési technikákkal való megismerkedés, a családi életre való 

felkészülés, a felelősségérzés fejlesztése; 

 felkészítés a társadalmi szerepre, a magánélet szerepére, a konfliktusok kezelésére;  

 a kulturális és szociális hátrányok folyamatos kompenzálása, korrigálása 

 

 

 
FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK 

 
Iskolára előkészítő szakasz: 

 a szokásrendszer széleskörű kialakítása és megerősítése, a személyiség komplex 

fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése; 

 a gyermekek közösségi magatartásának kialakítása, fokozatosság elvét és 

gyakorlatát követő iskolai beilleszkedés megalapozása 

 a praktikus ismeretek, készségek-, képességek fejlesztése a mindennapi életben 

szükséges egyszerűbb tevékenységek elsajátíttatása; 

 az egészséges életmódra nevelés, a rendszeres sport, és mozgás megszerettetése; 

 az igény felkeltése az esztétikai értékek, a művészeti ágak befogadására, a szépre, 

annak szeretetére és megóvására. 
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Bevezető szakasz: 

 eredményes tanulási és helyes szabadidős szokások kialakítása és megerősítése;  

 tanulóink erkölcsi-érzelmi nevelése, értékközvetítés, pozitív érzelmekben gazdag 

iskolai légkör biztosítása; 

 a gyerekek fogékonyságának kialakítása, saját környezetük, a természet, a társas 

kapcsolatok, a tágabb társadalom értékei iránt; hogy képessé váljanak az értékek 

befogadására, megteremtésére, megóvására; 

 

Kezdő szakasz: 

 a környezetvédelemre, testi és lelki egészségre való nevelés. 

 korszerű és továbbépíthető alapműveltség biztosítása, mely elősegíti a képességek 

minél teljesebb kibontakoztatását; 

 az általános viselkedés és magatartáskultúra fejlesztése, társadalmi normák, 

értékek elsajátítása; 

 a tanulók közösségi magatartásának fejlesztése úgy, hogy szívesen legyenek 

együtt, képesek legyenek közös célért együttműködni, alkalmazkodni, konfliktust 

kezelni, megoldani; 

 

Alapozó szakasz: 

 egészséges, edzett fiatalok nevelése, akiknek szükséglete a mozgás, sport; annak 

érdekében, hogy egészséges életmódjuk, életvitelük legyen; éljenek harmóniában 

testükkel és környezetükkel és védjék azokat; 

 törekszünk olyan elemi értékrend kialakítására – a család segítségével – a 

tanulókban, melyre tisztességes életvitel építhető; 

 

Fejlesztő szakasz: 

 a tanulók gyakorlati készségeinek megalapozása, a praktikus ismeretek és 

képességek kibontakoztatása, a munka megszerettetése; 

 a hazafias nevelés feladatainak megvalósításával a nemzeti identitás fejlesztése; 

 a roma kultúra fontosabb elemeinek megjelenítése a tantárgyakban és a szabadidős 

tevékenységekben; 

 tanulóink felkészítése a továbbtanulásra, a pályaorientációs feladatok megoldása 

 

1.3. A pedagógusok feladatai, az osztályfőnök feladatai  

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 a tanítási órákra való felkészülés, lebonyolítás 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a tanulók dolgozatainak javítása, 

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

 vizsgák lebonyolítása, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 
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 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév második félévének elején, 

elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik a diákönkormányzattal, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

osztály szülői közösségével.  

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

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

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és 

év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, felelősségre vonására, segélyezésére.  

 Órát látogat az osztályában. 

2. Egészség-, és környezeti nevelési program 
 

2.1. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

2.1.1. Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

Az egészséges életmód 

Az egészséges életmódra való nevelés az iskola valamennyi színterén megjelenik. 
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Az egészséges „iskolai élet” nem csak a betegségek elkerülésére, megelőzésére utal, hanem a 

lelki, szociális jólét megteremtésére való törekvés jegyében zajlik, amelynek alapja az 

örömmel végzett iskolai tevékenység. 

A területtel kapcsolatban megfogalmazott célok közül a legfontosabbak: 

 A gyerekek személyiségébe épüljön be az egészséges életmód kialakításának 

igénye 

 A mozgásfejlesztés, mint tevékenységi terület fejlesztése 

 A gyerekek képességének fejlesztése a beilleszkedés és öngyógyítás 

lehetőségének kialakítására. 

Feladatok: 

 Rendszeres testmozgást magába foglaló életmód kialakítása 

 Alapvető egészségügyi ismeretek és testápolási szokások megismertetése 

 Életviteli ismeretek fejlesztése 

 Egészséges táplálkozás körülményének megteremtése 

 Szabadidő hasznos, egészséges eltöltésének megteremtése 

 Megelőzés, elkerülő magatartás kialakítása, „öngyógyító technikák” 

kifejlesztése 

 Stressz hatások csökkentése a körülvevő környezet kialakításával 

 Önismeret fejlesztése 

 Konfliktuskezelés képességének kialakítása 

 Mozgásfejlesztés, preventív foglalkozások 

 Életkornak megfelelő napirend kialakítása 

 

A megvalósulás színterei: 

 Tanóra 

 Tanórán kívüli foglalkozások – sportszakkörök 

 Mozgásfejlesztés 

 Szervezett szabadidős tevékenységek (táborok, erdei iskola, 

sportbajnokságok) 

 Felvilágosító, és prevenciós programok  

 Egyéni és csoportos foglalkozások (pszichológus, szociológus szakember) 

 

2.1.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, 

biológia és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. 

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

 Felismerni a segítséget igénylő helyzetet és nyugodtan cselekedni 

 Vészhelyzet esetén elhárítani az életveszélyt,  

 

 

2.2. Természetvédelem – környezeti nevelés 

A környezeti nevelésre nagy hangsúlyt fektet iskolánk. Három területen fordítunk kiemelt 

figyelmet a terület fejlesztésére: 

Tanórák  

Tanórán kívüli iskolai tevékenységek: 
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 Természettudományos versenyek 

 Természettudományos napok, játékos vetélkedők 

 Természettudományos szakkörök 

 Folyamatos kutatómunka a National Geographic klub keretében 

 Erdei iskolai programok 

 Iskolán kívüli szervezett programok 

 Hétvégi kirándulások 

 Kerékpártúrák 

 Vízitúrák 

 Expedíciós tevékenység 

 
Célok: 

 Természettudatos világkép megalapozása 

 Élő és élettelen természet iránti érdeklődés kialakítása 

 A természetvédelemhez való aktív csatlakozás igényének kialakítása 

 Kapcsolatot kell teremteni a tudományos ismeretek és a mindennapok    

gyakorlata között 

 Környezettudatos magatartás és a fenntartható fejlődés attitűdjének 

elsajátítása 

 

Színterei: 

 Tanóra (iskola körüli órák is) 

 Tanórán kívüli foglalkozások – természetjáró szakkörök 

 „Expedíciók” 

 Szakkörök 

 Természettudományos iskolai napok 

 Állatok világnapja, Föld napja 

 Természettudományos vetélkedők 

 Szervezett szabadidős tevékenységek 

 

3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 
feladatok 
 

A közösségfejlesztés 

 

Az emberi értékek mind teljesebb kibontakoztatása, a személyiség sokoldalú fejlesztése, 

egymás feltétel nélküli elfogadása csak pozitív, érzelmekben gazdag iskolai légkörben 

valósulhat meg. A befogadó közösség kialakítása nevelési cél, a közösségi tudat pedig eszköz 

a személyiség formálásában, az értelmi és érzelmi nevelésben. A közösségi nevelésnek az 

iskolai és családi nevelés részeként kell megvalósulnia. 

 

Közösségfejlesztésünk elvei: 

 a pozitívumokra való támaszkodás, 

 tanulóink sokszínűségének, egyéni képességeinek, értelmi és érzelmi fejlettségének, 

állapotának figyelembe vétele, 

 a különbözőség elfogadása, 

 az egységes nevelési ráhatás érvényesítése, 

 az egyéni képességekhez igazodó követelmények támasztása, 
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 a tervszerűség és céltudatosság elve, 

 a nevelői irányítás indirekt, közvetett jellege, 

 egységes, egymásra épülő szokásrend kialakítása, 

 a közösség kialakításának folyamatában a tanulói önállóság fejlesztése. 

 

Közösségfejlesztésünk fő feladatai: 

 

 a szokások kialakítása terén egységes nevelői ráhatás és a fokozatosság elvén alapuló 

követelménytámasztás, 

 a kölcsönös segítségadás, egymás feltétel nélküli elfogadása és elfogadtatása, 

 mintaközvetítés példaadással, 

 meggyőzés formálása beszélgetéssel, felvilágosítással, 

 harmonikus gyermek és felnőtt kapcsolatok kialakítása, megtartása, 

 harmonikus társas kapcsolatok kialakításához szükséges tulajdonságok fejlesztése, 

 iskolán kívüli kötődések figyelemmel kísérése, 

 a gyermekek felkészítése és megtanítása a kulturált elutasító magatartási mintákra, a 

rossz és káros hatások felismerésére és elutasítására /pl. dohányzás, alkohol, drog/ 

 

 

Közösségfejlesztésünk színterei: 

 

 Osztálykereteken belül, tanórákon, napköziben, tanulószobán: 

A közösségfejlesztésben, a csoportban tanító összes pedagógusnak, az intézmény minden 

dolgozójának nagy szerepe van. 

 Osztályfőnöki órán: 

A közösség kialakításában az osztályfőnök szerepe a legnagyobb. A tanulói öntevékenységre 

építve fejleszti a társas kapcsolatokat. 

 Dráma órán: 

Jellegénél fogva különleges lehetőséget kínál a közösségfejlesztésre /személyiségfejlesztő, 

csoportépítő játékok/. 

 Délutáni szabadidős tevékenységek során: 

A tanórákon kívül gazdag szabadidős programokat, tevékenységeket kínálunk a gyerekeknek 

/sport, képzőművészetek, zene/, melyek során nemcsak sikerélményt nyújtunk, hanem a 

közösen végzett örömteli munkával a közösséghez tartozás élményét is erősítjük. A 

hagyományos osztálykeretek átlépésével az évfolyamok közti társas kapcsolatokat építjük. 

A személyiség fejlesztését szolgálják a színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, 

expedíciók. 

 Diákönkormányzat keretei között: 

Iskolánkban az 5-8. évfolyamig vesznek részt tanulóink a DÖK működésében. Itt ismerhetik 

meg és gyakorolhatják a tervezés-szervezés folyamatát, a kulturált véleménynyilvánítás 

formáit, a demokratikus működés kereteit, szabályait. Jártasságot szerezhetnek saját ügyeik 

intézésében, egy adott közösség érdekeinek képviseletében, jogaik érvényesítésében és 

kötelességeik gyakorlásában. 

 Osztálykiránduláson, táborozáson: 

A közösségfejlesztés fontos színterei ezek, ahol a kulturált viselkedés és együttélés 

szabályainak megtanítása szabadidős tevékenységek során valósulhat meg. 

 A rendezvények, ünnepségek közösségteremtő jelentőséggel bírnak. 

 Az iskolai Fórum széleskörű lehetőséget biztosít a közösségépítésre 
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3.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

 

Tantárgyakhoz kötődő hagyományok: 

 Tantárgyi tanulmányi versenyek, Tudós-klub 

 Vers –és prózamondó verseny 

 Művészeti kiállítások 

 Sportversenyek 

 

Motivációt erősítő központi projektek 

 

Az egyes programok projekt-szervezésben valósulnak meg. Ez azt jelenti, hogy külön 

költségvetéssel, időrenddel és munkatársakkal rendelkeznek.  

 

Iskoláink munkatervében igen jelentős helyet foglalnak el a motivációs projektek. Mindegyik 

program más-más feladattal rendelkezik. Azonosságuk a játékosság, az élményszerzés.  

 

3.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 

Rendezvények, hagyományok: 

 Ballagás 

 Farsang 

 Föld Napja 

 DAM Színpad 

 Zenei Találkozó 

 Képzőművészek Találkozója 

 Alapítványi Napok 

Iskolai ünnepélyek: 

 Tanévnyitó, tanévzáró 

 Nemzeti ünnepeink 

 Mikulás-nap 

 Karácsony 

 Jeles napok 
 

 

 

3.3 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

 

A tanórán kívüli iskolai élet közösségfejlesztő formái 

 

Napközis csoportok 

 

A napközis időszakban tudatosan tervezett heti és napirend alapján változatos 

tevékenységeket biztosítunk az alábbiak szerint:  

 szabadidős tevékenység,  
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 készség- és képességfejlesztő foglalkozások,  

 csoportközi foglalkozások,  

 könyvtárlátogatás,  

 iskolán kívüli programok  

 manuális és kulturális tevékenység,  

 játéktanítás,  

 vetélkedők,  

 játszóházak,  

 egy óra tanulásra, gyakorlásra, a házi feladatok elvégzésére. 

 

Szakkörök 

 

A szakkörök a gyermekek érdeklődése és a szülők igényei szerint szerveződnek. Különböző 

korosztályból és évfolyamból vesznek rajta részt a tanulók. 

A szakkörök vezetője ismerteti a tanulókkal a szakkörök programját. A választás az egyes 

tevékenységformák között egyéni érdeklődés alapján történik. A szakkörök programjai 

tudatos fejlesztési lehetőséget biztosítanak az egyes készségek, képességek és a 

közösségfejlesztés terén 

 

Sportkörök 

 

A tanórai testnevelést, sportéletet egészítik ki. A mindennapos testnevelés biztosításának 

lehetőségét szolgálják. Céljuk a közösségfejlesztésen túl a fizikai állóképesség, erőnlét, 

ügyesség fejlesztése, a harmonikus, összerendezett mozgás kialakítása.  

 

 

Projektoktatás 

 

Az egyes programok projekt-szervezésben valósulnak meg. Ez azt jelenti, hogy külön 

költségvetéssel, időrenddel és munkatársakkal rendelkeznek.  

