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1. INTÉZMÉNYÜNKRŐL 

- bevezető - 

Intézményünk, a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola. A településen működő 

iskolákról írásos dokumentum 1786-ban készült, melyet Sóly, Hajmáskér községek 

egyházi hivatalos feljegyzései tartalmaznak. A 2003. augusztus 31.-ig működő 

épületek alapítása 1908-ra tehető. Ekkor felekezeti iskolák működtek: katolikus, 

református,a település jellegére tekintettel a „Tábori iskola” (katonai családok, tábori 

dolgozók gyermekei), valamint a sólyi református iskola. Az iskolák fenntartói az 

egyházak illetve a katonaság volt, egészen az államosításig. 1948-tól az államosítás 

után megmaradt az épületek szétszórtsága. Az 1990-es évektől a gyermeklétszám 

megkétszereződött, majd a további növekedés szükségessé tette egy új iskolaépület 

megépítését. 

A 2003/2004-es tanévben új korszerű épületbe költöztünk. 2003. szeptember 1.-jétől 

intézményünk neve: Gábor Áron Általános Iskola. Az iskola egy telephellyel 

működik, Hajmáskér Iskola út 1. szám alatt. A volt katonai tábor egyik épületének 

teljes felújításával jött létre. Kétszintes épület, melyben 12 tanterem, jól felszerelt 

számítástechnika terem, természettudományi terem, rajz-ének terem, 4 szertár, öltöző, 

helyezkedik el. A főépülethez csatlakozik egy aula. Tornaterem nincs, megvalósítása a 

következő építési ütem tárgyát képezi. A tanulmány tervei elkészültek, anyagi forrás 

megteremtéséért fáradozunk. 

Az óvoda a faluban, az iskola, az egészségház, a művelődési ház és az önkormányzat  

közelében található. Nem túl forgalmas helyen, egy szúk utcában, 1984-ben nyílt meg 

óvodánk két csoporttal. Egy családi házas épületben, utcafrontra épült. 1993-ban az 

iskola mellett egy szolgálati lakásból alakították ki a harmadik csoportot, ami 7 órában 

üzemel. Óvodánk 2001 –ben vette fel a „Lurkó Óvoda” nevet. A folyamatosan 

emelkedő gyermeklétszám szükségessé teszi egy új óvodaépület megépítését. A 

fenntartó önkormányzatok ezért mindent megtesznek, és várhatóan hamarosan 

megépülhet egy 5 csoportos óvodaépület.  

 

A fenntartó önkormányzatok 2007-ben a település 2 közoktatási intézményének 

összevonásáról döntöttek. 2007. június 1.-jén jött létre az új közös igazgatású 

közoktatási intézmény melynek neve: Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda.  

Az iskola a korábbi Hajmáskér, Sóly Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

Szentkirályszabadjával történő bővülése után 2008. szeptember 1-től a 

szentkirályszabadjai telephelyen működő Szent István Király Tagiskolával bővült. A 

tagiskola története is régi időkre nyúlik vissza, ám a közeli múltból kissé viharos 

történések dúlták életét. 

2006-ban a szentkirályszabadjai Önkormányzat addig önállóan működő intézményét 

jogutód nélkül megszüntette. A megszüntetés évében – 2006 júniusában – mintegy 

150 gyermek foglalkoztatását oldották meg az intézményben. 2006 szeptemberétől 
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egy Kht. által fenntartó iskola vette át a feladatmegoldást, mely 2008-ban anyagi 

ellehetetlenülésre hivatkozva felmondta az önkormányzattal kötött megállapodásait. 

Ezt követően került sor az intézményfenntartó társulás kibővítésére 

Szentkirályszabadjával. A tagintézmény 1 épületben működik, befogadó képessége 

lehetővé teszi valamennyi szentkirályszabadjai általános iskoláskorú gyermek 

fogadását. 

2012. július 1.-jétől az óvodai intézményegység kiválásával intézményünk ismét csak 

általános iskolai feladatokat lát el. 

Az iskola évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban 

kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak 

megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű 

emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. 

Alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános 

műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében 

intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola, valamint nyolc évfolyamos 

tagiskola működik.  

 

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete 

egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez 

igazodik: foglalkozásokon, tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz 

körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor 

kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek 

fejlesztését is. 

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól 

képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú 

múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük 

munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő 

hajmáskéri, sólyi és szentkirályszabadjai polgároknak! 

2018. szeptember 1-jétől a szentkirályszabadjai tagintézmény kiválásával 

intézményünk általános iskolai feladatokat lát el, egy telephelyen, Hajmáskéren. 
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Mottó: "Az iskola dolga, 

 hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

 hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

 hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére 

 és az alkotás izgalmára, 

 hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 

 és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." 

      (Szent-Györgyi Albert) 
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2.1 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 

 

- iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása - 

 

A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és 

oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket juttatjuk érvényre. 

 

 Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.  

 

Ennek keretében: 

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott 

követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, 

 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére 

tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban, 

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására 

törekszünk: 

 

 tanuló és tanuló, 

 tanuló és nevelő, 

 szülő és nevelő, 

 nevelő és nevelő között. 

 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb 

pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges 

nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. 

Ennek érdekében: 

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

számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető 

alapműveltséget nyújt, 

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

természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket 

közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, 

világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb 

környezetükben,  

 az iskola-oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség 

széleskörű fejlesztésében látjuk, 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás 

módszereit, 
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 szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és 

a munkának becsülete legyen, 

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

 segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, 

felismerni a rosszat, 

 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

normáinak és helyes formáinak kialakítására, 

 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és 

történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és 

hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a 

gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

 

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

venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: 

 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, 

tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a 

szülők, valamint községünk érdeklődő polgárai, 

 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a községünkben található 

„Lurkó Óvoda” -val és a „Községi Művelődési Ház” -zal, 

 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi 

hagyományaihoz híven – továbbra is képviseltesse magát a különféle 

községi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett községi 

szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt 

vegyen. 

 

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

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

 

 humánus, 

 erkölcsös, 

 fegyelmezett, 

 művelt, 

 kötelességtudó, 

 érdeklődő, nyitott, 

 kreatív, alkotó, 

 becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

 képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

 gyakorlatias, 

 képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

 jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 

 van elképzelése a jövőjét illetően, 

 becsüli a tudást, 
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 öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

 ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

 képes tudását tovább fejleszteni, és önállóan ismereteket szerezni, 

 tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

 képes mérlegelő gondolkodásra 

 képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja 

megfogalmazni szóban és írásban, 

 a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  

 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

 a természet, a környezet értékeit, 

 más népek értékeit, hagyományait, 

 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

 a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, 

 ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,  

 ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) 

együttélését biztosító szabályokat, 

 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció 

elfogadott formáit és módszereit, 

 viselkedése udvarias, 

 beszéde kulturált, 

 társaival együttműködik, 

 szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

 képes szeretetet adni és kapni, 

 szereti hazáját,  

 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

 szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

 egészségesen él, 

 szeret sportolni, mozogni, 

 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 

Tudjuk, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 

egyes hozzánk járó tanuló személyiségében.  

 

Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető 

legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt 

személyiségjeggyel. 
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2.2 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA 

CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti 

értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten 

fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük 

meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.  

Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények 

védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 

Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges 

és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás 

képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben 

tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a 

balesetek megelőzése). 

Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). 

Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, 

kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására 

és létrehozására. 

Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, 

tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 

Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások 

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi 

érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, 

készség a megegyezésre. 

A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és 

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra 

ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, 

jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és 

hazaszeretet. 

A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő 

kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik 

tiszteletben tartása. 

 Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek 

egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. 

Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a 

közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek 

elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben 
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később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, 

valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. 

 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 

Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

Szokások kialakítását célzó, 

beidegző módszerek. 

 

- Követelés. 

- Gyakoroltatás. 

- Segítségadás. 

- Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség  

  tevékenységének  

  megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy  

  távolabbi) célok kitűzése,  

  elfogadtatása. 

-Hagyományok kialakítása. 

- Követelés. 

- Ellenőrzés  

- Ösztönzés. 

Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése. 

 

- Elbeszélés. 

- Tények és jelenségek  

   bemutatása. 

- Műalkotások 

bemutatása. 

- A nevelő személyes  

   példamutatása. 

- A nevelő részvétele a 

tanulói     

közösség tevékenységében. 

- A követendő egyéni és 

csoportos minták kiemelése a 

közösségi életből. 

Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása). 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 

- A tanulók önálló elemző 

   munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. 

- Vita. 

 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak döntő többsége a nyolcadik évfolyam 

végén:  
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 minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás 

kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. 

(Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége - vagyis 

több mint ötven százaléka - a minimális követelmények teljesítésén túl 

az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az 

iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) 

 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, 

képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a 

középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, 

 ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, 

valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és 

magatartásformákat, 

 határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát 

illetően. 

 

2.3 KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 

 

Célunk a sikeres munkaerő piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó 

tanulás megalapozását szolgáló képességek, a kulcskompetenciák fejlesztése. 

 

Kulcskompetenciák elnevezésének változása 2020 

 Anyanyelvi kommunikáció - Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen 

nyelvi 

 Matematikai kompetencia - Matematikai gondolkodási  

 Szociális és állampolgári kompetencia - Személyes és társas kapcsolati 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia - Munkavállalói, vállalkozói 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség - Kreativitás, önkifejezés, 

kulturális tudatosság 

 A hatékony, önálló tanulás - A tanulás kompetenciái  

Az anyanyelvi kommunikáció, az idegen nyelvi kommunikáció, a matematikai 

gondolkodás és a természettudományi és technológiai kompetenciák, a digitális 

kompetencia, a személyes és társas kapcsolati kompetencia, a munkavállalói és 

vállalkozói kompetencia, a kreativitás, önkifejezés, kulturális tudatosság, a hatékony, 

önálló tanulás fejlesztését biztosítjuk: 

 a differenciált tanulásszervezéssel  

 az IKT eszközök tanórai, valamint más iskolai vagy otthoni tanulás 

támogatására alkalmazásával  

 képességfejlesztő – képesség kibontakoztatást segítő programokkal 

 kooperatív tanulási technikák alkalmazásával 

 projekt, team és műhelymunkával  

 tanórán kívüli foglalkozási formákkal: felvételi előkészítő, 

felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokkal, 

 az iskola falain túlmutató kezdeményezésekkel 
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2.4 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK 

 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 

A tanulók erkölcsi nevelése. 

Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 

A tanulók értelmi nevelése. 

Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 

A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

A tanulók akarati nevelése. 

Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 

A tanulók nemzeti nevelése. 

A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 

hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

A tanulók állampolgári nevelése. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 

felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi 

tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

 

 

A tanulók munkára nevelése. 

Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és 

környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 

Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az 

egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény 

kialakítása. 
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2.5 A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt 

a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt 

közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 

irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, 

tervszerű nevelői fejlesztése. 

A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral 

változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek 

elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm 

– önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 

Az önkormányzás képességének kialakítása. 

A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői 

segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt 

módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói 

közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a 

közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt 

vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési 

formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, 

formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 

A „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program 

kísérleti megvalósítása” elnevezésű, EFOP-3.3.5-17 kódszámú projektben tematikus 

napközis és bentlakásos programokat az intézmény az Oktatási Hivatal által fejlesztett 

oktatási és képzési tartalmakra építve alkalmazza az alábbiak szerint: 

Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmak megvalósításához a 

köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek 

kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektet az élményalapú tanulás 

módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására felhasználva a 

képzésen elsajátított ismereteket. 
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2.6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A 

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK 

MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ  

TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK 

 

 A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-

tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra. 

 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak 

tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a 

gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is 

tartsuk. 

A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük 

azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók 

tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. 

Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, 

hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a 

legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és 

az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak 

tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó 

munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és 

csoportos munkájára támaszkodnak. 

 

 Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli 

tevékenységek segítik: 

 

Hagyományőrző tevékenységek 

Fontos feladat az iskola névadójának, Gábor Áron emlékének ápolása. Ezt szolgálja az 

évenkénti megemlékezés november 27.-én a névadó születésnapjáról, a különféle 

iskolai rendezvények megszervezése. 

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 

alkalmakkor: Gábor Áron születése, 1956. október 23-a, 1849. október 6-a, 1848. 

március 15-e évfordulóján, karácsonykor, a gyermeknapon, illetve a 8. osztályosok 

ballagásakor. 

Tagintézmény tekintetében még SZMSZ rendelkezései. 

Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók 

tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat 

működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban megválasztott 

küldöttekből álló diák-önkormányzativezetőség irányítja. A diákönkormányzat 
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tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. A tagintézményben a 

tagintézmény-vezető. 

Napközi otthon, tanulószoba. A törvény előírásainak megfelelően, – amennyiben a 

szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-4. 

évfolyamon napközi otthon, az 5-8. évfolyamon tanulószoba működik. 

Diákétkeztetés. A napközi otthonba felvett tanulók a törvény által meghatározott 

étkezésben részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – 

ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az iskola működtetője által megállapított 

étkezési térítési díjakat az iskola által meghatározott módon kell befizetni.  

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék 

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó 

és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére heti egy-három felzárkóztató órát szervezünk. 

A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge 

eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére 

képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika 

tantárgyakból. További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról 

– a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden 

tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

 

Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör 

a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, 

valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre. Egy-egy sportcsoport heti két órában működik. Tanévenként eltérés 

lehet, melyet az iskolai munkatervben kell rögzíteni. 

Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. 

A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 

vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését 

olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

Versenyek, vetélkedő, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az 

iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán 

kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők 

megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők 

szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

A tanév folyamán szervezett versenyek, bemutatók vetélkedők: 

Gábor Áron napok   tanulmányi és sportversenyek stb. 

Költészet napja    szavalóverseny 

Föld napja    természetismereti vetélkedő 

Tornaverseny     szertorna verseny 
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Házi tanulmányi verseny  szaktárgyi versenyek 

Képzőművészeti kiállítások  kortárs művészek bevonásával 

Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a, nevelőmunka elősegítése céljából az 

osztályok számra évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A 

tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük.  

Testvériskolai kapcsolatok. Iskolánk testvériskolai kapcsolatot ápol Hajmáskér község 

testvértelepülésének a szlovákiai Nagykér (Velky Kyr), alapiskolájával. Éves 

rendszerességgel veszünk részt egymás kulturális és sportrendezvényein, tanulmányi 

versenyein, ezzel megismerve egymás kultúráját, hagyományait. 

Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segíthetik a táborszerű 

módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai 

foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Az erdei 

iskolai foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük. 

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-

egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják 

a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett 

csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha ez költségekkel is jár 

– önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők 

anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, 

kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható 

iskolai könyvtár segíti. A tagintézményben könyvtár nem működik. 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók 

igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – 

tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, történelmi egyházak – az 

iskola-nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást 

szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 

Utazás a tanórán kívüli programokra, programokon. A tanórán kívüli programok 

esetében, amennyiben a program személyszállításhoz kötött (külföldi utak 

tekintetében), az utazók biztonsága érdekében az SZMSZ-ben meghatározott módon 

kell eljárni. 
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2.7 AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK 

Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

 

Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű 

egészségnevelés – az egészségi állapot erősítésérre és fejlesztésére irányul. Ide tartozik 

például az egészséges táplálkozás, a szabadidő aktív eltöltése, a mindennapos 

testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus 

párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a családtervezési módszerek, az 

egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az egészségkárosító 

magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer-biztonság megvalósítása. 

 

Az egészségfejlesztési feladatok megoldása során az iskola 

 minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a nevelőtestület 

egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

 együttműködést alakít ki a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi 

szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola 

egészséges környezet legyen. 

 egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 

szolgáltatást biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség 

szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó 

egészségfejlesztési programokkal. 

 kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a 

szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki 

egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak. 

 olyan nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a 

tanulók „jól-létét” és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, 

elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. 

 törekszik arra, hogy segítse tanulóinak, az iskola személyzetének, a családoknak, 

valamint a helyi közösségek tagjainak egészségük megőrzését, együttműködik a 

helyi közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértsék, a közösség hogyan járulhat 

hozzá – vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését. 

 

Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést 

és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a 

lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van 

szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel 

kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben 

alapozódhassanak meg. Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás 

szempontjából lényeges területeknek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes 

tevékenységébe be kell épülnie. 
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Ezek közé tartoznak az alábbiak: 

 önmagunk ismerete 

 egészségi állapotunk ismerete 

 a mozgás fontossága 

 a mentális fejlődés elősegítése 

 

Az egészségfejlesztésben képzett pedagógus szakembernek támaszkodnia kell az 

osztályfőnökök és az iskolai egészségügyi szolgálat szoros együttműködésére, a 

szaktanárok és a munkaközösség-vezetők munkájára. A feladat jellege közös 

problémakezelést és egységes viszonyulást igényel a résztvevők között: 

 intézményvezető vagy megbízottja; 

 egészségnevelő pedagógus; 

 iskolaorvos, védőnő; 

 diákönkormányzatot segítő pedagógus; 

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős; 

 napközis és tanulószobai csoportok vezetői. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

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

biológia- és testnevelésóra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg az óra 

részeként. Ezt a feladatot az ifjúsági védőnő látja el, aki ifjúsági védőnői 

szakdiplomával és egészségfejlesztő, mentálhigiénikus szakdiplomával is rendelkezik. 