Iskoláink munkatervében igen jelentős helyet foglalnak el a motivációs projektek. Mindegyik 

program más-más feladattal rendelkezik. Azonosságuk a játékosság, az élményszerzés.  

 

A felfedező iskola 

 

Az „EXPEDÍCIÓ” minden tanévben kutatókat toboroz tervei megvalósításához. A heti 

rendszerességgel induló kutatócsoport geológiai, biológiai és régészeti kutatásokat végez. A 

csapat tagjai között egyenlő arányban oszlanak meg a feladatok. Így a térképész ügyességére 

ugyanúgy szükség van, mint a teherhordók erősségére. A sikerélmény mindenkinek 

biztosított. A barlangi felfedezések és a vízitúrák igazi kihívást jelentenek a gyerekeknek. A 

kutatás eredményeinek feldolgozására rendelkezésre áll az egész hét. A felkutatott tárgyak, 

élőlények és egyéb dolgok a hét során részletes elemzésre kerülnek, illeszkedve a 

természetismeret tantárgy anyagához. 

Az expedíciók valódi célja a közösen megszerzett élmény, mely – a felfedezés örömén túl – 

az együttműködés fontosságát tanítja meg.  

 

A kutatások osztályonként folynak. Minden pénteken felfedezőcsoport indul a környező 

hegyekbe. A csapattagok mindegyike felelősséggel rendelkezik. A szerepek a hét folyamán 

alakulnak ki: 
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– térképész, 

– írnok, 

– szerszámhordozó, 

– felderítő, 

– szakács, 

– orvos, 

– biológus, 

– geológus. 

A szerepek meghatározása igen fontos, nem hiányozhat egyetlen „szakember” sem. Ha nem 

sikerül osztályon belül megoldást találni, össze kell hangolni a kutatást más osztályokkal.  

 

A biológia, a földrajz és a történelem tantárgy anyaga adja a felderítések céljait. Az igazi 

kincset az a tapasztalás jelentheti, mely elmélyíti, megerősíti a tanultakat úgy, hogy 

élményszerűen, jó hangulatban, alapos tudásra tesznek szert. Az egyébként nehezen 

aktivizálható serdülők, extrém körülmények közt, izgalmas feladatokkal találkoznak. 

Az expedícióról film és videó készül. A csapat krónikása hivatott az anyag bemutatására. 

Akik a kutatáson részt vesznek, természetesen aznap „nem tanulnak”. A feladatok, melyet a 

természet és a vezetők adnak, sokszor nehezebbek, mégis motiváló erejűek. Alapvető célja a 

programnak: a tantárgyi érdeklődés felkeltése. 

 

Iskolánk tagja a National Geographic klubjának. A tagok minden hónapban érdekes 

feladatokkal és kutatási témákkal találkoznak. 

 

4. Motiváló ellenőrzés-értékelési programok 
 

Az ellenőrző könyv jegyei a hiteles visszajelzés érdekében születnek. Mégsem érik el 

céljukat, mert kevéssé tudnak differenciálni. A számszerű osztályzatokhoz ritkán lehet annyi 

személyességet és időt rendelni, mely elegendő a tanulók önismeretének fejlesztéséhez. Az 

osztályozás célja ugyanis ez. Általában a szülői haragtól való félelem vagy a dicséret igénye 

kíséri az 1–5-ig terjedő számokat. Az értékelésnek ez a formája megfelelő lenne, azonban 

személytelenné vált. Ezen kell változtatni, nem a formátumon. A továbbtanulás és az iskolák 

közti átjárhatóság igénye miatt nem változtathatjuk meg a rendszert annyira, hogy a 

szokásostól jelentősen eltérjen. Az iskola ellenőrzési-értékelési rendszerét kibővítettük.  

 

A vásár 

A motivációt erősítve, a tanulók zsetonokat gyűjthetnek a tanórákon. Ezzel az eszközzel, a 

havonta megrendezésre kerülő vásárban, hozzájuthatnak régóta áhított tárgyakhoz. A vásár 

árukészletét az alapítvány biztosítja.  

A tudás-rulett 

A nehezen megszerzett zsetonokat megsokszorozhatják a tudás-ruletten. A szerencsekerék 

számai kérdéseket rejtenek, melyekre helyesen válaszolva megtöbbszöröződhetnek a feltett 

zsetonok. A játék naponta zajlik az óraközi szünetekben. 

Lovagrend 

A Lovagrend tagjai azok az alsó tagozatos diákok, akik ebben a keretjátékban elsőtől 

negyedik évfolyamig vesznek részt. A játék állandó feladatmegoldás elé állítja a 

lovagjelölteket. A játék végcélja a lovaggá ütés, melynek eredményeként a lovag neve 

belevésődik a DAM Lovagrend Nagy Kardjába. Félévente egy lovaggá avatás történhet. 

A lovagi torna 
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A hetente megrendezésre kerülő bajnoki viadalon bizonyságot tesznek a jelöltek erejükről és 

ügyességükről. A tornateremben zajló versenyeket a testnevelő adott szertartásokkal és 

külsőségekkel rendezi. Havonta legalább három nyereményre szert kell tennie a 

lovagjelöltnek, hogy neve fennmaradjon az örökkévalóságnak. 

A művészetek diadala 

Az aspiránsok mindegyike valamely művészeti ágban produkciót hoz létre. Ennek az 

alkotásnak egy kiszemelt hölgy a célpontja és a zsűrije egy személyben.  Ha elfogadja a neki 

szánt ajándékot, egy kendővel fejezheti ki háláját. A lovagjelöltnek havonta egy kendőre van 

szüksége, melyet a hölgy természetesen maga készít el. 

A lovaggá ütés igen nagy ceremóniával zajlik. Ezt követően a lovag helyet foglalhat a 

Lovagrend asztalánál, címert és pajzsot választ mindannyiunk megbecsülésével és 

tiszteletével övezve. 

 

 

5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 
pedagógiai tevékenység 
 

5.1  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

 

A kooperatív kiscsoportos tevékenység-szervezés és a 

drámapedagógia szerepe a tehetséggondozásban 
 

A motivációs alapok felépítése kiscsoportok megalkotását és azok folyamatos tevékenységét 

jelenti.  

 

Tudósklub 

Expedíciós csoportok 

DAM- színpad 

 

A motivációs tevékenységeknek három módszertani összetevője van: 

 

1. kooperatív tanulás és tevékenység; 

2. drámapedagógia. 

3. Kutatásszervezés, élménypedagógia 

 

A kooperatív tanulás teljes módszertana szerepet játszik az együttműködés kialakításában. A 

drámapedagógiai elemek pedig a játékosság és a meseszerűség színeit engedik megmutatni. 

A közös kutatás élménye hozzásegít a kognitív folyamat sikeréhez. 

 

A kooperatív tanulás és tevékenységszervezés kiváló eszköztára alkalmas arra, hogy tanulóink 

megtapasztalhassák a közösségi munka örömteliségét. „Egység és összefogás” – ismeretlen 

fogalmak azoknak a gyerekeknek, akiknek kezdettől fogva negatív élményt jelentett a 

közösséghez való tartozás. Önbizalmuk helyreállításával, autonómiájuk erősítésével 

ugyanakkor – a kooperáció létfontosságának kihangsúlyozásával – ők is újra az iskolai élet 

döntő résztvevőivé válhatnak. 
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Célunk: Tanulóinknak lehetőséget biztosítsunk a képességeik maximális kibontakoztatására. 

A tehetségfeltárással, kiválasztással minél korábban megkezdhessük a tehetségfejlesztő 

munkánkat, hogy tanulóink társadalmunk aktív és alkotó tagjai lehessenek.  

 

A differenciált tanulásszervezés a tehetséggondozás egyik formája, melynek során 

figyelembe vesszük tanulóink képességeit, érdeklődését és teljesítményét. Tanulóinknak ezzel 

lehetőséget biztosítunk, hogy egyéni képességeinek megfelelően érjék el a tantervi 

követelmények teljesítését. A differenciált tanulásszervezés során a tananyagot kisebb 

egységekre, témákra bontjuk fel.  

 

A megvalósítás feltételei: 

 

 A tanulási folyamat előkészítése, tervezése, melynek során a tanulók képességei és az 

elsajátítandó ismeretek a mérvadók. 

 A tanítás tartalmát a tanulók aktuális fejlettségi állapotának, teljesítményének és a tanulók 

képességeinek előzetes ismereteinek figyelembe vételével kell megtervezni. 

 Számításba kell venni a gyermek szociális készségeit. 

 Biztosítani kell a megfelelő tárgyi feltételeket. 

 Az egyes munkaformákat (frontális, egyéni, páros, csoportos) változatosan kell 

alkalmaznunk. 

 

Tehetséggondozó munkánkban alkalmazott tevékenységek: 

 

 Több évfolyamon keresztül történő informatikai oktatás 

 Szabadidős foglalkozásokon (napközis) külön feladatvégzés az alkotóképesség, 

kreativitás kifejlődése érdekében népi kézműves mesterségekkel ismerkedés  

 Szakköri foglalkozásokon ahol a tehetségkutatás és fejlesztés céljai megvalósulnak: 

képzőművész, kézműves, tánc és zene 

 Tanórán kívül választható nyelvtanulás lehetősége (angol, spanyol) 

 Személyiségfejlesztő tréning pozitív attitűdök erősítése érdekében  

 Tanórán kívüli programok széles körű rendszerének biztosítása,  

 Sportkörök, melyek a mindennapos testedzés megvalósításán túl a tehetségkutatás s 

ennek egy másik szintjén a tehetséggondozás a cél. 

 

Programok és lehetőségek: 

 

 változatos szakkörök biztosítása: számítástechnika, művészeti, színjátszó kör, 

kézműves, tánc, zene, NAT-GEO, természetjárás, természetvédő 

 Versenyeken való részvétel: Komplex Tanulmányi Verseny, Kulturális Seregszemle, 

Bozsik-program bajnokságon való részvétel 

 Hagyományos iskolai programok: Szavalóverseny, Történelmi játszóház, Karácsonyi 

gála, Anyák napja, Kézművesnap, Erdei iskola, Mesemondó verseny, Szépíró verseny 

 vonzó szabadidős tevékenységek: Ki-Mit-Tud?, Szülő Gála 

 Városi könyvtár és az iskolai informatikai terem használata 

 Városi uszoda rendszeres látogatása 

 sportkörök gazdag választéka; foci, úszás, küzdősportok, akrobatikus táncok 

 továbbtanulást elősegítő, felkészítő szakkörök 
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5.2. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő 
pedagógiai tevékenységek 

 

Feladatunk a társadalom által elvárt norma- és szokásrendszerek megismertetése, 

elfogadtatása a gyerekekkel. A különböző életkori sajátosságok meghatározzák azokat a 

tevékenységeket, módszereket, melyekkel a tanulók beilleszkedését az adott csoportban 

elősegíthetjük.  

 

Az elsősöket és az újonnan érkezőket szeretetteljes, barátságos légkörben fogadjuk. Fontos az 

iskolába kerülő tanulóink sikeres beilleszkedése, új személyi kötődések kialakítása.  

 

Ennek érdekében fejlesztjük: 

 a konfliktuskezelő képességüket,  

 az alkalmazkodó képességüket, 

 az aktivitásukat, 

 a hierarchia-, és monotónia tűrésüket, 

 a kommunikációs készségüket, 

 az önfegyelmüket, 

 a munkakultúrájukat. 

 

A tanórán és a tanórán kívüli tevékenységek minden területén törekszünk ennek 

megvalósítására.  

A magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek számára iskolánk biztosítja az egészséges 

lelki fejlődéshez szükséges feltételeket: a pozitív érzelmi és intellektuális élményeket, 

kapcsolatokat.  

 

Ennek érdekében feladatunk: 

 a belső motiváltság felkeltése, 

 a szabályok alkotása és azok betartatása a gyermekekkel, diákjaink 

bevonása az őket érintő döntésekbe, 

 a kommunikáció, az érzelmi kapcsolatok támogatása, 

 a konfliktusok és a mentálhigiénés problémák kezelése, 

 a túlterhelés megelőzése, a teljesítmény, követelmények, elvárások 

területén, 

 a stressz hatások csökkentése, a stresszek elviselésének fejlesztése. 

 

 

A tanárok és a diákok közötti barátságos viszony kialakítására törekszünk annak érdekében, 

hogy a gyermek a problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzeteiben bizalommal 

forduljon tanáraihoz. 

 

A magatartásában, viselkedésében problémás gyermekek társadalmi beilleszkedését hivatott 

megsegíteni az iskolapszichológus által vezetett egyéni esetkezelés és/vagy 

csoportfoglalkozás, és a drámapedagógiai foglalkozás is.  
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5.3. A tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatása 

 

Intézményünk kiemelt feladatának tekinti az esetleges lemaradók hatékony felzárkóztatását. 

Ezért a legmodernebb eszközöket és szakképzett kollégákat veszünk igénybe 

 

 Alapozó Terápia: az anyanyelvi területet közvetlenül érintő fejlesztés, vagy a 

grafomotorikus és logopédiai fejlesztés előtt és alatt ezeket megalapozó idegrendszer-

fejlesztő mozgásterápia 

 DIFER diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer: a kultúrtechnikák eredményes 

elsajátításához szükséges elemi készségek szintjének felmérését szolgáló módszerek 

(írásmozgás-koordináció, beszédhanghallás, reláció-szókincs, elemi számolási készség, 

tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés kezelés, szocialitás) 

 Számolási nehézségekkel küzdő gyerekek fejlesztése a téri orientáció és a 

ritmusfejlesztés segítségével 

 Dyslexia prevenciós és reedukációs terápia 

 Drámapedagógia: a személyiségfejlesztés, kommunikációs készség és 

részképességfejlesztés játékos formában 

 Táncterápia: az egyénenként eltérő mozgáskoordinációs képesség fejlesztésén 

túlmutató, komplex, a személyiség egészére ható, intenzív pszichikai és fizikai formálás 

 jóga 
 

5.4. RÉSZKÉPESSÉGZAVAROK  

 A részképességzavar tüneteit, a kóros hiperaktivitást, figyelemzavart 
mutató tanuló 

A részképességzavarok körébe az iskolai teljesítményeknek, elsősorban az alapvető 
eszköztudás (olvasás, írás, számolás) elsajátításának és képességének deficitjeit, valamint az 
általuk kiváltott, következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex 
tünetegyüttesét sorolják. E fogyatékosság differenciáldiagnosztikai jellemzője, hogy a 
részképességben az intelligencia szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás 
mutatkozik, valamint teljesítményszóródás mutatható ki az intelligenciafaktorok, a 
mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. 
 