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja 

 fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást, 

 megismertetni a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a 

veszélyes anyagok – egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb 

tényezőit, 

 felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, 

kezelésére. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái 

 Szervezetten, a természetismeret- biológia–egészségtan tanterv részeként, 6.-8. 

évfolyamon „Összhangban a környezettel: az egészség megőrzése” című fejezet 

kiegészítéseként. A szaktanár a védőnő által összeállított óravázlat segítségével 

kéri számon a tanultakat. 

 Önkéntes jelentkezés formájában, tanórán kívüli csoportfoglalkozáson, 

tanfolyamon való részvétellel is lehetséges igény szerint. 
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2.8 AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ INTÉZMÉNYI FELADATA 

 

A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 Az intézmény minden tagjának hatékony irányítása és menedzselése, valamint 

a tanulószervezet kialakítása, fenntartása és fejlesztése.  

 Magas elvárásokkal biztosítsa, hogy a tanulás és a tanítás a tanulói teljesítmény 

javulásához vezessen. A folyamat tanulási kultúrájának és a teljesítési 

lehetőségeinek megteremtése.  

 Segítse a kutatásokat és a tényalapú megközelítést a tanulásban és tanításban.  

 Alakítsa ki a visszajelzés és az értékelés kultúráját, a fejlődés elősegítése 

érdekében.  

 Biztosítsa, hogy a tantervben feltüntetett tevékenységek személyre szabottan az 

intézmény minden egyes tanulójának fejlesztését szolgálják.  

 Törekedjen befogadó tanulási környezet kialakítására, a rendelkezésre álló 

források optimális felhasználásával.  

A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és 

nevelési elveinek megismerését és tanulási-tanítási folyamatokba épülését.  

 Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan 

reagál rájuk, ismeri a változtatások szükségességének okait. A változtatást, 

annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és azok 

elkerülési módját megosztja kollégáival, a felmerülő kérdésekre választ ad. 

Ehhez teremtsen nyitott környezetet, építse ki az interaktív kapcsolatrendszert, 

a kommunikációs csatornákat, a változásban érin-tett szereplőkkel.  

 Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a 

fejlesztési területeket), ehhez felhasználja a belső és a külső 

intézményértékelés eredményét. - Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú 

terveinek lebontását és összehangolását, biztosítja azok meg-valósítását, 

értékelését, továbbfejlesztését.  

 Képviseljen egy közös értékeken alapuló jövőképet, amelynek célja az aktuális 

gyakorlat és a tanulói eredmények javítása.  

 Kövessen olyan stratégiát, amely az intézményi célok eléréséhez mindenki 

számára megvalósítható lépéseket kínál.  

 A vezető megosztja a vezetést munkatársaival, és a fejlesztést a saját és mások 

képességeibe vetett biza-lomra alapozza.  

 A feladatok tervezése során a nevelőtestület bevonásával a célok elérését 

értékeli, és a szükséges lépéseket meghatározza, célokat vagy feladatokat 

módosít.  

Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 Kritikusan reflektál saját személyiségére, viselkedésére, cselekedeteire, és ha 

szükséges felülvizsgálja sa-ját döntéseit.  

 Folyamatosan fejleszti az interperszonális erősségeit, és igyekszik legyőzni a 

gyengeségeit.  
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 Folyamatosan naprakész szakmai ismeretekkel rendelkezik, hogy az intézmény 

jövőképét megalkossák, céljait meghatározzák és elérjék  

 Felismeri a neveléshez és az oktatáshoz kötődő erkölcsi és etikai 

körülményeket, betartja a szakma etikai szabályait, és elfogadja a vezetéssel 

járó felelősséget.  

 A vezető hatékonyan kommunikál, mélyen elkötelezett a tanulók oktatása, a 

tanárok és önmaga képzése és fejlesztése iránt.  

Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Inspirálja és ösztönzi kollégáit és a tanulókat, valamint támogatja őket abban, 

hogy pozitívan álljanak a nevelésben és az oktatásban megjelenő kihívások elé.  

 Megosztja a vezetést munkatársaival; a fejlesztést a saját és mások 

képességeibe vetett bizalomra alapozza.  

 A vezető a közös/megosztott vezetés különböző formáira építve hatékony 

csapatmunkát teremt, koordinál, és ebben részt is vesz.  

 Biztosítja, hogy a munkatársak, az intézmény és más érintettek az igényeiknek 

és a velük szemben támasztott követelményeknek megfelelő szakmai 

továbbképzésben részesüljenek.  

 Feladata, hogy a pedagógusokat a szakirodalom kritikus olvasására ösztönözze 

tanítási gyakorlatuk fejlesztésének érdekében.  

 A vezető döntéseket hoz, problémákat old meg, konfliktushelyzeteket kezel – 

mások szempontjait és a különböző társadalmi és kulturális sokféleségből 

adódó nézőpontokat figyelembe véve (kommunikáció és közös döntéshozatal).  

 Elfogadó, pozitív környezetet, a tudásmegosztásra, valamint a közös célok 

elérésére nyitott, támogató kultúrát alakít ki, betartva az erkölcsi és etikai 

normákat mások vezetése közben.  

Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi 

szabályozók változásait, a pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz 

szükséges jogszabály-változásokról folyamatosan tájékoztatja. - A 

megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción 

alapul.  

 Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény, mint létesítmény, és a 

használt eszközök biztonságos működtetésének megszervezése.  

 Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza 

nyilvánosságra.  

 A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében 

kommunikációs eszközöket, csatornákat működtet. - Szabályozással biztosítja 

a folyamatok nyomon-követhetőségét, ellenőrizhetőségét.  

 Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt.  

 Személyesen közreműködik az intézmény partneri kapcsolattartásban.  

 Hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a fenntartóval az 

emberi, pénzügyi és tárgyi erő-források biztosítása érdekében.  

 



Pedagógiai Program 2020 

 

Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola  23 

 

2.9 A PEDAGÓGUSOK HELYI FELADATAI, AZ 

OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza.  

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. 

 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

vezetése, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és 

értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok 

ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a pedagógiai alkalmasságot és 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. 
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 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség 

kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot 

tart az osztály szülői munkaközösségével. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a 

nevelőtestület elé terjeszti. 

 Szülői értekezletet tart. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös 

feladatok megoldását. 

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 
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2.10 A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL 

KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

 

2.10.1 Sajátos nevelési igényű tanulók:  

A sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkoztatása iskolánkban integráltan történik.  

Sajátos nevelési igényűnek csak az a gyermek számít, aki erről érvényes szakértői 

véleménnyel rendelkezik. 

 

A sajátos nevelési igény kifejezi:  

 a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy 

teljes körű módosulását,  

 az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, 

fejlődésének eltérő ütemét, eset-leg részleges vagy teljes kiesését, 

fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét.  

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól 

érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol 

minden tanuló teljes értékű ember-ként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva.  

A helyi igényeket felmérve, valamint intézményünk személyi és tárgyi adottságait, 

feltételeit tekintve iskolánk a szakmai alapdokumentumunknak megfelelően az alábbi 

sajátos nevelési igényű gyermekeket tudja fogadni:  

 egyéb pszichés tanulási zavart: dyslexiát, dysgraphiát, dyscalculiát mutató 

gyermekeket  

 autizmus spektrumzavarral küzdő tanulókat  

 érzékszervi (beszédfejlődésben sérült-beszédfogyatékos) sérült gyerekek 

köréből a szakértői és rehabilitációs bizottság által integrálásra javasoltakat, 

akik enyhébb fokban sérültek.  

Az iskola teljes integrációt tud biztosítani a fent felsorolt sajátos nevelési igényű gyerekek 

számára. Az átlagos osztálylétszám számításánál a sajátos nevelési igényű tanulót 

kettő vagy három főként vesszük figyelembe a szakvélemény alapján.  

Az intézményben utazó logopédus, gyógypedagógus-(ok) dolgoznak. Az iskolában 

fejlesztő szoba kialakítása megtörtént. 

 

  A nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

Az iskolai képzés teljes időtartama alatt arra kell törekedni, hogy a sajátos nevelési igényű 

tanuló személyisége a képzés végére minél harmonikusabban és teljesebben 

kibontakozzon, képes legyen a társadalom által elfogadott normák szerint, saját 

igényeit megvalósítva kiegyensúlyozott, boldog életet élni.  

A tanköteles korú sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának során a legfontosabb 

figyelembe veendő szempontok:  

 az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés megváltozása  

 sajátos tanulási képességek  
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 egyéni szükségletek.  