  Ide tartoznak azok a tanulók is, akik súlyos vagy a fejletlen önirányítás, a gyenge 
önértékelési képesség miatt a tanulási szituációba beilleszkedni nem tudnak, állandó 
személyes kontrollra, megerősítésre szorulnak. A hiperaktivitás, a figyelemzavar jellemzője, 
hogy a tanuló sokkal több cselekvéses tanulási helyzetet igényel, rövidebb ideig tud a 
feladathelyzetben megmaradni. Iskoláinkban a „problémás” tanulók többsége ilyen. 
 
  Míg a részképességzavarok gyakran ép érzékszervek esetén is az érzékszervi fogyatékosság 
(gyengénlátás, enyhe nagyothallás) látszatát kelthetik, addig az utóbbiakban szenvedő tanulók 
általánosan gyenge képességűnek, értelmi fogyatékosnak tűnhetnek. 
 
  A részképességzavarok tüneteit mutató tanulók általános jellemzője a számukra nehéz 
iskolai feladatok iránti feltűnő közömbösség, érdektelenség, amely a nehézségek 
következtében fokozatosan elmélyül, és a tanulással (a kieső részképességgel) kapcsolatos 
tevékenységek elutasításában fejeződhet ki. A tanuló önmaga is kompenzálni kezdi a 
sikertelenséget: jó esetben más, a számára könnyebb tantárgyi tevékenységgel, kedvezőtlen 
esetben extrém magatartással, beilleszkedési zavarral. 
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  A tanulási nehézség másodlagosan okozhat magatartási zavart, illetve magatartási probléma 
eredményezhet tanulási zavart – a tünetek tehát egymásba átmehetnek, illetve 
halmozódhatnak. 
 
  Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, érési meglassúbbodásának tudhatók be a 
tanulási, magatartási zavar tüneteit mutató tanulónál az alábbiak is: 
 
  – általában érzékenyebb a meteorológiai változásokra, 
  – fáradékonyabb az átlagnál, nehezen tűri a zajokat, nehezen viseli el a várakozási 
feszültséget, 
  – gyakrabban van szüksége pihenésre, szünetre, egyedüllétre, 
  – fokozottabban igényli az életét, tevékenységét meghatározó állandó kereteket, az érthető és 
követhető szabályokat, 
– nyugtalanság, túlmozgások jellemzik 

 A részképességzavar tüneteit mutató tanulók iskolai fejlesztése 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

 
A tanulók fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban rögzítettektől. 
Az oktatás első éve ez esetben az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a pszichés 
gondozás, a megfelelő motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka, amelyre 
jellemző a gyógypedagógiai korrekciós–kompenzáló–terápiás módszerekkel irányított 
tanulási folyamat. 
 
  Amennyiben a részképességzavar tüneteit mutató tanuló speciális nevelési igényének 
kielégítése megtörténik, az intenzív kezelés hatékony lehet. Ilyen kezelés mellett – különösen 
az enyhébb esetekben – általában nem szükséges több tanév az első évfolyam számára. 

 

 

 

 A fejlesztés kiemelt feladatai 

Diszlexia, diszgráfia esetén 

Az olvasás-, írászavarok javításának célja az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanulóban az 
intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készségét, fejlessze 
a gyermek kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek 
megszerzésében. 
 
  Fontos cél továbbá, hogy megismertesse a tanulókat a kompenzációs lehetőségekkel. A 
legsúlyosabb esetekben kompenzálja az olvasásképtelenséget szövegek auditív 
tolmácsolásával, az írást segítse gépírással, szövegszerkesztő használatával, a helyesírást 
pedig a szövegszerkesztő helyesírás-ellenőrző funkciójának működtetésével, illetve a 
speciális, e célból összeállított fejlesztő programokkal. 
 
 

Kiemelt feladatok a diszlexiás, diszgráfiás tanulók fejlesztése során: 
 
  – a pontos diagnózis és a fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok 
elvégeztetése, 
  – a testséma biztonságának kialakítása, 
  – a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 
  – a vizuomotoros koordináció gyakorlása, 
  – a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 
  – az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) hangoztató-elemző vagy 
diszlexiaprevenciós módszerrel, 
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  – az olvasás, az írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai 
pályafutása alatt, 
  – a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 
  – az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 
  – az értékelés, minősítés legyen méltányos, 
  – segítő környezet folyamatosan álljon a tanuló rendelkezésére. 
 
  Az olvasásgyengeség – a nem valódi diszlexia – a fenti tünetek enyhébb megjelenése. Az 
olvasásgyenge tanulók általában lassabban sajátítják el az olvasást. Hibáik kijavítása azonban 
nem igényel teljes újratanítást, a szükséges gyógypedagógiai közreműködés éppen ezért 
általában tünetcentrikus. A korrekció folyamata tartalmazza azokat a feladatsorozatokat, 
amelyek a vizuális, az akusztikus és a motoros funkciókat támogatják. 
 

Diszkalkulia esetén 
 
A diszkalkulia a számolási, matematikai képességnek a tanuló intelligenciájához mért 
gyengesége. Hátterében általában valamilyen idegrendszeri sérülés húzódik meg, amelynek 
következtében zavart az érzékelés-észlelés folyamata, sérült a gondolkodás. Nehezítetté válik 
a szimbólumok felismerése és tartalmi azonosítása, akadályozott a fogalmak kialakulása, 
sérülnek a fogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a sor- és szabályalkotás, a téri és 
síkbeli viszonyok érzékelése, illetve zavart szenved az emlékezet és a figyelem. 
 
  E tanulócsoportnál általában hiányzik a „matematikai érdeklődés”, kialakulatlan a 
mechanikus számlálás képessége, a mennyiségállandóság. A tanulás folyamán nehezen 
ismerik fel a számjegyeket, nem képesek azokat a mennyiséggel egyeztetni, vagy számjegy és 
mennyiség helyes egyeztetésekor a számjegy nevét nem tudják. Súlyos elmaradásaik vannak a 
matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. 
 

A kiemelt speciális teendők:  
 

  – a testséma kialakítása, 
  – a téri relációk biztonsága, 
  – a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 
  – a szerialitás erősítése, 
  – a számfogalmak kialakítása és bővítése, 
  – az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, 
intenzív fejlesztése, 
  – segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 
  – az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megerősítése, sokoldalú gyakorlásuk a 
már „birtokolt” számfogalmakkal építkező számkörökben, 
  – a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása. 

A NAT és a kerettantervek alkalmazása az iskolai fejlesztésben 

A részképességzavar tüneteit mutató tanulók sajátos fejlesztésének elvei nem indokolják a 
NAT követelményeinek módosítását. A tanulók e csoportja ugyanis képes a követelmények 
minimum vagy annál magasabb szinten történő elsajátítására, tanulási zavaraik a köznevelési 
törvény adta lehetőségeken belül – kiegészítő speciális egyéni terápia esetén – kezelhetők. 
  
A tanulók e csoportjától kellő segítség és kompenzatorikus eszközök igénybevétele mellett 
elvárható az általános követelmények teljesítése. 
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Helyi tantervünk készítésénél az alábbi módosítások végrehajtását 
tartottuk indokoltnak: 

Módosultak a következők: 
 

Diszlexiás, diszgráfiás tanulók oktatása terén: 
 
1. Az anyanyelv és irodalom műveltségi területen belül a két tanévre meghosszabbított első 
évfolyam első tanévében javasolt a következők beiktatása a tananyagba: testséma fejlesztése, 
vizuomotoros koordináció fejlesztése, grafomotoros fejlesztés, a helyes ejtés, a fonémahallás 
fejlesztése, hang-betű egyeztetési gyakorlatok, a verbális figyelem és emlékezet intenzív 
fejlesztése, memoriterek. 
 
2.  Az élő idegen nyelv tanítása a speciális igényű tanulók e csoportjában sem hagyható el. 
Javasolt a felmentés helyett a nyelvoktatás auditív módszereit alkalmazni szűkített 
programmal, méltányos értékelési rendszerrel a helyi tantervekben. 
 
3. A művészetek műveltségi terület egészüljön ki a komplex művészeti terápiával. 
 
4. Testnevelés és sport műveltségi területen ugyancsak az első tanévben szenzoros 
integrációs program és/vagy gyógyúszás, megfelelő személyi és tárgyi feltételek esetén 
alapozó-,  Ayres-terápia, valamint logopédiai ritmika célszerű. 
 
 
 

Diszkalkuliás tanulók oktatása terén: 
 
5. A matematika műveltségterület minimális követelményeinek teljesítése kompenzációs 
lehetőségeket, speciális módszereket, meghosszabbított tanítási időt, gyógypedagógiai 
segítséget feltételez. 
 

6. A gyógypedagógiai fejlesztés alapelvei 

6.1. Az egyéni fejlesztés általános szempontjai 

 
6.1.1. Az egyéni foglalkozások és a tanmenet kapcsolódási pontjai 

 
Szeptember és október hónapban minden tanuló esetében az egyes képességterületek 

felmérését, feltérképezését végezzük. E vizsgálat keretében nemcsak az előzetesen már 

fejlesztett képességek szintjét mérjük fel, hanem egy átfogó, jelen fejlettségi szintet pontosan 

rögzítő felmérést végzünk. (Az iskola saját mérési rendszert használ a gyermekek fejlettségi, 

érettségi szintjének megállapítására.) 

Ezt követően kerülhet sor az Egyéni Fejlesztési Tervek elkészítésére, melyet a 

pedagógusokkal történő konzultáció előz meg. Itt meghatározásra kerülnek a fejlesztendő 

készség- és képességterületek, valamint megfogalmazódnak a közös munka célkitűzései. 

 

A későbbiekben a problémás részterületeket fejlesztő foglalkozások anyagát integrálja a 

pedagógus a tanóra anyagába. 
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6.1.2. Az egyéni foglalkozások alapelvei: 

 
a) Az egyéni foglalkozások nem korrepetáló jellege: 

    Az egyéni foglalkozások elsődleges célkitűzése az éretlen vagy gyenge képességterületek 

fejlesztése, a kialakulatlan képességek kialakítása. 

    Az egyes foglalkozások anyaga nem témaspecifikus. Egyszerre több, a gyermek érettségi 

szintjének megfelelő témával dolgozhat, melyek a tananyaggal ritkán kerülnek egyidejűleg 

fedésbe. 

b) A személyiség egészére ható fejlesztés: 

    A gyógypedagógiai foglalkozások nemcsak az egyes részterületek 

    fejlesztését, hanem a gyermek teljes személyiségét célozzák meg. Elősegítik 

    a reális önértékelés, a pozitív én – kép kialakulását. 

c) A gyógypedagógus és gyermek közötti kapcsolat alapköve, a bizalom:  

Hangsúlyt kell fektetni a gyógypedagógus és a tanulók közti érzelmi kapcsolatra, valamint az 

egymás iránti bizalomra is, mely a fejlesztés hatékonysága szempontjából meghatározó. A 

gyermek érzelmi fejlődésének nyomon követése is egyúttal a gyógypedagógus feladata, aki a 

kompetenciakörén kívül álló problémák megoldásában pszichológus segítségét kérheti.  

 

 

d) Az egyéni fejlesztési tervek folyamatos ellenőrzése, továbbfejlesztése: 

Az egyéni fejlesztési terv egyfajta útmutató, segítség a gyógypedagógus számára, amelyet 

azonban időszakonként, a gyermek fejlődésével párhuzamosan, folyamatosan alakít, átdolgoz. 

 

e) Team – munka : 

Heti rendszerességgel egy-egy problémakör, eset részletesebb elemzésére, megvitatására 

kerül sor, mely a hatékonyabb együttműködés szempontjából elengedhetetlen.   

 

f) Együttműködés a szülőkkel: 

Elengedhetetlen a folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, igény szerint akár napi kapcsolatba 

is kerülhetünk. Tájékoztatást adunk a gyermek fejlődési üteméről, érzelmi állapotáról. 

Igyekszünk hozzájárulni, hogy az iskola ne egy konfliktusforrás legyen a szülő – gyermek 

kapcsolatban, sokkal inkább kettejük közös munkájának sikerélménye. 

 

6.2. A fejlesztés szervezeti keretei:   

A tanulók egyéni fejlesztésének időbeosztását a gyógypedagógus az osztálytanítókkal 

konzultálva határozza meg. Fontos szempont, hogy mindig a gyermek egyéni képességeinek, 
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a körvonalazott problémakörnek leginkább megfelelő szervezeti formát válasszuk, melyek 

lehetnek: 

a) Egyéni fejlesztés: 

Lényeges, hogy a foglalkozások helye és ideje állandó legyen, így hozzájárulhatunk 

egy megfelelő napi ritmus kialakításához. 

Formái: Gyógypedagógiai fejlesztés, logopédia, egyéni tantárgyi korrepetálás, 

pszichológiai foglalkozások, terápiák   

b) Kiscsoportos fejlesztés:  

A csoportok megszervezésekor meghatározó szempont, hogy azonos vagy hasonló 

fejlettségi szinten álló tanulókból, illetve azonos vagy hasonló nehézségekkel küzdő 

tanulókból szervezzünk homogén csoportokat. 