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól 

érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol 

minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva. 

   Célok:  

 a sajátos nevelési igényű / tanulásban akadályozott / tanulók 

képességfejlesztése a hiányosan működő pszichés és kognitív funkciók terápiás 

jellegű korrekciójával  

 a differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás a habilitációs és 

rehabilitációs eljárásokkal  

 az általános műveltség megalapozása az életkor és osztályfok figyelembe 

vételével.  

  Pedagógiai alapelvek:  

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes 

fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók 

lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő 

elvek szerint kell megszervezni:  

A feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 

ahol erre szükség van 

 Szükség szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, 

követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni.  

 Nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken 

megfogalmazott célok, feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is 

érvényesek.  

 Az iskola-segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassa a tanulókat, 

elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; a fogyatékosság egyes 

típusaival összefüggő feladatokról.  

 Az SNI tanuló értékelése az egyéni fejlődési ütem, az egyéni különbségek 

maximális figyelembevételével történik. A tanuló teljesítménye önmagához 

mérten és előremutatóan kerül értékelésre, megőrizve a tanulási kedvet.  

 

  Ezen túl érvényesíteni kell az alábbi elveket.  

 

 A prevenció elve:  

Iskolába lépéskor mérést végzünk azért, hogy megtudjuk, kik azok a gyerekek, akiknek 

egyéni fejlesztésre van szükségük.  

A részképesség-zavarok korai felismerése azért fontos, mert terápia hiányában 

megakadályozza az olvasás-írás elsajátítását.  

Ilyen részképesség-zavarok:  

 gyenge hang megkülönböztető képesség  

 hallási figyelem zavara  

 rövid távú akusztikus és vizuális emlékezet zavara  

 vizuális észlelés fejletlensége  
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 taktilis, kinesztetikus észlelés fejletlensége  

 téri vizuális integráció hiánya  

 testséma zavara  

 jobb-bal megkülönböztetés nehézsége  

 vizuomotoros koordináció zavara.  

Azokat a tanulókat, akiknek a prevenció nem elégséges, szakértői vizsgálatra küldjük.  

 

 A rehabilitáció elve:  

A sajátos nevelési igényű tanulók állapotának megfelelő fejlesztő foglalkozások és a 

szükséges eszközök biztosítása – a fejlesztő munka eltér a hagyományos pedagógiai 

tevékenységtől. Az elméleti felkészültség mellett nem nélkülözheti az e célra 

kidolgozott módszereket és eszközöket. A foglakozások során olyan alapkészségeket 

fejleszt, amelyek a gyerek iskolai teljesítményéhez szükséges képességek, készségek 

kialakulását szolgálják, hogy minél zökkenő mentesebb legyen az iskolai tanulás. A 

fejlesztő munka egyik fő célja, hogy a tanulók meglévő hátrányai ne szélesedjenek, 

hanem az évek előrehaladtával a lemaradásuk minél kisebb legyen, és közelítsen az 

adott évfolyam követelményeihez.  

Iskolánkban a tanítási órákon ugyanazt a tananyagot tanítjuk a sajátos nevelési igényű 

tanulóknak is, de mivel ők lassabb tempóban dolgoznak, több időt biztosítunk 

számukra. Az alkalmazott módszerek meghatározzák a sajátos nevelési igényű tanulók 

sikereit. 

  

 Az integráció elve:  

Iskolánk próbálkozik az inklúzió szellemének megfelelő teljes integrációval. A tanuló 

teljes időtartamban az osztálytársaival együtt tanul, így nagyobb esélye van a sikeres 

szocializációra.  

Iskolánk mindent megtesz a sikeres integrációért. Megvalósítjuk az integráció törvényi 

feltételeit, biztosítjuk az SNI tanuló törvény adta jogait, a kötelező és adható 

kedvezmények igénybevételét, differenciált óraszervezéssel az egyéni képességek 

kibontakozását. A képességek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Differenciálást, 

aktív tanulói magatartást részesítünk előnyben.  

 

  A nevelés-oktatás fő feladatai:  

 az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása az 

évfolyamok, osztályfokok, tantárgyi sajátosságok, egyéni különbségek 

figyelembe vételével  

 a mentális képességek fejlesztése a megismerő funkciók egyénre szabott 

terápiás jellegű korrekciójával,  

 az ismeretek tartalmának, mélységének mindenkori aktualizálása a 

tanulócsoport és az egyének kondícióinak megfelelően  

 a tanítás és nevelés szervezeti kereteinek szükség szerinti alakítása  

 a módszerek és tevékenységi formák optimális megválasztása a mindenkori 

pedagógiai tevékenység kívánalmainak megfelelően.  
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 a problémák korai felismerése érdekében a 2. évfolyamos tanulóknál 

gyógypedagógus bevonásával szűrést végzünk.  

  

  Az iskola az alábbiakat biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekeknek:  

 Szükség esetén (szakértői és intézményvezetői döntésre) egy évfolyam 

tananyagának elsajátítására egy tanévnél hosszabb időt is engedélyezhet.  

 A tanulót az intézményvezető szaktanácsadói javaslatra egyes tantárgyakból 

vagy tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól felmentheti. Mentesítés 

esetén biztosít a gyermek számára felzárkóztatást, egyéni fejlesztési terv 

alapján, egyéni foglalkoztatással. /A tanulónak a mentesített tantárgyak óráin is 

részt kell vennie, szintjének, képességeinek megfelelően differenciált 

foglalkoztatásban részesülve/ 

 A tartósan lemaradó gyerekek részére szakvélemény alapján, az adott 

munkaközösség csökkentheti a tananyagot, a követelményszintet, és nagyobb 

mértékű pedagógiai segítséget nyújt.  

 Gyógytestnevelési órákat biztosítunk az eltérő testi fejlődésű tanulóknak.  

 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény 

miatt a szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt 

egyéni munkarend keretében tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás 

keretében történő felkészítésére az iskolának tanulónként az osztályok heti 

időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre.  

A sajátos nevelési igény miatt egyéni munkarend keretében tanulmányokat folytató 

tanulók esetében a meghatározott időkereten belül kell biztosítani az egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat.  

 

  A tanórai és a tanórán kívüli fejlesztés kiemelt területei:  

Az anyanyelvi fejlesztésben különös hangsúlyt kap:  

 a pontos diagnózis, a megfelelő fejlesztési szempontok és módszerek 

kiválasztása, a vizsgálatok szak-szerű elvégzése,  

 a testséma biztonságának kialakítása,  

 a téri és idői relációk kialakítása praktikus és verbális szinten,  

 a balról-jobbra való haladási irány rögzítése,  

 a vizuomotoros koordináció gyakorlása,  

 a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,  

 az auditív és vizuális diszkrimináció és emlékezet fejlesztése,  

 az olvasási, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) hangoztató-elemző vagy 

dyslexia prevenciós módszerrel,  

Az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai 

pályafutása alatt,  

 a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,  

 grafomotoros fejlesztés,  

 a helyes ejtés, a fonéma hallás fejlesztése,  

 hang- és betűegyeztetési gyakorlatok,  
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 a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, memoriterek,  

 könyvtárhasználat,  

 számítógép, internet.  

A matematika fejlesztésében különös hangsúlyt kap:  

 a testséma kialakítása,  

 a téri relációk biztonsága,  

 a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,  

 a szerialitás erősítése,  

 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 művészetek területen kiemelt szerepet kap:  

 az érzékelés, észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd, a 

téri orientáció,  

 a mozgás – ritmus - beszéd koordináció,  

 grafomotoros fejlesztés  

 -szenzomotoros fejlesztés.  

 A mozgásfejlesztés során kiemelt szerepet kap:  

 nagymozgások fejlesztése,  

 rugalmasság fejlesztése,  

 statikus, átmeneti és dinamikus egyensúly,  

 ellentétes végtagmozgás fejlesztése,  

 testséma, téri orientáció,  

 ritmusfejlesztése,  

 szerialitás,  

 emlékezet,  

 mozgásutánzás,  

 finommotorika fejlesztésének előkészítése.  

A személyiségfejlesztés során kiemelt szerepet kap:  

 helyes önértékelés, az énkép erősítése,  

 az önbizalom erősítése,  

 a szociális kapcsolatrendszer kommunikációs eszköztárának növelése,  

 a hibás-hiányos helyzetfelismerés kompenzálása,  

 a tudatos önirányítás, önkontroll kifejlesztése,  

 az empátia fokozása, a másság elfogadtatása.  

Az élő idegen nyelv tanítása során kiemelt szerepet kap:  

 a játékosság,  

 mondókák, énekek, népi játékok tanítása,  
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 az adott nyelvet beszélő népek hagyományainak megismerése,  

 beszédszándék, beszédértés, beszédkészség.  