Formái: Gyógypedagógiai fejlesztés, logopédia, tantárgyi korrepetálás, mozgásterápia, 

pszichológiai terápiák. 

c) A tanóra keretein belül a gyógypedagógus részvételével: 

Iskolánkban az órarend szerves részét képezi a gyógypedagógus osztályban történő, 

folyamatos segítségnyújtása. A páros óraszervezés az alsó és a felső évfolyamokon is 

hatékonyan kivitelezhető. 

d) A tanóra keretein belül segítő szakember részvételével: 

Segítő szakember részvételével a nehezebben haladó, éretlenebb tanulók támogatására 

kerül sor, a gyógypedagógus, valamint a pedagógus irányítása mellett. (pl.: pedagógiai 

asszisztensek) 

      e) Tanórai csoportbontás lehetősége 

6.3. Az Egyéni Fejlesztési Terv:  

Minden fejlesztendő gyermekről Egyéni Fejlesztési Terv készül hónapra lebontva. 

Összeállítása rugalmasan változtatható a gyermek fejlődésével párhuzamosan. Minden 

regisztrálható esemény, írásos anyag összegyűjtésre kerül. A mérési anyagokat bármikor 

megtekinthetik a szülők és a pedagógusok egyaránt.  

A terv elkészítésére mindig egyéni szempontok alapján kerül sor, a felmérő vizsgálatok 

elkészülte, valamint a gyógypedagógus osztálytanítóval történő konzultációja után.  

Az egyéni fejlesztési terv első oldalai az adatlapot és a gyermek anamnézisét tartalmazzák. 

Ezt követően rögzítjük a gyermek jelen állapotára vonatkozó megállapításainkat. Itt röviden 

összefoglaljuk az elvégzett vizsgálatok eredményeit, az ezekből levont megállapításainkat. Itt 

kerülnek megnevezésre a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

szakvéleményében rögzített tanulási nehézségek, valamint magatartási problémák is. 

A rövid- és hosszú távú célok megfogalmazására egy részletesebb tervben kerül sor. Itt 

minden egyes terület esetében rögzítjük a kitűzött céljainkat, hová szeretnénk eljutni az adott 

félév végére.  

Az egyes területek mellé megjegyzésként rögzíthetjük a használni kívánt eszközöket, 

módszereket is.  

A felosztásban a következő területek szerepelhetnek: 

1. Auditív- és vizuális észlelés 

2. Auditív és vizuális figyelem 

3. Auditív és vizuális emlékezet 
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4. Gondolkodás 

5. Téri tájékozódás 

6. Szerialítás 

7. Finommotorika 

8. Anyanyelv: a) olvasás   

                                b) írás 

                                c) beszéd 

9. Matematika 

 

Minden Egyéni Fejlesztési Terv végén jelöljük a heti óraszámot, valamint a fejlesztés 

lényegét 

 

 

7. Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok és a szociális hátrányok enyhítését 

segítő tevékenységek 

 

Elsődleges feladat, hogy minden tanév elején az osztályfőnökök – megadva a felismerés 

kritériumait – felmérik az iskolába járó hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók számát. 

 

A feltérképezéseket a következő szempontok alapján tehetik meg az osztályfőnökök: 

 

Hátrányos helyzetű az a gyermek, aki anyagi, technikai, szellemi elmaradással bír, lelassult, 

retardált fejlődési környezetben él, illetve bizonyos hatások következtében a kulturáltság 

korához képest elvárható szintjének alacsonyabb fokán rekedt. 

 

Veszélyeztetettség: olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – 

állapot, mely a gyermek bárminemű (motorikus, intellektuális, emocionális, erkölcsi, 

pszichés) fejlődését gátolja, vagy akadályozza.  

 

Így hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókat a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanár 

kérésére - a fenti szempontokat figyelembe véve - az alábbi felismerési aspektusok alapján 

tudják az osztályvezetők kiszűrni: 

 

 azonosulási szintjük a koruknak megfelelő alatt marad 

 tűrőképességük csekély, teherbírásuk nem kielégítő 

 alkalmazkodni nem képesek, életvezetésük megbízhatatlan, érték-felfogásbeli, 

pszichés és emocionális zavarokkal küzdenek 

 gyakran gátlásosak, szorongók, indulatosak, agresszívek, depressziósak 

 nem képesek hosszú ideig koncentrálni, teljesítményszintjük alacsony, bizonyos 

esetekben csökkenő 

 erkölcsileg deviánsak 

 személyiség, viselkedés és életvezetési zavarokkal küzdenek 

 gyakori az alacsony önbecsülés, önértékelés. 
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A szakember a gyermekjóléti szolgálattal legalább heti, ha szükséges, akkor napi 

kapcsolatban áll. Tájékoztatja a szolgálatot, azon belül is az ügyben érintett családgondozót a 

családlátogatáson szerzett tapasztalatairól, a gyermek iskolai teljesítményéről, viselkedéséről, 

emocionális, pszichés és szociális helyzetéről. Számot ad a diák mentális, és testi higiénéjéről 

egyaránt. Külön kérésre jellemzést, írásbeli tájékoztatást kap tőle a gyermekjóléti szolgálat. 

Pszichológussal, családgondozókkal, egyéb szakemberekkel rendszeresen egyeztet, és 

kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermeket érintő lényeges kérdésekről. 

 

A tanév folyamán az indokok és az esetek számának függvényében összehív, kezdeményez 

esetmegbeszéléseket, melyen rendszerint a következő személyek vehetnek részt:  

 

 családgondozó  

 pszichológus 

 ifjúságvédelmi felelős 

 osztályfőnök 

 igazgató 

 szülő 

 bármely pedagógus. 

 

A gyermekvédelmi felelős hangsúlyozott feladatai közé tartoznak a családlátogatások, melyre 

igyekezzen magával „vinni” családgondozókat és osztályfőnököket. A családlátogatások alatt 

felméri a külső-belső lakókörnyezetet, a család szociális, pszichés és emocionális relációit, 

állapotát, stb. Egy-egy ilyen alkalom lehet egy környezettanulmány készítéséhez is alap.  

 

Fontos, hogy az iskolánkba érkező elsősökről az eddig az óvónők rendelkezésére álló családi 

szociális és a gyermek teljesítményrendszerével, intellektusával kapcsolatos információk az 

iskolakezdés idején jussanak el a tanítókhoz. 

 

Tekintettel arra, hogy a gyermekek egyik szociális hátrányaként igen gyakran jelentkeznek 

egyéb higiénés hiányosságok, az iskola lehetővé teszi a rendszeresített egészségügyi 

prevenció rendjét. A védőnő fogadja a gyerekeket egészségügyi problémáikkal és az 

iskolaorvosi ellátás külön jogszabályokban rögzített, és az iskola szervezeti és működési 

szabályzatában megjelölt megelőző orvosi intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartalmazzon.  

 

A testnevelő tanárok és a testet edző, megmozgató foglalkozások, sportdélutánok is segíthetik 

az egészségállapot karbantartását.  

 

Az egészséges életmódra nevelés és a megfelelő életvezetési ismeretek átadása is fontos 

teendője és célja a ma iskolájának, így az egészségügyi felvilágosítás, a drog és káros 

szenvedélyek prevenciója, az etikaoktatás, a bűnmegelőzési programok szervezése elsősorban 

a védőnő, a biológiatanárok, a testnevelő tanárok, a vallástanár, az osztályfőnökök és a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanár feladata. Ennek fényében az iskola előadókat is 

hívhat teológusok, mentálhigiénés, rendőrségi, egészségügyi és egyéb szakemberek 

személyében, valamint ilyen tartalmú és témájú programok szervezésével segítheti a 

gyermekeket.  

Az iskola tegye lehetővé, hogy ingyenes szakkörök és foglalkozások keretében a gyermek 

hozzájuthasson felzárkóztató, illetve tehetséggondozó alkalmakhoz, melyeket az iskola 

tanárai, vagy „külsős” szakemberek, pedagógusok tartanak. Szükséges továbbá a tehetséges 

gyermekek versenynevezési költségeinek támogatása is. 
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A pályaorientációs tevékenység elsősorban a nyolcadikos osztályfőnökök feladata, akik 

kérjék segítségül a pszichológust és a gyermekvédelmi felelős tanárt. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a népjóléti iroda és a gyermekjóléti szolgálat 

információi alapján felvilágosító munkát végezhet a szülők és az osztályfőnökök részére a 

szociális, az ingyenes jogi és pszichológiai juttatások lehetőségeiről fogadóóráin, 

családlátogatásokkor, esetleg szülői értekezleten, vagy egyéni megbeszélések keretén belül.   

Az iskola éljen a helyi, regionális és országos szociális támogatások, pályázatok 

lehetőségeivel. 

Az iskola biztosítson a tanulók részére tartós tankönyveket, melyekhez az arra érdemesek az 

iskolai könyvtáron keresztül juthatnak hozzá. 

Legyen iskolai differenciált tankönyv-támogatási, valamint az intézmény fenntartója által 

biztosított szociális ösztöndíj-támogatási rendszer, mely alapul veszi a gyermek családjának 

szociális helyzetét, és a valós rászorultságot az alábbi szempontok figyelembevételével: 

 családban egy főre eső jövedelem összege 

 önálló jövedelemmel nem rendelkező eltartott családtagok száma 

 tartósan beteg családtag jelenléte 

 munkanélküli, egyéb jövedelemmel nem rendelkező eltartó 

 

A szülők minden évben hozzájuthatnának egy olyan könyvlistához, melynek tartalmaznia 

kellene az iskolában használatos évfolyamonkénti tankönyveket, hogy a szülő esetleg 

magánúton, jobb lehetőségeit kihasználva időben és olcsóbban beszerezhesse azokat.  

 

Drogprevenció és bűnmegelőzés, illetve életvezetési készségek és ismeretek átadására 

lehetőség: 

 

 drogprevenciós órák a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájában 

 alapvető emberi és erkölcsi értékek közvetítése a tanárok részéről tanulmányi órákon 

és azokon kívül  

 kiemelt etika- és etikett foglalkozások osztályfőnöki órán  

 kiemelt etikai foglalkozások drogprevenciós órákon 

 lehetőségekhez mérten előadók hívása (rendőr, lelkész, pszichológus, védőnő, orvos, 

stb.) 

 a témát érintő deviancia felismerése esetén megfelelő büntetési intézkedések (írásbeli, 

szóbeli, kizárási, stb.) 

 a témát érintő deviancia felismerése esetén megfelelő segítségnyújtási lehetőég 

kínálata (nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, pszichológus, orvos, gyermek- 

és ifjúságvédelmi felelős, drogambulancia, stb.) 

 

 

 

 

8. A Diákönkormányzat 
 

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje 

 

A Diákönkormányzat részletes szabályozását az SZMSZ tartalmazza. 
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Alapelvei: 

 

 Az iskolát érintő döntések előkészítésében információhoz jussanak a gyerekek 

 Megismerjék a véleményezési jog fogalmát 

 Megismerjék és alkalmazzák a képviseleti jogot és tanuljanak meg élni vele 

 

9. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola 
partnereivel 
 

 A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, fejlesztésének lehetőségei 

 

9.1.A pedagógus - gyermek együttműködése 

 

Színtere minden olyan tevékenység, ahol a gyermek és a pedagógus együtt van jelen: 

- a tanórák 

- fejlesztő foglalkozások 

- napközi 

- a tanulószoba 

- szakkörök 

- osztályfőnöki órák 

- iskolai kirándulások 

- a szabadidős tevékenységek 

- táborok 

 

Fontos, hogy a pedagógus világosan, a gyermek számára is érthetően megfogalmazza azokat a 

célokat, amelyeket a különböző tanórákon, foglalkozásokon el akarnak érni. A célok 

meghatározásába a pedagógus vonja be a tanulót is. Lényeges, hogy a gyermekkel 

elfogadtassuk, hogy fejlődése csak közös munkánk eredménye lehet. Különösen nagy súlyt 

kell helyeznünk iskolánkban a - gyakran önértékelési problémákkal küzdő - gyermekek 

tanulási motivációjára. Az érdeklődés, a figyelem felkeltése és fenntartása pedagógusaink 

mindennapos és kiemelt feladata. 

A tanulóinknál esetlegesen előforduló viselkedési, beilleszkedési nehézségek miatt a 

pedagógusoknak nagy figyelmet kell fordítaniuk az iskolai szabályok világos 

megfogalmazására, a tanulókkal való elfogadtatására. A gyermekek viselkedésének 

szabályozásában, a szabályok betartatásában elsősorban a következetesség elvének kell 

érvényesülnie. Ugyanennek az elvnek kell érvényesülnie a tanuló munkájának ellenőrzése és 

értékelése során. 

Olyan őszinte, bizalmas légkör megteremtésére törekszünk, amelyben a gyermekek bátran, 

nyíltan, bizalommal fordulhatnak a velük foglalkozó pedagógusaik felé. 
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9.2. Szülő - pedagógus együttműködése 

 

 

A szülőkkel való együttműködés elengedhetetlen a gyermekek megfelelő fejlődése érdekében.  

A pedagógusnak nyíltan kell kommunikálnia a szülő felé, hogy milyen segítségre van 

szüksége a család részéről, hogy munkája hatékony legyen, mit tud vállalni a gyermek 

fejlesztése érdekében. 

A szülőknek, családnak nyíltan kell kommunikálniuk, hogy mit várnak az iskolától, s 

vállalniuk kell, hogy mindent megtesznek gyermekükért, ami már nem az iskola kompetencia-

körébe tartozik. 

 

Az együttműködés színterei: 

- a szülői értekezlet 

- a tanári fogadóóra 

- a családlátogatás, amennyiben a pedagógus indokoltnak látja 

- az osztályfőnök szabadon dönthet, hogy szervez-e a szülők számára  

rendszeres szülőklubot, ahol a szülők által felvetett témák, problémák  

megbeszélése történhet 

- a pedagógus/ igazgató kérheti a szülőt, hogy az megkeresse őt  

együttműködésük érdekében 

- a szülő kérheti a pedagógust/igazgatót, hogy fogadja őt együttműködésük  

érdekében 

 

9.3. A szülő- pszichológus együttműködése 

 

 

A szülő előre egyeztetett időpontban megkeresheti az iskolapszichológust a gyermekével 

kapcsolatos problémák megoldása miatt. 

A pedagógus/pszichológus kérheti a szülőt, hogy keresse fel az iskolapszichológust a 

gyermekkel kapcsolatban felmerülő problémák rendezése érdekében. 

Az iskolapszichológus rendszeres konzultációs lehetőséget biztosít a szülő számára, 

amennyiben azt a gyermek problémája indokolttá teszi, illetve ha az az iskolapszichológia 

tevékenységi körébe tartozik. Ha a gyermek pszichés jellegű problémája túlmutat az 

iskolapszichológus kompetencia-körén, az iskolapszichológus a megfelelő intézmény, 

szakember felkeresésére ad javaslatot. 

 

 

9.4. A tanulók közti együttműködés 

 

 

 

Az iskolán belüli, ill. az osztályon belüli kapcsolatoknak komoly szerepe van az általános 

szocializációban, a szociális kompetenciák kialakulásában, az agresszív impulzusok 

kezelésében, a nemi szerepre történő szocializációban, az értékorientációk kifejlődésében és a 

tanulmányi teljesítményben is. Mivel azonban ezek a kortárs kapcsolatokból származó 

hatások nem feltétlenül pozitív irányúak, a pedagógusnak tudnia kell irányítania a diák-diák 

kapcsolatokon keresztül a csoport dinamikáját. Ennek érdekében teremthet pl. olyan tanulási  
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és egyéb szituációkat, amelyek a tanulókat együttműködésre serkentik. Az együttműködő 

tanulási szituációk kooperatív attitűdöket alakítanak ki a tanulókban, amelyek pozitívan 

befolyásolják tanulmányi teljesítményüket és fejlesztik szocializációs készségeiket. 

 

Tanórai lehetőségek: 

- csoportmunka 

- tanulópárok létrehozása 

- segítségnyújtás osztálytársnak 

 

Tanórán kívüli lehetőségek: 

- expedíció, ahol az egymásrautaltság élményét élhetik meg a gyerekek, hogy csak 

közös erőfeszítéssel, együttműködve érhetnek célba 

- dráma- és önismereti foglalkozások, amelyek célja a kommunikációs készség, az 

önismeret fejlesztése, a társak megismerése, a konfliktuskezelő készség fejlesztése 

- csapatsportok  

- együttes zenélés szakköri keretben 

- osztálykirándulások, táborok 

 

9.5. Az iskolán kívüli intézményekkel, szakemberekkel való 
együttműködés együttműködés 

 

 

 

 Nevelési Tanácsadók 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok 

 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottságok 

 Gyermekvédelmi intézmények 

 a gyermekneurológiai szakellátást végző intézmények  

 egyéb pedagógiai műhelyek 

 

 

 

 

10. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata, mérési 
rendszere 

10.1. A vizsgaszabályzat hatálya 

 

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

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra 

 őszi és tavaszi belső iskolai vizsgára vonatkozik. 
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Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő.  

 

Osztályozó és különbözeti vizsga 

 

Az iskolába kerülő gyerek szakszerű felmérésben részesül. Egyénre szabott oktatási és 

fejlesztési terv készül minden fejlesztésre és felzárkóztatásra szoruló tanulóról. Az egyéni 

fejlesztési terv elkészítését – a teljesítményzavar okainak kiderítésével – a háttértényezők 

meghatározásával kezdjük. Elsődlegesnek tartjuk az őszinte kapcsolat kialakítását mindkét 

szülővel és a nagyszülőkkel egyaránt. Igen gyakran a nagyszülők jelentik a megoldás kulcsát 

egy-egy elkeserítő helyzetben. 

 

Felméréseink a tanulók teljes személyiségére irányulnak.  

 

Felvételi vizsgálatunk fényt derít arra, hogy a gyermek hány fős csoportban képes a 

leghatékonyabb tanulásra. A figyelem minden összetevőjét megvizsgáljuk, így lehetőség 

nyílik a megfelelő tanulócsoport megválasztására. 

Iskolánkba az ország egész területéről jelentkezhetnek. Felvételi előnyt élvez az a tanuló, aki 

az iskolában szervezett iskola-előkészítőben vesz részt.  

     
 

10.2. A vizsgák célja: 

 A Dunakanyar Magániskola kiemelt céljának tekinti a tehetséggondozást 

és a középfokú és felsőfokú oktatásra való fokozatos felkészítést. 
 Ennek érdekében elengedhetetlennek tartja, hogy az iskola valamennyi 

tanulója olyan vizsgákat tegyen, melyek során a tanult ismeretek 

összegzését, szintetizálását gyakorolhatja. 
 A vizsgákra való felkészülés, illetve maga a vizsgahelyzeta, megfelelő 

előkészítést nyújthat a sikeres középiskolai felvételihez, és a sikeres 

érettségi vizsgához. 
 

10.3. Vizsgák időpontja: 

 

 A Dunakanyar Magániskola tanulói évente kétszer,- novemberben és 

áprilisban  –  kötelesek évközi vizsgát  tenni. 
 A vizsgák pontos időpontját az iskola igazgatója jelöli ki a tantestülettel 

egyetértésben, az adott tanév Alakuló Értekezletén. 
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10.4.   A vizsgák évfolyamonkénti tárgyai és témái 

 

 A vizsgák évfolyamonkénti tárgyait a Házirend és a Pedagógiai Program 

 is tartalmazza. 
 Az egyéni tanrenddel haladó tanulók részére a tanítóknak és a 

szaktanároknak személyre szabott vizsgakövetelményeket kell 

összeállítani. 

 

A vizsgák évfolyamonkénti és szaktárgyi megoszlása a következő: 

 

 

A vizsgák évfolyamonkénti és szaktárgyi megoszlása 

 

 

1. évfolyam 
 

 

TANTÁRGY 

 

TÍPUS 

 

SZ 

 

IDŐTARTAM 

 

AJÁNLOTT FŐTÉMÁK 

MEGJEGYZÉS 

 

matematika 

 

 

írásbeli 

 

3 

 

10 perc 

 

I. Fejszámolás 

 

10 perc 

 

II. Számolási készség 

 

30 perc 

III. Általános feladatok, 

negyedéves összefoglalás 

 

olvasás 

 

 

szóbeli 
 

2 

 

5 perc 

 

Hangos olvasás 

 

5 perc 

 

Versmondás 

 

írásbeli 
 

1 

 

30 perc 

Szövegértés: 

    szavak, mondatok szintjén 

 

nyelvtan 

 

írásbeli 

 

 

2 

 

15 perc 

 

I. Tollbamondás: betűelem, 

betű,  1.osztályos szójegyzék 

Csak a márciusi vizsgán! 

 

20 perc 

 

II. Írás Másolás: betűelem, 

betű…. szó, mondat írottról, 

 nyomtatottról                
 

környezetismeret 

 

 

szóbeli 
 

1 

 

 

5 perc 

- környezetismeret témakörök 

szerinti fogalmak, 

- általános személyes adatok 

 

ének 

 

szóbeli 
 

1 

 

 

5 perc 

 

 

- tanult dalanyag negyedéves 

összefoglalás 
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angol 

 

szóbeli 
 

1 

 

5 perc 

 

- versmondás negyedéves 

összefoglalás 

 

 

 

 

 

 

 

2. évfolyam 
 

 

TANTÁRGY 

 

TÍPUS 

 

SZ 

 

IDŐTARTAM 

 

AJÁNLOTT FŐTÉMÁK 

MEGJEGYZÉS 

 

matematika 

 

 

írásbeli 
 

3 

 

10 perc 

 

I. Fejszámolás,  
 

10 perc 

II. Számolási készség, 

alapműveletek 

 

40perc 

III. Általános feladatok, 

negyedéves összefoglalás 

 

olvasás 

 

 

szóbeli 
 

 

2 

10 perc Hangos olvasás 

10 perc Versmondás, memoriter 

 

írásbeli 
 

1 

 

40 perc 

Szövegértés: mondatok, 

rövid 

szövegek, mesék szintjén 

 

 

nyelvtan 

 

 

írásbeli 
 

 

1 

 

20 perc 

I. Tollbamondás: betű, szó, 

mondat, 2.osztályos 

szójegyzék 

 

1 

  

40 perc 

II. Általános feladatok, 

negyedéves összefoglalás 

 

1 

 

20 perc 

III. Másolás:  

          írottról, 

nyomtatottról 
 

környezetismeret 

 

 

írásbeli 
 

1 

 

30 perc 

Általános feladatok 

negyedéves összefoglalás 

 

szóbeli 
 

 

1 

 

10 perc 

 

Általános feladatok 

- lehet „tétel”, kérdés húzós 

(játékos) 
 

ének 

 

szóbeli 
 

1 

 

5 perc 

- tanult dalanyag 

negyedéves összefoglalás 
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angol 

 

szóbeli 
 

1 

 

10perc 

- versek, dalok („húzós”) 

- szavak, kifejezések 

negyedéves összefoglalás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-4. évfolyam 

 

 

TANTÁRGY 

 

TÍPUS 

 

SZ 

 

IDŐTARTAM 

 

AJÁNLOTT FŐTÉMÁK 

MEGJEGYZÉS 

 

matematika 

 

 

írásbeli 

 

3 

 

10 perc 

 

I. Fejszámolás 

 

20 perc  
II. Számolási készség, 

alapműveletek 

 

45 perc 

III. Általános feladatok 

negyedéves összefoglalás 

 

 

olvasás 

 

 

írásbeli 

 

2 

45 perc Szövegértés 

 

45 perc 
Választható vizsga 

Általános feladatok 

pl. mesék, mondák 

 

szóbeli 
 

2 

15 perc Hangos olvasás 

5perc Vers, memoriter 

5perc Tartalom /Választható v. 
 

nyelvtan 

 

írásbeli 

 

3 

 

20 perc 

I. Tollbamondás 

3.-4. osztályos szójegyzék 

 

45 perc 

II. Általános feladatok 

negyedéves összefoglalás 

 

45 perc 

 

III. Írás, másolás 

 

környezetismeret 

 

 

írásbeli 
 

1 

 

45 perc 

 

Általános feladat  

negyedéves összefoglalás 

 

szóbeli 
 

1 

 

10 perc 

-  3. osztály: „tétel”, kérdés 

                          (húzás)  

- 4. osztály: kifejtős felelet 
    Általános feladatok: 
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ének írásbeli 1 

 

30 perc 

 

szolmizálás, ritmusírás, 

hangszerek 

 

szóbeli 
 

1 

 

10 perc 

Tanult dalanyag 

negyedéves összefoglalás 

 

angol 

 

írásbeli 
 

1 

 

45 perc 

Általános feladatok, 

negyedéves összefoglalás 

 

15 perc 

4.osztályban: másolás lehet 

a 

nyelvtan vizsgával együtt 

 

szóbeli 
 

1 

 

10 perc 

 

- versmondás 

- szóanyag, negyedéves 

összefoglalás 

 

 

 

 

5. évfolyam 

 

 

TANTÁRGY 

 

TÍPUS 

 

SZ 

 

IDŐTARTAM 

 

AJÁNLOTT FŐTÉMÁK 

MEGJEGYZÉS 

 

 

matematika 

 

 

 

írásbeli 

 

 

3 

 

10 perc 

 

I Fejszámolás  

20 perc 

 

II. Számolási készség, 

alapműveletek 

45perc III. Általános feladatok, 

negyedéves összefoglalás 

 

magyar 

irodalom 

 

 

írásbeli 
 45 perc I. Általános feladatok 

Negyedéves összefoglalás 

45 perc II. Szövegértés 

 

szóbeli 
 

3 

15perc Hangos olvasás 

5perc Versmondás, memoriter,  

5perc Tartalom/ Választható vi. 