 

  Módszerek:  

 Differenciálás a tananyag tartalmában, felosztásában, szintjeiben;  

 Csoport, páros, egyéni munkaforma megválasztása a feladatnak megfelelően;  

 A számonkérés típusa: szóban, írásban  

 Speciális megsegítésüket, egyéni fejlesztésüket tanórán kívül szakember végzi 

egyéni fejlesztési terv alapján.  

 Kiemelt nevelési feladataink a sajátos nevelési igényű tanulók esetében: önálló 

értékelés és önbecsülés kialakítása, a kudarctűrő képességének erősítése, 

önállóságra szoktatás.  

Fontos, hogy az osztály tanulói elfogadják tanulótársuk másságát, jó szintű toleranciával 

rendelkezzenek. Fel kell ismerni, hogy az érintett tanulónak melyek a jól fejlett, jól 

működő képességei, és ezeknek teret kell adni, hogy sikerei előre vigyék 

személyiségét.  

A sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő 

programot a helyi tantervek tartalmazzák 

 

2.10.2 A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 

tevékenységek: 

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és 

gyermekjóléti szolgálattal; 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 a felzárkóztató órák; 

 a napközi otthon; 

 a tanulószoba; 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

 a családlátogatások; 

 a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése. 

 

2.10.3 A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek 

segítik: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása, 

 differenciált tanulásszervezési eljárások, kooperatív munka 

 frontális osztálymunka keretében megvalósított önként vállalt egyéni munka 

(előadás, önálló megfigyelés, kísérlet) 
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 csoport, páros és individualizált munka 

 differenciált motiválás, feladat, értékelés 

 projekt napok, projekt hét 

 a tehetséggondozó foglalkozások; 

 az iskolai sportkör; 

 a szakkörök; 

 versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); 

 kutatási projektek; 

 a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata; 

 a továbbtanulás segítése. 

 

2.10.4 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a 

következő tevékenységek során történik: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 a napközi otthon; 

 a tanulószoba; 

 az egyéni foglalkozások; 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata; 

 a továbbtanulás irányítása, segítése. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra. Az a tanuló 

tartozik ebbe a körbe, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes 

alatti, vagy a megelőző tanév átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást 

mutat. Ezen tanulók megsegítése érdekében egyéni fejlesztési tervek készülnek, és 

igénybe vesszük a korai jelző és pedagógiai intézkedésekkel támogató rendszer 

lehetőségeit. 

 

2.10.5 A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 a felzárkóztató órák; 

 a napközi otthon; 

 a tanulószoba; 

 a diákétkeztetés; 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata; 

 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai; 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; 

 a családlátogatások; 
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 a továbbtanulás irányítása, segítése; 

 az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége; 

 a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek; 

 az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek; 

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal 

annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél 

hamarabb segítségben részesüljenek. 

 

2.10.6 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja 

a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. 

Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 

Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető 

feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen 

belül feladatai közé tartozik különösen: 

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében 

fordulhatnak, 

 családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 

 a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, 

 segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, 

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását kezdeményezi,  

 tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek fejlődését 

veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése.  

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az 

iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, 

megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és 

ifjúságvédelem területén: 

 fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, 

 meg kell keresni a problémák okait, 

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat 

szakembereinek. 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes: 

 

 nevelési tanácsadóval, 

 gyermekjóléti szolgálattal, 
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 családsegítő szolgálattal, 

 polgármesteri hivatallal, 

 gyermekorvossal, 

 továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, 

egyházakkal, alapítványokkal. 

 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 a felzárkóztató foglalkozások, 

 a tehetséggondozó foglalkozások, 

 az indulási hátrányok csökkentése, 

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

 a pályaválasztás segítése, 

 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

 a családi életre történő nevelés, 

 a napközis és a tanulószobai foglalkozások, 

 az iskolai étkezési lehetőségek, 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, 

szabadidős tevékenységek, szünidei programok), 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), 

 a szülőkkel való együttműködés, 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 
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2.11 AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ 

TANULÓI RÉSZVÉTEL RENDJE 

Az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület hatáskörébe 

tartoznak.  

A jogszabályok szerint bizonyos döntések a fenntartó, mások az intézmény vezetőjének 

hatáskörébe tartoznak. A tanulók döntési joga a diák-önkormányzati munkában 

történő részvételre, annak szervezésére, szervezeti rendjének kialakítására 

korlátozódik a jogszabályok által meghatározott módon. A köznevelési törvényben és 

végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint biztosítjuk annak lehetőségét, hogy 

a tanulók – a diákönkormányzat szervezeti keretei között – kifejthessék véleményüket 

a házirend, a szervezeti és működési szabályzat, valamint a pedagógiai program 

elkészítésekor. Ennek érdekében az osztályfőnökök és a diákönkormányzat patronáló 

tanára közreműködésével minden osztályban az életkornak megfelelő szinten és 

tartalommal ismertetjük a dokumentumok tartalmát, biztosítjuk az egyes tanulók és az 

osztályközösségek számára a véleménynyilvánítás lehetőségét. A dokumentumok 

tanulói véleményezése a diákönkormányzat hatásköre az annak szervezeti és működési 

szabályzatában foglaltak szerint. 

 

Ugyanakkor lehetőséget kívánunk biztosítani arra is, hogy egyes – a tanulóközösség 

egészére vonatkozó – döntések meghozatala előtt a tanulók szervezett formában részt 

vehessenek a döntést megelőző véleményezésben. A tájékoztatás és a tanulói 

vélemények beszerzésének módszerét az előző bekezdésben meghatározottal azonosan 

határozzuk meg. 

 

A diákönkormányzat bevonásával biztosítjuk az iskola tanulóközössége számára azt a 

lehetőséget is, hogy a tanulók számára fontos döntéseket megelőzően – a 

diákönkormányzat vezetőjének vagy patronáló tanárának előzetes kérése alapján – 

részt vehetnek a nevelőtestületnek azokon az értekezletein, amelyeken az iskola 

munkájának értékelése történik. 
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2.12 A SZÜLŐK,  A TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 

 

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

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

 a tagintézmény-vezető a tagintézmény tanulóit havonta iskolagyűlés keretében, 

 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

 

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

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 

nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

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

az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség 

választmányi ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

  Családlátogatás.  

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

Szülői értekezlet. 

Feladata: 

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

 a szülők tájékoztatása 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

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

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola igazgatósága felé. 

Fogadó óra. 
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Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy 

tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő 

helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

Nyílt tanítási nap. 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon 

közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

Írásbeli tájékoztató.  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.    

A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai 

munkaterv évenként határozza meg. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével vagy az iskolaszékkel. 
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2.13 A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA 

VIZSGASZABÁLYZATA 

 

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

 osztályozóvizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra 

vonatkozik. 

A vizsgaszabályzat hatálya : 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozóvizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára 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. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

A tanulmányok alatti vizsgákra részletes követelményeit a 20/2012. EMMI rendelet 64. -

73. § tartalmazza. 

  

Fogalom meghatározás: vizsgák fajtái 

Intézményünkben az alábbi tanulmányok alatti vizsgák lehetnek: 

  

 Osztályozó vizsga: A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához 

osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

 tanulmányait magántanulóként folytatja (felmentették a tanórai 

foglalkozásokon való részvétele alól),  

 a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,  

 egy adott tantárgyból az éves mulasztása meghaladja a tanítási órák húsz 

százalékát,  

 engedélyezték számára, hogy egy vagy több tantárgy követelményének az 

előírtnál rövidebb vagy hosszabb idő alatt tegyen eleget.  

 Különbözeti vizsga: Iskolánkba felvett tanuló esetén különbözeti vizsgát kell 

tenni a nem tanult tantárgyakból. 

 Javítóvizsga: A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha  

 tanév végén elégtelen osztályzatot kapott,  

 igazolatlanul távol maradt az osztályozó vagy különbözeti vizsgáról,  

 az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. 

Ebben az esetben a következő vizsgaidőszakban kell javítóvizsgát tenni.  
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A javítóvizsga tanév végén utólagosan letehető vizsga azokból a tantárgyakból, amelyekből a 

tanuló tudását elégtelennel minősítették, vagy az osztályozó vizsgán a tudását részére 

felróható szabálytalanság vagy ok miatt nem tudták minősíteni.  

Mint a jogszabályi rendelkezésből következik – szemben az osztályozó vizsgával- a tanuló 

alanyi joga, hogy javítóvizsgát tegyen.  

Javító vizsgát a tanuló akkor tehet, ha a tanév végén három vagy annál kevesebb 

tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot. 