 

magyar nyelvtan 

 

írásbeli 
 

2 

 

20 perc 

 

I. Tollbamondás 

 

45 perc 

II. Általános feladatok 

negyedéves összefoglalás 

 

történelem 

 

 

írásbeli 
 

1 

 

45 perc 

 

Általános feladatok, 

negyedéves összefoglalás 

  

írásbeli 
 

1 

 

45 perc 

Általános feladatok, 

negyedéves összefoglalás 
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természetismeret 

 

 

szóbeli 
 

1 

 

10 perc 

Kifejtős felelet negyedéves 

összefoglalás 

 

ének 

 

 

írásbeli 
 

1 

 

20 perc 

Ének feladatok, 

szolmizálás, hangszerek, 

ritmusírás stb. 
 

szóbeli 
 

1 

 

10  perc 

Tanult dalanyag, 

szolmizálás negyedéves 

összefoglalás 

 

angol 

 

írásbeli 
 

1 

 

45 perc 

Teszt, negyedéves 

összefoglalás 

 

szóbeli 
 

1 

 

10 perc 

 

Párbeszéd, szerepjáték 

 

 

 

A vizsgák évfolyamonkénti és szaktárgyi megoszlása 

6.-7.-8. évfolyam 

 

 

TANTÁRGY 

 

TÍPUS 

 

SZ 

 

IDŐTARTAM 

 

AJÁNLOTT FŐ 

TÉMÁK/ 

MEGJEGYZÉS 

 

 

matematika 

 

 

 

írásbeli 

 

 

3 

 

20 perc 

 

I. Fejszámolás  
 

25perc 

II. Számolási készség, 

alapműveletek 

 

45perc 

III. Általános feladatok, 

negyedéves összefoglalás 

 

magyar 

irodalom 

 

írásbeli 
 

2 45 perc I. Általános feladatok, 

negyedéves összefoglalás 

45 perc II. Szövegértés 

 

szóbeli 
 

3 

15 perc Hangos olvasás (csak a 

6.évfolyam) 

10 perc Versmondás, memoriter 

10 perc Szóbeli beszámoló 
(választható) 

magyar nyelvtan 

 

írásbeli 
 

2 

20 perc I. Tollbamondás 

45 perc II. Általános feladatok, 

negyedéves összefoglalás 

 

történelem 

 

írásbeli 
 

1 

 

45 perc 

Általános feladatok, 

negyedéves összefoglalás 

   Tételkifejtős negyedéves 
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 szóbeli 1 30 perc összefoglalás 

 

természetismeret 
 

 

írásbeli 
 

1 

 

45 perc 

Általános feladatok, 

negyedéves összefoglalás 

 

szóbeli 
 

1 

 

20 perc 

Tételkifejtős negyedéves 

összefoglalás 

angol 

 

írásbeli 
 

1 

 

45 perc 

Teszt, 

negyedéves összefoglalás 

 

szóbeli 
 

1 

 

10 perc 

Társalgás, megadott 

témakör szerint  

fizika 
 

írásbeli 
 

1 

 

45 perc 

Általános feladatok  

negyedéves összefoglalás 

 

biológia 

 

írásbeli 
 

1 

 

45 perc 

Általános feladatok 

negyedéves összefoglalás 

 

kémia 

 

írásbeli 
 

1 

 

45 perc 

Általános feladatok 

negyedéves összefoglalás 

 

földrajz 

 

írásbeli 
 

1 

 

45 perc 

Általános feladatok 

negyedéves összefoglalás 

 
 
10.5. A vizsgák témakörei: 

 A vizsgák témaköreit az illetékes szaktanár jelöli ki az igazgató 

egyetértésével. 
 A fenti táblázat ajánlás, attól indokolt esetben el lehet térni. 
 Egy évfolyamon tantárgyanként,  minimum 5, maximum 15 témakört 

tartalmazó – tétellista adható ki. 
 Az egyéni tanrenddel haladó, illetve tantárgyi felmentéssel rendelkező 

tanulók részére egyéni témaköröket kell meghatározni. 
 

10.6. A vizsga tételeinek leadása, kiosztása: 

 A vizsga tételeit 2 héttel a vizsga időpontja előtt kell leadni a felelős 

tanárnak, vagy az iskola igazgatójának. 
 A vizsga előtt 1 héttel kell kiosztani a diákoknak. 

 

10.7.A vizsgabeosztás 

 A vizsgabeosztást két héttel a vizsga időpontja előtt köteles a tantestület 

elkészíteni, a vizsga lebonyolításáért felelős tanár vezetésével, majd az 

igazgatónak leadni. 
 Igazgatói jóváhagyás után, egy héttel a vizsgahét előtt, az osztályfőnökök 

kötelesek a tanulóknak kihirdetni. 
 A szülők tájékoztatása az igazgató feladata. 
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10.8.A vizsgák szervezése, lebonyolítása 

 A vizsgák szervezéséért az igazgató által, az év elején választott tanár a 

felelős. 
 A szóbeli vizsgák vizsgabizottsága a tantestület tagjaiból áll. 
 A vizsgabiztosok beosztása a felelős tanár feladata. Két héttel a vizsga 

időpontja előtt kell a beosztást elkészíteni, és ismertetni. 
 

10.9.A vizsgákra való felkészülés 

 A vizsgákra való felkészülés a tanuló feladata. A vizsgát megelőzően 

tanulói kérésre tanórán kívüli konzultációt lehet szervezni. 
 

10.10.Megjelenés vizsgán 

 Tanulóknak, tanároknak az alkalomhoz illő öltözetben kell a vizsgán 

megjelenni! (Fehér ing, sötét nadrág, vagy szoknya, DAM-os nyakkendő) 
 

10.11.Szóbeli vizsga lebonyolítása 

 A szóbeli tételeket egy héttel a vizsga előtt kell kiosztani a diákoknak 
 A tanulók a tétel kihúzása után először vázlatot készítenek. 
 Szóbeli felelet: a vizsgázók szóbeli feleletüket a vázlat segítségével fejtik 

ki. Ezt követhetik a vizsgáztatók kérdései. 
 A felelet lezárása után először a szaktanár, majd a vizsgabiztos szóban 

értékeli a feleletet. 
 

 

10.12.Írásbeli vizsga lebonyolítása 

 A feladatok kiosztásakor az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázására az 

illetékes szaktanárnak is jelen kell lennie. 
 Az írásbeli vizsgákon a felügyeletet az adott szakkal nem rendelkező tanár 

is biztosíthatja. 
 

10.13.A vizsgán használható segédeszközök 

 A vizsgán használható segédeszközöket az érintett szaktanár határozza 

meg, melyről időben tájékoztatja a tanulókat. 
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10.14. Betegség 

 Orvos által igazolt betegség esetén, a szóbeli és írásbeli vizsga pótlásának 

időpontjáról az igazgató dönt. 
 

10.15. A vizsgák után 

 A vizsgákat rövid pihenő követi, majd a tanítás az órarend szerinti tanítási 

órák megtartásával kell folytatni. 
  

10.16. A vizsgák értékelése 

 A vizsga eredményét a vizsgák befejeztével, az egész osztály előtt kell 

kihirdetni. 
 A vizsga teljesítését és minősítését tanúsító értékelőlapot lehetőleg a 

vizsgahét utáni első tanítási napon kell a tanulónak átadni.  
Ez osztályfőnöki feladat. 

 A szülőket a vizsgák eredményéről - elektronikus úton-, az igazgató 

tájékoztatja. 
 

10.16.1 Az írásbeli dolgozatok javítása és minősítése 

 

 Az írásbeli dolgozatokat, - a szaktanároknak -, megírásukat követően 1-3 

napon belül kell kijavítani! 
 A dolgozatok eredményét a szóbeli vizsgák eredményével együtt a 

vizsgahetet követő héten, szerdáig kell kihirdetni. 
 

10.16.2 A szóbeli vizsgák értékelése 

 

 A felelet lezárása után először a szaktanár, majd a vizsgabiztos szóban 

értékeli a feleletet. 
 Majd a vizsga eredményét a szaktanár állapítja meg a vizsgabizottság 

tagjainak egyetértésével. 

 

10.17.A vizsga eredményének beszámítása a félévi, illetve az év 
végi bizonyítványba 

 A vizsga eredménye az adott szaktárgy félévi jegyét fele arányban, míg az 

év végi jegyét egyharmad arányban befolyásolja. 
 Az értékelés pontos szabályozása a Házirendben található, a Minősítés, 

értékelés pont alatt található. 
 A vizsgajegy a naplóba, és az ellenőrzőbe karikás piros jegyként kerül. 
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10.18.Az egyéni tanrenddel haladó, az értékelés alól felmentett, az 
adott tantárgyból haladás és értékelés alól felmentett tanulók 
vizsgáinak egyedi szabályai 

- Annak a tanulónak, aki egy, vagy több tantárgyból teljes felmentést 

kapott, (mind haladás, mind értékelés alól) , az adott tantárgyból, 

(tantárgyakból) nem kell vizsgát tennie. 

- Az egyéni tanrenddel haladó, illetve az adott tantárgyból, vagy annak 

egy részéből, értékelés alól felmentett tanulók kötelesek vizsgázni. 

- Számukra, mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgáknál, az egyéni 

haladás szellemében kell összeállítani a szóbeli témaköröket, és az írásbeli 

felméréseket, teszteket. Ez annak a szaktanárnak a feladata, aki a 

tanulóval az adott tantárgyból foglalkozik. 

- Az írásbeli és szóbeli vizsgák fedőlapján, mind a Vizsgajegyzőkönyvben 

jelölni kell, hogy az adott tanuló egyéni tanrendjének megfelelő vizsgát 

tesz. 

- Az írásbeli vizsga fedőlapján: az” Egyéni tanrend” kifejezést,  a 

Vizsgajegyzőkönyben, az Osztályértékelő táblázatban, az ET rövidítést 

kell alkalmazni. 

- A teljes tantárgyi felmentés jelölése a dokumentumokban FM. 

- A fent említett tanulók értékelése önmagukhoz mérten kell, hogy 

történjen! 

 

10.19.Sikertelen vizsga 

 Az elégtelen, sikertelen vizsga NEM ismételhető, NEM javítható. 
 

10.20. A vizsga halasztása 

 A tanulók és szüleik az iskola igazgatójától, írásban kérhetik a vizsga 

elhalasztását. 
 Az igazgató, a szaktanár és az osztályfőnök véleményének 

meghallgatásával dönt. 
 A halasztott vizsgákat a pótló vizsgákkal egy időben kell megszervezni. 
 A halasztott vizsga SEM javítható. 
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10.21.A vizsga dokumentációja 

 

- Az évközi vizsgák dokumentációját a felelős tanár két héttel a vizsga előtt köteles az 

osztályfőnököknek, szaktanároknak kiosztani. 

 

-A vizsgák beosztását az 1. melléklet táblázatában célszerű osztályonként 

elkészíteni. 

- 1-6. évfolyamig, a hangos olvasás értékelése azonos szempontok szerint, az 

egységes Értékelő lapon történik. (2. melléklet) 

- Az írásbeli és szóbeli vizsgákról tanulónként Vizsgajegyzőkönyvet kell 

vezetni, majd a vizsgahét végén, vagy az azt követő első tanítási napon, az 

osztályfőnök és az igazgató aláírásával hitelesítve, a tanulóknak ki kell osztani.   

(3. melléklet) 

-A vizsgák előtt egy héttel a szaktanároknak, az írásbeli vizsgák feladatlapjaiból 

1 példányt a felelős tanárnak kell leadniuk. 

-A vizsgahét végén az osztályfőnök a szaktanárokkal együttműködve, köteles az 

osztályértékelő táblázatot kitölteni, és a felelős tanárnak átadni.  

(4. melléklet) 

1.melléklet 

 

Osztály :                                                                            VIZSGAREND dátum: 

 NAPOK HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 
1. TANTÁRGY      
 szóbeli/írásbeli      
  

TÉMÁJA 
 

     

 
2. TANTÁRGY      
 szóbeli/írásbeli      
  

TÉMÁJA 
 

     

3. TANTÁRGY      
 szóbeli/írásbeli      
  

TÉMÁJA 
 

     

4. TANTÁRGY      
 szóbeli/írásbeli      
  

TÉMÁJA 
 

     

 
Osztály :                                                                            VIZSGAREND dátum: 

 NAPOK HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 
1. TANTÁRGY      
 szóbeli/írásbeli      
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TÉMÁJA 
 

 
2. TANTÁRGY      
 szóbeli/írásbeli      
  

TÉMÁJA 
 

     

3. TANTÁRGY      
 szóbeli/írásbeli      
  

TÉMÁJA 
 

     

4. TANTÁRGY      
 szóbeli/írásbeli      
  

TÉMÁJA 
 

     

 

 

2. melléklet 

 

 

Név: _____________________        Értékelő lap                    
Osztály: __________________    Hangos olvasás 

Dátum: 2010.______________ 

Olvasmány címe: _________________________________ 

 

Olvasmány műfaja:       mese               elbeszélés         tájékoztató/ismeretközlő 
                                         
                                                                                                                            szöveg 

Szöveg típusa:             ismert szöveg                           véletlenszerűen húzott 

                                  ismeretlen szöveg                       szabadon választott 

 

Olvasás jellemzői 
 

 

Megjegyzés 

 

Hibák  fajtái: 
 

hibátlan 

 

kevés hiba (1-
4) 

 

 

sok  
(5-8) 

 

nagyon sok 
(9-) 

-betűcsere  

-szóvég elhagyása  

-pontatlan 
szóolvasás 

 

-egyéb hiba  
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-MEGJEGYZÉS:  

 

Hangerő 

 

 

túl hangos 

 

hangos 

 

 

megfelelő 

 

halk 

 

Tempó 

 

 

     hadaró 

gyors 

 

 

megfelelő 

 

lassú 

 

Olvasástechnika 

 

 

folyamatos 

 

akadozó 

 

szótagoló 

 

betűző 

 

 

Hangsúlyozás 

 

 

túlságosan  
 

kifejező 

 

nem 
eléggé 

 

monoton 

 

Hangsúlyozás hibái: 
 

Hangsúlyozás típushibái Hibák száma 

névelők rossz hangsúlya  

szókapcsolatok rossz hangsúlya  

mondatvégi írásjelek figyelmen kívül  

kérdőszavak, indulatszavak rossz 
hangsúlya 

 

Hangos olvasás  értékelése/jegy:  ____,   _______________________________ 

                                                                           ______________________________ 

                                  
3. melléklet 

 
 

                               Vizsgajegyzőkönyv                           

2012. _________ 

Név: _______________________________________ 

Osztály: ____________________   
 

 

Dátum 

      

 

Idő 

      

 

Tantárgy 

      

 

Vizsga típusa 

      

 

Vizsga témája 

      

 

Érékelés (jegy, vagy %) 
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Megjegyzés 

      

 

Aláírás szaktanár 

      

 

Aláírás vizsgabiztos 

      

 

 

Dátum 

      

 

Idő 

      

 

Tantárgy 

      

 

Vizsga típusa 

      

 

Vizsga témája 

      

 

Érékelés (jegy, vagy %) 

      

 

Megjegyzés 

      

 

Aláírás szaktanár 

      

 

Aláírás vizsgabiztos 

      

 

Szentendre, 2012.                      
 

                                                                               osztályfőnök          ph.              igazgató 

 

 

4. melléklet 

 

 

Osztályértékelő táblázat 

 

Osztály: 

  

                                                 Vizsga               Dátum: 

 

 

 

 

Átlag 

 

Tantárgy 

      

        Név/Témakör            

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             
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7.             