 

 Pótló vizsga: Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy 

javítóvizsgáról igazoltan távol marad, pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg 

ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt 

vizsgarészekből kell tenni. 

Vizsgaidőszakok: 

 

A tanulmányok alatti vizsgák időpontját az iskola saját hatáskörben a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről szóló miniszteri rendelet előírásaira tekintettel határozza 

meg. 

A vizsgaidőszakot az iskola munkaterve, a tanév helyi rendje rögzíti, és arról az intézmény 

vezetője tájékoztatja a tanulókat. A rendes vizsgaidőszakban bármely vizsgafajta letehető. 

Pótló vizsga letételére az igazgató a tanév tetszőleges időszakában rendkívüli 

vizsgaidőszakot szervezhet.  

A rendes vizsgaidőszakok a következők:  

 Félévi:  A tanév I. félévét záró, az éves munkaterv által meghatározott  

félévi osztályozó értekezlet előtti 10 tanítási nap.  

 Év végi:  A tanév végén, az éves munkaterv által meghatározott év végi osztályozó  

értekezlet előtti 10 tanítási nap.  

 Nyári:  A nevelési év vége, augusztus hónap utolsó 15 munkanapja. 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

  

A vizsgabizottság létszáma és megbízása 

  

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottsága háromtagú, az elnökből és a két tagból áll. 

Az iskola által szervezett vizsga vizsgabizottsága csak és kizárólagosan az iskola 

pedagógusa lehet. A vizsgabizottságnak az előbbiek folytán tagja lehet az iskola 

igazgatója is. A vizsgabizottság tagjainak megbízása során tekintettel kell lenni arra az 

előírásra, mely szerint a kérdező tanár csak a vizsga tárgya szerinti tantárgynak 

megfelelő szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus 

lehet. A megbízás tartalmazza a vizsga helyszínét, időpontját, a megbízás időtartamát, 

az elvégzendő feladatok, legfontosabb teendők meghatározását, a vizsgáztató 

felelősségére való utalást. 

 

A szóbeli vizsgák vezetése magában foglalja a szóbeli vizsgára vonatkozó eljárási 

szabályok betartatását, így például, ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes 

tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal pótfeladatot biztosít részére.  
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A vizsga eredményét, a vizsgabizottság addig még nem ismertetett döntéseit a vizsgázók 

és a vizsgabizottság tagjai jelenlétében az elnök az eredményhirdető értekezleten 

ismerteti, röviden értékeli a vizsgát és ismételten tájékoztatja a vizsgázókat a 

jogorvoslati lehetőségekről.  

A vizsgabizottsági tagok a vizsgaelnök irányításával végzik a feladataikat. Részt vesznek 

a vizsga lebonyolításában, az osztályzatok kialakításában, ellátják a vizsgához 

kapcsolódó ügyviteli és adminisztrációs feladatokat.  

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

Az írásbeli vizsga során a vizsgáztató tanárok ellátják a vizsga felügyeletével összefüggő 

feladatokat:  

 kialakítják a vizsgázók ülésrendjét,  

 ismertetik a vizsgafeladatokat, a feladatok megoldásához rendelkezésre álló 

időt, felhasználható segédeszközöket,  

 ellenőrzik, hogy a vizsgázó feltüntette-e az átvett feladatlapon a nevét, a 

vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését,  

 

A vizsgáztató (szak) tanár a vizsgázók feladatlapjait haladéktalanul kijavítja és értékeli a 

vizsgakérdésekre adott megoldásokat.  

A szóbeli vizsga során a  

 a vizsgáztató tanár gondoskodik az egyes tantárgyak vizsgáihoz szükséges 

segédeszközökről,  

 a vizsgabizottság tagjai a „tétellel” kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket 

tehetnek fel,  

 javaslatot tesznek a vizsgázó teljesítményének értékelésére.  

A vizsgák követelménye, részei 

A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag.  

A szakmai munkaközösségek készítik el az iskolai vizsgakövetelményekre épülő 

vizsgatárgyak írásbeli feladatlapjait, továbbá a feladatok megoldásához szükséges 

segédanyagokat és a javítási, értékelési útmutatókat, valamint a szóbeli vizsga 

kérdéssorait.  

Az igazgató által jóváhagyott írásbeli, szóbeli tételeket, feladatokat a vizsga kezdetéig a 

vizsgázók számának megfelelő mennyiségben kell sokszorosítani és iskola 

bélyegzőjével ellátni.  

A sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő vizsgázók részére az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, a 

javítóvizsgán is biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón 

lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz 

(számológép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló 

szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő 

felváltását. 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli és három szóbeli 

vizsgát lehet megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb 

harminc perc pihenőidőt kell biztosítani.  
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Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama tíz percnél nem lehet több. A 

vizsgabizottság tagjai a húzott témakörrel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket 

tehetnek fel.  

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt 

legalább harminc perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a 

vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

 

Gyakorlati vizsgarészt tartalmaznak iskolánkban a következő vizsgatantárgyak: 

 testnevelés, 

 informatika, 

 technika és életvitel, 

 ének-zene, 

 rajz és műalkotások elemzése. 

A gyakorlati vizsga során: 

 A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételek megléte esetén kezdhető meg, illetőleg folytatható. 

 A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a 

gyakorlati vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról. 

 A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben 

meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok 

ismertetésének ideje nem számít bele. 

Az értékelés rendje 

Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását 

követően a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat 

javítása pontozásos rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes 

részekre kapható maximális pontszámot egyaránt meg kell jelölni. 

 

Ha az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, az 

írásbeli maximális pontszáma – az idegen nyelv vizsgatantárgy kivételével – a teljes 

vizsgára kapható pontszám 60%-ával egyezik meg. Idegen nyelv esetében az írásbeli 

pontszáma az összes pontszám 80%-ával azonos. 

 

Ha a gyakorlati vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, a 

gyakorlati vizsgarész maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám 

legalább 40%-ával egyezik meg. 

 

Akár egy, akár több vizsgarészt tartalmaz a vizsgatárgy, az egyes vizsgarészekben 

elért pontszámok összege alapján az osztályzat a következőként határozandó meg:  

 1–19% – elégtelen 

 20–39% – elégséges 

 40–59% – közepes 

 60–79% – jó 

 80–100% – jeles 
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Nem egész százalékos eredmények elérése esetén a kerekítés általános szabályait kell 

alkalmazni. 

 

Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja 

letenni, akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön kell teljesítenie. 

 

A tanulmányok alatti vizsga iratai és kezelésük 

Tágabb értelemben a vizsga iratai közé tartoznak mindazok a dokumentumok, amelyek a 

vizsga előkészítése, lebonyolítása során keletkeznek. Így:  

 a jelentkezési lapok,  

 a vizsgabizottság tagjainak megbízása,  

 igazolások mentesítésekről,  

 a törzslapok,  

 osztályozó ívek,  

 jegyzőkönyvek,  

 az írásbeli, a szóbeli és gyakorlati vizsgarész feladatlapjai,  

 a tanulók produktumai (a piszkozatok is).  

 

Jogorvoslat 

A tanulmányok alatti vizsgákkal összefüggésben hozott döntésekkel szemben is 

biztosítani kell a tanuló, illetve a kiskorú tanuló esetében a szülő részére a 

jogorvoslathoz való alkotmányos jogának érvényesítését. A jogorvoslathoz való jog 

olyan alanyi jog, amelyet csak törvény korlátozhat, illetve zárhat ki.  

A tanulmányok alatti vizsgával összefüggésben hozott döntések vagy intézkedések, illetve 

az intézkedések elmulasztása sértheti a tanuló jogát vagy érdekét. A jogorvoslati 

eljárást megindító kérelem felülbírálati kérelem, ha egyéni érdeksérelemre 

hivatkozással nyújtják be, illetve törvényességi kérelem, ha jogszabálysértésre 

hivatkozással nyújtják be. A felülbírálati kérelem ismételt mérlegelést, újra elbírálást, 

a méltányosság gyakorlására irányuló kérelmet tartalmaz. A törvényességi kérelem 

általában valamilyen jogszabály, vagy a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos szabály 

megsértést, vagy valamilyen nyilvánosan meghirdetett feltételtől való eltérését 

sérelmezi. Hogy mely esetekben melyik jogorvoslati eljárásra nyílik lehetőség a 

köznevelési törvény egyértelműen rendezi azzal, hogy eljárást megindító kérelem 

indítását nem teszi lehetővé a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok 

értékelését és minősítését illetően, kivéve, ha a minősítés nem az iskola által 

alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, illetve a minősítéssel 

összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó 

rendelkezésekbe ütközik.  