8.             

 
    Tantárgyi átlag 

           

 

 

Dunakanyar Általános Iskola, Szentendre 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

11. Az intézmény helyi tanterve 
 

11.1 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kerettantervi rendszere 

 

A kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 
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Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret 
1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Matematika A változat 

Fizika A változat 

Kémia A változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

 

11.2 A kerettanterv feletti óraszám  

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 
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Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika 0 0 0+1 0+1 

Szabadon tervezett órakeret 0 0 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4+1 3 +2 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret 
1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  0+2 1+1 1+1 1+1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 3 3 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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11.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 
kiválasztásának elvei 

 

A DUNAKANYAR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN a taneszköz-használatot a következő 

eljárás szabályozza: 

1. Az DUNAKANYAR ÁLTALÁNOS ISKOLA pedagógia programja alapján (alapelvek, 

pedagógia folyamat, működési rendszer, helyi tanterv) elkészültek a tantárgyi programok. 

Jóváhagyásuk a munkaközösség joga, feladata. 

2. A különböző programoknak eltérő a tankönyv, taneszközigénye . Vannak olyan tantárgyak, 

amelyek tankönyv nélkül, olyanok melyek évente több tankönyvvel és olyanok is, amelyek 

egy tankönyvvel működnek. 

3. A hagyományos taneszközök (könyv, példatár, munkafüzet, térkép stb.) mellett helyileg 

kifejlesztett más típusú információhordozókat is létrehozunk ill. választunk (audiokazetta, 

videoanyag, CD-ROM, számítógépes hagyományos szoftver), ezek kiválasztása, 

finanszírozása a hagyományos eszközökhöz hasonlóan történik. 

4. A tantárgyi programok alapján a munkaközösségek határozzák meg a szükséges 

taneszközöket. A közösen kiválasztott taneszközök mellett, minden tanár jogosult egyéni 

döntésre is, amennyiben ezt a munkaközösség többi tagjával és a csoporttal (ahol tanít) 

egyezteti, s jóváhagyásukat megkapta. Az egyéni döntést indokolni kell. 

5. A szakanyag kiválasztásához a munkaközösségnek át kell tekintenie a piaci kínálatot, s a 

programhoz legközelebb álló taneszközt kell választania. 

5. Amennyiben kiegészítő, időszakos egyéni tanuláshoz szükséges taneszközöket határoz meg 

a munkaközösség (szaktanár), azokat egyeztetni kell. Ha ezek túlságosan drágák ( a szülők 

véleményének meghallgatásával) a használatot a csoport megtagadhatja. 

7. A szükséges taneszközök - szöveggyűjtemény, irodalomjegyzék, térkép stb. - 

meghatározása csak akkor válik jogérvényűvé, ha az adott munkaközösség - szaktanár - a 

követelmények meghirdetésekor, a tanév kezdete előtt közzéteszi azokat. 

8. Az DUNAKANYAR ÁLTALÁNOS ISKOLA a tankönyv, taneszközlistát évente 

közzéteszi. 

11.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 
helyi megvalósítása  

 
Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

fejlődésbeli különbségeket pedagógiai szempontból kezeljük. 

Fokozatosan átvezetjük a tanulót az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai  

tanulás tevékenységeibe. 

Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.  

Törekszünk a mozgásigény kielégítésére, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésére, a koncentráció képességének alapozására. 
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A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.  

Fokozatosan előtérbe helyezzük a Nat elveiből következő motiválási és tanulásszervezési 

folyamatokat. 

Fontosnak tartjuk az önismeret alakítását, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztését, az együttműködés értékének tudatosítását a családban, a társas kapcsolatokban, 

a barátságban, a csoportban. 

A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempontnak tekintjük: az életkori jellemzők 

figyelembevételét, az ismeretek tapasztalati megalapozását és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatását. 

Kiemelt feladatként kezeljük a kreativitás fejlesztését, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára 

való törekvést, a tanulók egészséges terhelését, érési folyamatuk követését, személyre szóló, 

fejlesztő értékelésüket. 



54 

 

A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 

megalapozásának folytatása.  

 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának 

alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. 

Fontosnak tartjuk a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozását, helyes 

magatartásformák megismertetését és gyakoroltatását.  

Fejlesztjük a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot, az alapvető képességek, 

készségek elsajátítását, a mentális képességeket, az önálló tanulás és az önművelés 

alapozását. 

Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése. 

Célunk az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása.  

Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

 

11.5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának 
módja, a tanulók fizikai állapotának mérése  

 

 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 

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

  

A testnevelés tantervi anyagát heti öt órában szervezzük meg évfolyamonként.  

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

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

rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható iskolán kívüli lehetőségeket 

is. 

A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat 

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

járó idegi és fizikai terhelést. 

Célunk: 

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

elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket. 

Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú tudnivalóit. 
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A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges 

alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, 

szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai 

állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb. 

A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza. 

Az alsó tagozaton a küzdősport alapú testnevelés és a tantervi testnevelés csoportbontása 

évfolyamra vonatkozóan valósul meg homogén csoportalkotás formájában (képesség- és 

készségalapú csoportszervezés). 

A tanulók fizikai állapotának mérése 

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

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

egészséges testsúly, az állóképesség és az izomerő. 

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

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

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

motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon a 

rendszeres fizikai aktivitás is. 

11.6. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése  

 
Az ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó tevékenységekről, 

illetve a tevékenységek által elért eredményekről. 

Az ellenőrzés célja, hogy a feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket lehessen hozni, 

amelyekkel az esetleges hibák, problémák kijavíthatóak. Ehhez kapcsolódik az értékelés, amely az 

ellenőrzés eredményeinek elemzését jelenti. 

Az ellenőrzés módszerei: 

Megfigyelés 

Írásos kikérdezés (kérdőív) 

Interjú (lehet egyéni vagy csoportos) 

Tanulók által készített produktumok vizsgálata 

Tanulói teljesítmények felmérése (mérés) 

Dokumentumok elemzése 

Az értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára kihat. A pedagógusok értékelő 

magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra való támaszkodás, az elért 

sikerek, eredmények megerősítése.  

A pedagógiai program értékelési koncepciójának célja, hogy az értékelés:  

ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be;  

számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött;  

jelenjék meg, hogy a tanuló saját lehetőségét mennyire használta ki. 
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Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg: a minősítő értékelést 

(teljesítménymérést), a diagnosztikai értékelést és a fejlesztő értékelést.  

A jutalmazás formái 

Egyéni jutalmazási formák – Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

szaktanári, 

osztályfőnöki, 

igazgatói, 

nevelőtestületi. 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a 

bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel, oklevéllel, emlékjelvénnyel, 

illetve pénzbeli díjakkal jutalmazhatók. Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a 

teljesítménye, jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. 

 

11.7. A választható szakkörök rendje szabályai 

 

Választható foglalkozások kínálata: 

 Sakk 

 Kung Fu 

 Cselgáncs 

 Küzdősportok 

 Akrobatikus rock and roll 

 Ugrókötél 

 Jóga 

 Box 

 Zongora 

 Énekkar 

 Gitár 

 Dob 

 Spanyol nyelv 
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        Szakkörök                           

 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

 

11:30 

12:30 

   gitár 

11:30-12:30 

(infóterem) 

 

 

 

 

 

12:30 

13:30 

  dob 

12:30-16:30 

(zeneterem) 

dob 

12:30-16:30 

(zeneterem) 

zongora 

11:30-15:00 

(infoterem) 

 

 

 

gitár 

12:30-16:30 

(fejlesztő) 

gitár 

12:30-16:30 

(fejlesztő) 

gitár 

12:30-16:30 

(fejlesztő) 

 

 

 

 

 zongora 

11:40-17:00 

(infoterem) 

  

 

 

13:30 

14:30 

 spanyol 

13:30-14:15 

(Infokukac) 

  spanyol 3. 

13:30-14:15 

(Infokukac) 

 

 

jóga 

14:00-14:45 

(nagyterem) 

   

 

 

 

 

14:00 

15:00 

gitár 

14:00-15:00 

(infóterem) 

tánc 

14:00-15:15 

(tükrös) 

gitár 

14:00-15:00 

(infóterem) 

tánc 

14:00-15:15 

(tükrös) 

 

küzdősport 

14:00-15:00 

(nagyterem) 

spanyol 

14:15-15:00 

(Infokukac)  

küzdősport 

14:00-15:00 

(nagyterem) 

 spanyol 

14:15-15:00 

(Infokukac) 

 énekkar 

14:00-14:45 

(tükrös) 

    

 

 

15:00 

16:00 

 

küzdősport 

15:00-16:00 

(nagyterem) 

zongora 

15:00-16:30 

(infoterem) 

küzdősport 

15:00-16:00 

(nagyterem) 

  

rocky 

versenyzők 

15:00-16:00 

(tükrös) 

 15:30-16:30 

rocky 

(tükrös) 

verseny 

15:30-17:30 

(nagyterem) 

 

 

16:00 

17:00 

ugrókötél 

16:00-17:00 

(nagyterem) 

 

 

ugrókötél 

16:00-17:00 

(nagyterem) 

rocky DAM 

16:30-17:30 

(tükrös) 

 

   

 

 

  

 

17:00 

18:00 

 

 

17:30-19:00 

Tánc 

(nagyterem) 

17:00-18:00 

Mozgásterápia 

 (tükrös) 

 

 

17:30-19:00 

Tánc 

(nagyterem) 

rocky 

versenyzők 

17:30-18:30 

(tükrös) 

 

 

18:00 

19:00 

rocky 

versenyzők 

18:00-19:00 

(tükrös) 

  

 

19:00 

20:00 

 boksz 

19:00-21:00 

(tükrös) 

 boksz 

19:00-21:00 

(tükrös) 
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11.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Iskolánk pedagógiai alapelveinek kifejtésekor részletesen foglalkozik az inkluzív nevelés 

megvalósításával. Az esélyegyenlőség a felzárkóztató munkában és a tehetséggondozás 

megszervezésében egyaránt szolgálja a tanulók esélykülönbségeinek kompenzálását 

 

 

11.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 
követelményei és formái 

 

Tantárgyakhoz, és a tanulmányi munkához kapcsolódó ellenőrzés, 

számonkérés 
 

 Szóbeli számonkérés /feleltetés/,  

 Az írásbeli beszámoltatás  

Az írásbeli beszámoltatás korlátai 

 Iskolánkban a tanulók napi kettő időszakos témazárót, ill. dolgozatot írhatnak. 

 Külső mérés esetén az adott napon más írásbeli beszámoltatásra nincs mód. 

A tanulmányi munkához, tevékenységhez köthető – egyéb területre irányuló ellenőrzési 

feladat: 

A tanulók nagyon különböző mértékű előzetes ismereteiből, szokás- és normarendjéből 

adódóan folyamatos ellenőrzést végzünk: – a tankönyvek, taneszközök, füzetek használatáról, 

az önellátásukról. 

Lemaradás esetén terápiákat alkalmazunk. Dokumentálása: szóbeli visszajelzés, feljegyzés, 

korrekciós, fejlesztési terület megjelölése. 

Az ellenőrző munkát minden esetben megelőzi egy pontos diagnosztizálás, amely feltárja, 

hogy a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók milyen szinten működnek 

 

 

A tanulók tudásának mérése 

 

A tanulók tudásának, képességeik fejlődésének mérésére - a helyi tantervi követelmények 

figyelembevételével - saját és külső mérőlapokat használunk. Ezeket évenként felülvizsgáljuk, 

és tanulói szükséglet szerint módosítjuk, kiegészítjük.  
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Kiemelten vizsgáljuk az alapkészségek fejlődését. Az eredmények értékelésénél a tanulók 

önmagához mért fejlődését kiemelkedő fontosságúnak tartjuk. A követő mérésekkel évente 

vizsgáljuk és elemezzük a fejlődés ütemét. 

 

 A mérések típusai 

 a félévi és az év végi teljesítménymérések, 

 a diagnosztikus mérések, 

 követő mérések, 

 szummatív mérés (magasabb tagozatba lépéskor) 

 őszi és tavaszi vizsgák 

 

A félévi és év végi mérések 

A méréshez használt feladatbank (tesztek) elkészítésének szempontjai (A belső mérések 

eszközei): 

 a feladatok a begyakorolt, a megerősített ismeretanyagra épüljenek, 

 különféle teljesítményszintekhez készüljenek, adjanak lehetőséget a differenciálásra, 

 mindenkor mintavétellel, kipróbálással készüljenek elemekre bontott értékeléssel és 

százalékra megadható teljesítményszinttel, 

 a feladatok – az ismereteken túl – mérjék a tanuló önállóságát, a tevékenységének szintjét, 

attitűdjét, munkatempóját, írásbeli munkája külalakját, feladat megértési képességét, 

 a mérőeszköz csak a tanuló által megismert, elsajátított munkaszokásokat, tanulási 

módokat és eszközhasználatot kérje számon, 

 a tanulók által ismert, begyakorolt algoritmusokat, feladat-megoldási módozatokat, 

piktogramokat tartalmazzanak a mérőeszközök, 

 minden tanuló fejlettségének megfelelően kapjon segítséget, manipulációs, képi eszközt a 

feladatmegoldáshoz. 

 A tanulók írásbeli beszámoltatásának másik formája, amikor külső mérőlapokat 

használunk a tudásszint mérésére. 
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Diagnosztikus mérés 

 

Diagnosztikus mérést alkalmazunk a helyzetfeltárás céljából a nevelési oktatási folyamat 

adott szakaszába lépéskor,  

 az iskolakezdéskor,  

 a tanév elején,  

 egy új tanuló érkezésekor 

 kirívó eredménytelenség esetén.  