A tanulmányok alatti vizsgákkal összefüggő jogorvoslati lehetőségek számbavétele előtt 

sorra kell venni a tanulókkal kapcsolatos döntéseket. 
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A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsga 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal 

szervezi.  (20/2012. EMMI rendelet 73. § (1)- (4)) 

 

A vizsgatárgyak részei és követelményei  

 

Magyar nyelv és irodalom 

Irodalom 

Írásbeli és szóbeli vizsgaforma. Követelménye a helyi tantervben adott évfolyamra 

vonatkozó tananyag. 

Írásbeli vizsga 

Az írásbeli vizsga feladatsora kiterjed adott évfolyam tananyagából: 

Műismeretre, irodalomelméletre és az alkotókra vonatkozó ismeretekre. 

Szóbeli vizsga 

A tanuló a vizsga tételsorából tételt húz. A tétel választható, nem egymásra épülő A és B 

feladatból áll. Az A tétel műismeretre, a B tétel irodalomelméletre vagy alkotóra 

fókuszál. 

 

Értékelés: A vizsgán elérhető maximális pontszám: 50. Ennek 60%-át az írásbeli, 40%-át 

a szóbeli vizsga pontszáma teszi ki. A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók felkészülésükhöz és munkájukhoz több időt 

kapnak. Esetükben szükség esetén az írásbeli vizsga szóbeli beszámolóval, vagy a 

szóbeli vizsga írásbelivel kiváltható. 

 

Magyar nyelv 

Írásbeli vizsgaforma:Követelménye a helyi tantervben adott évfolyamra vonatkozó 

tananyag. A feladatlap szövegértési feladatban szereplő feladattípusokat, illetve 

gyakorlati jellegű feladatokat tartalmaz, különös tekintettel a gyakorlati írásbeliségre.  

 

Értékelés: Az írásbeli vizsgán elérhető maximális pontszám 50.A sajátos nevelési igényű, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felkészülésükhöz és 

munkájukhoz több időt kapnak. Esetükben szükség esetén az írásbeli vizsga szóbeli 

beszámolóval kiváltható.  

 

Történelem 

A történelemvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 

Az írásbeli vizsgarész az adott tanítási évben feldolgozott magyar és egyetemes történelmi 

témakörökben tanult évszámok, történelmi személyek, fogalmak, topográfiai 

ismeretek elsajátítását ellenőrzi. A teszt nyílt végű, rövid kiegészítést igénylő, illetve 

zárt végű (feleletválasztós, párosítás, igaz-hamis) feladatokat, illetve forráselemzést, 

ábra-, kép-, grafikonértelmezést tartalmazhatnak. 

Az írásbeli vizsga időtartama nem haladhatja meg a 45 percet. 

A szóbeli vizsgán a témakörök alapján előre meghatározott, a vizsgázó számára ismert 

tételek közül kell egyet húznia a tanulónak. A szóbeli vizsgatételek összeállításakor, 

amennyiben erre a tanítási tartalom lehetőséget ad, előnyben kell részesíteni a magyar 
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történelem témaköreit. A szóbeli feleletre legalább 10 perc felkészülési időt kell 

biztosítani. 

A vizsga pontjainak megoszlása: 

Az írásbeli vizsga pontszáma a történelemvizsga összpontszámának 60 %-át, a szóbeli 

vizsga pontszáma az összpontszám 40 %-át adja. Az érdemjegy megállapításakor az 

értékelésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

 Idegen nyelv 

Az idegen nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. 

Az írásbeli vizsga számon kéri a megfelelő tanév vagy tanévek tananyagát. Az évfolyam 

követelményeinek megfelelő szókincs, nyelvtani anyag számonkérése, különböző 

típusú feladatok megoldatásával. Az írásbeli vizsga 30 perces, az elérhető pontszám 80 

pont. 

A szóbeli vizsga számon kéri  a megfelelő tanév vagy tanévek tananyagát. Kérdés –felelet, 

olvasás-fordítás, rövid párbeszéd, pár mondatos önálló szöveg megfogalmazása 

formájában. A szóbeli vizsgán 20 pontot lehet elérni. 

 

Matematika 

A matematikavizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. 

Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: legalább hat, de legföljebb hét 

feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek 

legalább 75%-át érinti. A feladatok közül két feladat az alapfogalmak, definíciók, 

egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi, legalább négy (egy vagy több kérdésből 

álló) feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusait 

tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül két feladat könnyebb (rutinfeladatok), legalább 

két feladat pedig az összetettebb feladatok közül való. 

 

Fizika 

A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a 

teljes pontszám 50%-át, a szóbeli vizsgára 50%-át lehet adni. Az írásbeli vizsga hat 

feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek 

legalább 75%-át érinti. A feladatok közül három feladat az alapfogalmak, 

törvényszerűségek, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi, további három feladat 

pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusait tartalmazza. Az 

utóbbi feladatok közül egy feladat könnyebb (rutinfeladatok), két feladat pedig az 

összetettebb feladatok közül való. 

A fizika szóbeli vizsgán az előre kiadott tételsorból kell húznia a vizsgázónak. A tétellap 

két részből áll, mindkét része egy-egy fizikai jelenség legfontosabb fogalmainak és az 

azzal kapcsolatos kísérleteknek értelmezését, esetleges bemutatását a témakörrel 

kapcsolatos összefüggések, tételek ismertetését tartalmazza. 

 

Biológia 

A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a 

teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni. 
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Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév 

fejezeteinek legalább 75%-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 30 pontot 

lehet elérni. A feladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak: 

 ábraelemzés 

 rövid válaszos feladatok 

 feleletválasztós (teszt) feladatok 

A szóbeli vizsgán : A szóbeli tétellapon három kérdés szerepel, amelyekre egyenként 5-5 

pont adható. Szerepel továbbá öt biológiai fogalom meghatározása is, amelyekért 

egyenként 2-2 pont adható. A szóbelin elérhető pontszám 20 pont. 

 

Kémia 

A kémiavizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára 

a teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni. 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév 

fejezeteinek legalább 75%-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot 

lehet elérni. A feladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak: 

 rövid kiegészítendő típusú feladatok 

 feleletválasztós (teszt) feladatok 

 legalább két számítási feladat 

A szóbeli vizsgán :. A szóbeli tétellapon három kérdés szerepel, amelyre egyenként 5-5 

pont adható. Szerepel továbbá öt kémiai fogalom meghatározása is, amelyekért 

egyenként 2-2 pont adható. A szóbelin elérhető pontszám 20 pont. 

 

Földrajz 

A földrajzvizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli 

vizsgára a teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni. 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév 

legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti (általában fejezetenként két feladat 

félévi, egy feladat év végi számonkérés esetén). 

A feladatok között tartalmilag három feladattípusnak feltétlenül szerepelnie kell: 

 alapvető térképi-topográfiai ismereteket ellenőrző, 

 alapfogalmakra, definíciókra vonatkozó, 

A szóbeli vizsga két részből áll. Az egyik kérdés természetföldrajzi, a másik kérdés 

társadalom- és/vagy gazdaságföldrajzi vonatkozású, ha a tanuló már rendelkezik a 

megfelelő ismeretekkel. 

Ennek hiányában az adott tananyag két legfontosabb fejezetét érintik a kérdések. A 

kérdések minden esetben egy jelenség vagy folyamat legfontosabb fogalmaira, 

jellemzőire, működési mechanizmusára irányulnak. 

 

Testnevelés 

A vizsga típusa: gyakorlati vizsga. A vizsga testnevelés tantárgyból teljes mértékben az  

adott félévben/tanévben a tananyagban szereplő követelményeire épül. A tanulók – az 

úszás és a küzdősportok kivételével – a gyakorlati követelményeket mutatják be 
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sportáganként. A gyakorlati vizsga sportágankénti bemutatásának teljes hossza 45 

perc. A gyakorlati bemutatás a következő sportágakat tartalmazza: atlétika, torna, 

gimnasztika, labdajátékok közül választhatóan egy sportág a kézilabda, röplabda, 

kosárlabda, labdarúgás közül. 

 

Ének–zene 

Az ének-zene vizsga két vizsgarészből áll össze: szóbeli és gyakorlati részekből. 

A vizsga ének-zene tantárgyból teljes mértékben az adott félévben/tanévben a 

tananyagban szereplő követelményeire épül. 

A szóbeli vizsgán tíz tételből kell egyet húznia a vizsgázónak, melyekből öt a 

népdalelemzés, illetve zenei fogalmak, míg a többi öt a tanult zenetörténeti kor 

témakörét öleli föl. Felelési idő maximum 10 perc, a kapható pontszám 50 pont. 

A gyakorlati részben a vizsgázónak a tanult dalokból – egy maga által összeállított 

(legalább 10 népdalból vagy műdalból álló) listából – a vizsgabizottság választása 

alapján egy éneket el kell énekelnie. Az értékelés szempontjai: stílszerű előadásmód, 

dallami és ritmusbeli pontosság. A maximálisan elérhető pontszám 50 pont. 