 

Követő mérés 

Követő mérésről akkor beszélünk, ha egyes tevékenységek, készségek, jártasságok, 

képességek, ismeretek alakulását mérjük egy iskolafokozat egymást követő osztályaiban, 

vagy az egész iskolarendszerben, amely végezhető úgy is, hogy egy évfolyam vagy tanuló 

fejlődését kíséri végig tanévről tanévre.  

 

Az iskola alapvizsgája 4. évfolyam végén 

Alapvizsga 

Megnevezése Elvégzésre felkérhető Időpontja 

 

Szövegértés 4. évfolyam 

 

Matematika 4. évfolyam 

 

Környezetismeret 4. évfolyam 

 

Helyesírás, nyelvtan 4. 

 

 

 

Magyar munkacsoport 

 

Matematika munkacsoport 

 

Természettudományos munkacsopprt 

 

Osztálytanítók 

 

 

 

Ciklikusan ismétlődő  

követő  

mérések ill. 

értékelések  

 

 

 

 

A tanulmányi munka értékelése, minősítése 

 

 A tanulók teljesítményének értékeléséhez rendelkezésünkre állnak a tanulás-tanítás 

folyamatában alkalmazott ellenőrzések, a mérések eredményei.  

Iskolánkban az értékelés elsődlegesen a tanuláshoz való pozitív viszony, a motiváltság, a 

közösségben elfoglalt státusz megerősítését, pozitív irányú elmozdulását segíti. Hozzájárul az 

önismeret képességének alakításához, az önelfogadáshoz, önértékeléshez, a szülői 

elfogadáshoz. 
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11.10. Továbbhaladás az iskolában 

 A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

    - Tanulóink iskolánk magasabb évfolyamába akkor léphetnek, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítik. 

    - A követelmények teljesítését nevelőink a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. 

 A továbbhaladás kritériumai: 

    - A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához 

tanulóinknak a Köznevelési Törvényben meghatározott esetekben osztályozó vizsgát kell 

tenniük. 

    - A 250 óránál többet mulasztott tanulóink és a magántanulóink esetében az osztályozó 

vizsga tantárgyai a készségtantárgyak kivételével minden elméleti tantárgy.  

 Következmények a kritériumok nem teljesülésekor: 

    - Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt 

követelményeknek, munkáját előkészítő jellegűnek minősítjük, iskolalátogatási bizonyítványt 

kap, és tanulmányait az első évfolyamon folytathatja. 

    - Ha a tanuló a 2-8. évfolyam végén egy vagy két tantárgyból szerez "nem megfelelt" vagy 

"elégtelen" minősítést, a következő tanévet megelőzően augusztus hónapban javítóvizsgát 

tesz. 

- Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez "nem 

felelt meg" vagy "elégtelen" minősítést, az intézményvezető hatáskörébe tartozik a 

javító vizsga engedélyezése. 

11.11. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 
meghatározása 

 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet 

több 1-1,5 óránál. 
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Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai: 

 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 

 a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 

gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek 

megszilárdítása; 

 a házi feladatok differenciáltak, figyelembe véve tanulóink eltérő képességeit; 

 az írásbeli és szóbeli feladatok lehetőséget kell, hogy adjanak a tananyag megértésére, 

elmélyítésére, a kérdésfeltevés gyakorlására; 

 az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a 

tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot, csupán 

javaslatot teszünk a gyakorlásra; 

 az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók hétvégére a szokásos egyik óráról a másikra 

esedékes- feladatokat kaphatják. Javaslatot teszünk a gyakorlásra. 

     Külön értékelésre kerül a gyűjtőmunka és szorgalmi feladat. 

 

11.12. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési 
elvei 

 

Iskolánkban szükség szerint csoportbontásban tanítjuk a matematikát, a magyar nyelv és 

irodalmat, és az idegen nyelvet. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő 

jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

 

11.13. Oktatási eredményvizsgálatok 

 
„Bemenetkor” az első osztályosok ismeretanyagának, képességeinek felmérése, a feladatok 

meghatározása, szükség esetén fejlesztőpedagógus segítségével. 

„Átmenetkor” a 4. és 5. osztályban tanítók és a szaktanárok közösen összeállított anyagon mérik 

az alapkészségek helyzetét (hangos és szövegértő olvasás, helyesírás, matematika). 

Országos mérések 4., 6. és 8. évfolyamon minden tanév májusában. 

11.14. A tanulók teljesítményének értékelése 

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

tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire.  

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

első félévében szöveges értékelést végzünk, majd az ötfokozatú érdemjegy az osztályozás eszköze. 

A későbbiekben és a felső tagozaton a tanulók teljesítményének értékelése tanév közben 

érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzatokkal (kitűnő, jeles, jó közepes, elégséges, 

elégtelen) történik.  

 

 



63 

 

Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig 

 

Kiválóan teljesített / Kiválóan megfelelt 

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

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

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

meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani. 

Jól teljesített / Jól megfelelt 

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

Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés segítséget igényel az 

összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni. 

Megfelelően teljesített / Megfelelt 

A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, alkalmazása 

során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Összefüggések 

meglátására csak segítséggel képes. 

Felzárkóztatásra szorul 

A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló alkalmazására is 

csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud megnyilvánulni, 

fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni. 

 

 A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai 

 
Jeles 

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel. 

Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot. 

Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz. 

Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja. 

A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni képes a 

megoldáshoz. 

Jó 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. 

Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan. 

Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat. 

Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.  

Közepes  

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti. 

Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt. 

Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel. 

Elégséges 
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A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz feltétlenül 

szükséges. 

Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.  

A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul. 

Elégtelen 

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni. 

 

 

 

11.15. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának 
értékelési elvei  

 

 

A tanulók magatartásának és szorgalmának ellenőrzése, értékelése 

 
Magatartás ellenőrzés, értékelés: 

A létszám miatt a személyes elbírálás minden esetben lehetséges.  

- hiányzások kezelése: 

Az igazolatlan hiányzás minden esetben szülői kapcsolatfelvételt eredményez. 

- az esetleges figyelemzavarból eredő fegyelmezetlenség azonnali egyéni fejlesztést kap. Az 

alacsony létszámú osztályokban nem elképzelhető az óra zavarása, ezért külön tervet nem 

igényel a kezelés. 

 

Szorgalom ellenőrzés, értékelés: 

A szorgalom értékelését a mellékelt Kompetencia térképen végezzük. Ez kellően tiszta 

visszajelzés a szülők felé a megszokott közoktatási dokumentumok mellett, melyben 

kompetenciaterületenként értékelhető a haladás, a hozzáállás és a szorgalom fogalomkörébe 

tartozó összes terület 

 
A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 
 

Hagyományosan tanulóink kimagasló teljesítményeit a tanévzáró ünnepélyeken értékeljük. Ennek 

formája bizonyítvány, oklevél, könyv, szóbeli dicséret. Itt tanulói közösségeket is kiemelhetünk.  

Ennek szempontjai a tantestület döntése szerintiek: 

tanulmányi munka 

sportteljesítmények 

közösségi munka 

kulturális és közéleti tevékenység 
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A jutalmazás formái 

Egyéni jutalmazási formák:  

Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

szaktanári, 

osztályfőnöki, 

igazgatói, 

nevelőtestületi. 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók, tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a 

bizonyítványba kell bevezetni. Az osztályfőnökök és a munkaközösségek javaslatára a 

legkiemelkedőbb – megyei, országos eredményekkel rendelkező – tanulók oklevélben és 

könyvjutalomban részesülnek. 

Közösségi munkáért a DÖK is javasolhat tanulókat az elismerésre. 

Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi és kulturális 

versenyek győztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi 

munka részese), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. 

Csoportos jutalmazási formák:  

jutalomkirándulás, 

kulturális hozzájárulás (színház vagy kiállítás látogatáshoz). 

A magatartási elvárásokat a házirend tartalmazza. Ezen elvárások teljesítése alapján az értékelési 

szempontok a következők: 

Példás  

A házirendet minden körülmények között betartja, és másokkal is betartatja. 

Órai és órán kívüli magatartása kifogástalan. 

A közösség alakításában aktívan részt vesz, kezdeményez. 

Iskolai feladatokat önként vállal, és maradéktalanul teljesít. 

Megnyilvánulásaiban őszinte, társaival, tanáraival szemben tisztelettudó, együttműködő és 

segítőkész.  

Fegyelmező intézkedés nem volt ellene. 

Jó 

A házirendet betartja, apróbb hibáit törekszik javítani. 

A közösségben a rábízott feladatokat ellátja. 

Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő. 

Fegyelmi fokozata: legfeljebb szóbeli figyelmeztető. 

Változó 

A házirendet több ízben megsérti, vét a közösségi szabályok ellen. 

A közösség alakításában nincs szerepe, munkájában vonakodva vesz részt. 

Társaival szemben közönyös, megnyilvánulásaiban durva, tanáraival szemben tiszteletlen. 
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Fegyelmi fokozata: legfeljebb igazgatói figyelmeztetés. 

Rossz 

A házirendet nagyon hiányosan tartja be. 

A közösség munkáját hátráltatja, szándékosan árt a közösségnek.  

A nevelésére tett erőfeszítéseket rendre elutasítja. 

Társaival szemben durva, goromba. 

Tanáraival szemben tiszteletlen, udvariatlan, elutasító. 

Fegyelmi fokozata: igazgatói intés. 

A szorgalom értékelésekor a tanuló iskolai és tanulmányi munkához való hozzáállását értékeljük. A 

szorgalom értékelése nem feltétlenül függ össze az eredményes, jó jeggyel értékelt tanulási 

eredménnyel, hiszen gyenge képességű tanuló is lehet kiemelkedően szorgalmas. 

Példás 

Aki tanulmányi munkájában kitartó, a tanítási órákra képességeihez mérten pontosan és rendben, 

maximálisan felkészül. 

Tanulmányi munkájában többletfeladatokat végez, részt vesz versenyeken, pályázatokon. 

Az órai munkát érdeklődésével, aktivitásával segíti. 

Jó 

A tanítási órákra lelkiismeretesen felkészül, feladatait elvégzi, de többletfeladatokat nem végez. 

Órai aktivitása a tőle elvárható, de különösebb érdeklődést nem mutat. 

Érdeklődése csak az iskolai tananyagra korlátozódik. 

Változó 

Iskolai és otthoni munkájában csak időnként teljesít képességeihez mérten. 

Órai aktivitása hullámzó teljesítményt mutat. 

Házi feladatait hiányosan készíti el, felszerelése is többször kifogásolható. 

Gyakran szétszórt, figyelmetlen. 

Hanyag 

Tanulmányi munkájában gyakran képességei alatt teljesít, megbízhatatlan, feladatait nem végzi 

el. 

Felszerelése hiányos, így az órai tanulmányi munkát hátráltatja. 

Munkafegyelme rossz, érdektelenség, közömbösség jellemzi. 
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Záró rendelkezések 

 

 Pedagógiai Program érvényességi ideje 

Az intézmény 2015. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő-oktató munkáját e 

dokumentum alapján. 

 A Pedagógiai Program felülvizsgálata, módosítási lehetőségei 

A dokumentumban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását, ezek aktualitását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

A pedagógiai program módosítására 

-  az iskola igazgatója, 

-  a nevelőtestület bármely tagja, a nevelők szakmai munkaközösségei, 

-  diákönkormányzat, 

-  a szülők közössége, 

-  az iskola fenntartója tehet javaslatot. 

A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül a szülők 

közösségének képviselői, illetve a diákönkormányzat képviselői útján javasolhatják 

 A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozása 

A Pedagógiai program egy nyomtatott példánya az iskola titkárságán tekinthető meg. 

Megtalálható a többi iskolai dokumentummal együtt az intézmény honlapján. 

 

12.Legitimációs záradék 

12.1.A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata 
Iskolánk nevelői közössége a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján módosította. A 

módosítások bevezetése 2015. év szeptember hónap 1. napjától történik felmenő rendszerben.  

 

 

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

intézményvezetői irodában lehet elolvasni, valamint megtekinthető az iskola honlapján és a 

Köznevelés Információs Rendszerének elektronikus felületén. 
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12.2.Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai  

 
A pedagógiai programot/módosítását az intézmény diákönkormányzata 2015. év augusztus hó 28. 

napján tartott ülésén véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok. 

  

Kelt: Szentendre, 2015. év  augusztus hó 28. nap 

 

............................................. 

diákönkormányzat képviselője   

 

A pedagógiai programot/módosítását a szülői szervezet (közösség) 2015. év augusztus hó 28.napján 

tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet (közösség)  

véleményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak 

megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: Szentendre, 2015. év  augusztus hó 28. nap 

 

     ............................................. 

   szülői szervezet (közösség) 

képviselője   

12.3.A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló 
záradék 

 
A pedagógiai programot/módosítását az intézmény nevelőtestülete 2015. év augusztus hó 26.napján 

tartott értekezletén elfogadta. 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

.............................................                                                              .............................................     

hitelesítő nevelőtestületi tag        P.H.                  hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

A pedagógiai programot jóváhagyom. 

Kelt: Szentendre, 2015. év  augusztus hó 28. nap 

 

 

………………………………. 

igazgató P. H.
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12.4.Fenntartói és működtetői jóváhagyó nyilatkozat 
 

Jelen pedagógiai programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) 

bekezdése értelmében az alábbiak vonatkozásában a Dunakanyar Alternatív  Oktatásáért Alapítvány 

mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó 

döntésre jogosult vezetője a pedagógiai program fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

Kelt: Szentendre, 2015. év  augusztus hó 29. nap 

 

............................................. 

fenntartó képviselője 

 

 

Jelen pedagógiai programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) 

bekezdése értelmében az alábbiak vonatkozásában a Dunakanyar Alternatív  Oktatásáért Alapítvány 

mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy működtető 

döntésre jogosult szerve a pedagógiai program fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

Kelt: Szentendre, 2015. év  augusztus hó 29. nap 

 

............................................. 

működtető képviselője 