 

Informatika  

A informatikavizsga egy feladatlapon szereplő feladatok gyakorlati megoldásából áll. 

Időtartama 45 perc. 

A gyakorlati feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: 

Legalább két, de legföljebb három (egyenként esetleg több részből álló) feladatból áll, 

amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át 

érinti. A feladatok közül egy feladat egy összetett problémamegoldást ellenőriz. A 

másik (vagy másik két) feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb 

feladattípusaiból könnyebb feladat megoldását várja el (rutinfeladatok). 

A következő segédeszközöket lehet használni a gyakorlati vizsgán: számítógép, vonalzó. 

 

Rajz 

Az írásbeli vizsga öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb 

művészettörténeti ismeretét érinti. Az írásbeli vizsga időtartama 30 perc, a kapható 

pontszám 50 pont. 

A rajz és vizuális kultúra gyakorlati vizsgán hat tételből kell egyet húznia a vizsgázónak. 

A tétellap egy egyszerű tanulmányrajz elkészítését kéri. A gyakorlati vizsgarészre a 

tanuló 50 pontot kaphat.A gyakorlati vizsgához szükséges eszközök: A4-es rajzlap, 

puha grafit,festék, körző, egy derékszögű és egy bármilyen vonalzó. 

 

Technika  

Az írásbeli vizsga öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb 

ismeretét érinti. Az írásbeli vizsga időtartama 30 perc, a kapható pontszám 50 pont. 

A technika és életvitel gyakorlati vizsgán öt tételből kell egyet húznia a vizsgázónak. A 

tétellap egy egyszerű munkadarab elkészítését kéri. A gyakorlati vizsgarészre a tanuló 

50 pontot kaphat.A gyakorlati vizsgához szükséges eszközöket az iskola biztosítja. 
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2.14 ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK 

FELVÉTELÉNEK ELVEI AZ ISKOLAVÁLTÁS, 

VALAMINT A TANULÓ ÁTVÉTEL SZABÁLYAI 

 

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

tanköteles korú tanulót felvesz. 

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját; 

 a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt  

 a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt 

óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta); 

 a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 

Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. Az átvételről való 

döntés az intézmény vezetőjének jogköre, döntése előtt köteles kikérni az 

igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető véleményét. A tanuló átvételére akkor van 

lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége megegyezik az iskolánkban tanult 

tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban való esetleges elmaradás 

mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára pótolhatóvá teszi a 

lemaradást. Az átvételkor figyelembe kell venni az átveendő tanuló magatartását, 

szorgalmát és a vele szemben alkalmazott fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket. 

Az állami fenntartású iskolákból történő átvételkor különbözeti vizsgát nem írunk elő. Az 

átvételkor különbözeti vizsga letétele akkor írható elő, ha a tanult tananyagban vagy 

annak ütemezésében jelentős eltérés állapítható meg. Az igazgató lehetőséget 

biztosíthat arra, hogy a különbözeti vizsgát a felvételtől számított maximum három 

hónapon belül tegye le az átvett tanuló, ebben az esetben a felkészüléshez egyéni 

segítségnyújtást kell biztosítani az átvett tanuló számára. Lehetőség van arra is, hogy – 

a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő és a tanuló együttes kérésére – 

évfolyamismétléssel eggyel alacsonyabb évfolyamú osztályba kerüljön a diák. 

 

2.15 A FELVÉTELI ELJÁRÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 

A felvételi kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, tartózkodási helye 

az iskola székhelyén van, illetve akinek különleges helyzete azt indokolja. Különleges 

helyzetűnek tekintjük a jelentkezőt akkor, ha testvére is iskolánkba jár, ha szülője az 

iskola alkalmazottja. 
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2.16 A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ 

SZÜKSÉGES,  A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ 

ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 

 

1. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges helyiségek, bútorzatok és egyéb 

berendezési tárgyak, valamint egészség és munkavédelmi eszközök felsorolását a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

2. számú melléklete tartalmazza. 

2. A tananyag feldolgozását segítő szemléltetést, valamint a tanulói tevékenységet az 

osztálytermekben és a szaktantermekben az alábbi alapfelszerelések és eszközök 

szolgálják (tantermenként egy-egy): írásvetítő, diavetítő, fali vetítővászon, televízió, 

videomagnó, kazettás magnetofon, CD lejátszó. A tagintézményben a rendelet szerinti 

minimális felszerelések és eszközök rendelkezésre állnak, több esetben a minimálisnál 

nagyobb mennyiségben és jobb minőségben. 

 

A tanórai oktató és nevelőmunkát segítő taneszközök (különféle tárgyak, eszközök és 

információhordozók, valamint az egyéni fejlesztést szolgáló speciális eszközök) a 

„Funkcionális taneszköz-jegyzék” alapján. 
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3. A HELYI TANTERV 
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3.1 A TANTERVVÁLASZTÁS SZEMPONTJA, INDOKLÁSA, 

FORRÁSAI 

Intézményünk Helyi tanterve a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

EMMI rendelet figyelembevételével az alábbiak szerint határozza meg:  

A kötelező tantárgyak esetében „A”változatot adaptálja.  

Elvégeztük pedagógiai programunk a NAT és a kerettantervek relevancia és belső koherencia 

vizsgálatát. 

 

Indoklás:  

 

Tantárgyi rendszerünk óraszámai megegyeznek azzal az időmennyiséggel, időkerettel, amelyet a 

NAT, mint minimálisan szükségest javasol az adott műveltségterület tanítására.  

 

Intézményünkben a pedagógiai tantárgyfejlesztés konzekvenciái közül ki kell emelni, hogy 

kerültük a pedagógiai értelemben vett szélsőséges viszonyulásokat, értékelve iskola szellemi 

alapjait tekintettük filozófiánknak. Egyszerre és egyforma ambíciókkal foglalkozunk a 

lemaradókkal, „fontolva haladókkal” és a kiugró képességű tanulókkal, a hátránykezelés és 

felzárkóztatás mellett a tehetséggondozással. 

  

Iskolánkban igen fontos a folyton változó és esetenként nehezedő élethelyzetek kezelésével a 

továbbtanulásra és a pályaválasztásra való felkészítés. Mindezeket helyi tantervünkben a 

tananyag felépítésében, a példaanyagban, az időkeretek megosztásában egyaránt figyelembe 

vettük, csakúgy, mint a sajátos nevelést igénylő, valamint képességfejlesztésre szoruló 

tanulók integrált neveléséhez-oktatásához szükséges feltételek biztosítását. 

  

Ez utóbbinál különösen fontosnak tartottuk, hogy a tanárok megfelelő szabad időkerettel 

rendelkezzenek, mert az erősen differenciált oktató-nevelői tevékenységet csak ilyen 

feltételekkel tudják vállalni. 

  

Választásunkat indokolja az is, hogy e tanterv szerkezete is segítette a viszonylag könnyű 

adaptációt, mert a modulok és tantárgyak egymáshoz viszonyított aránya, illetve az egésznek 

vagy a részeknek az adaptálhatósága szerkesztett volt. Az egész belső koherenciája mellett a 

modulok jól körülhatárolható önálló szakmai egységet alkotnak, de integrálhatóak és 

viszonylag egyszerűen beépíthetőek, tanmenet szinten tervezhetők. 

  

A környezet valamint az egészségnevelés értékeinek befogadására a tanterv úgy adott 

lehetőséget, hogy a javasolt példa anyaga, feldolgozandó feladata, a helyi értékek beépítését 

lehetővé tette, mivel az ezekre rendelkezésre bocsátott időkerettel egészítette ki cél- és 
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tananyagrendszerét. Ezeket viszonylag könnyen kicseréltük, behelyettesítettük saját, adott 

helyi értékekkel. 

 

Iskolaszerkezet: 

 

A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola helyi tanterve 8 évfolyamos képzési időhöz 

alkalmazkodik a következő tagolásban: 

  

Alsó tagozat, és felső tagozat.  

 Alsó tagozat tanterve 1-4. évfolyam  

 Felső tagozat tanterve 5-8. évfolyamon  

 

A nevelés és a nevelési- tanítási idő felhasználásának szabályai 

  

Tantervek:  

 

A Nemzeti alaptanterv a legfőbb tartalomszabályozó dokumentum, háromszintű, kétpólusú 

szabályozás, melyet az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévektől 1. és 5. 

évfolyamtól felmenő rendszerben a bevezetésben ismertetett kerettantervek adaptálása 

alapján folyik az oktatás.  

A minden tanuló számára kötelezően teljesítendő óraszámot az 3.3 pont táblázatai tartalmazzák. 

Ezek során a tanulók elsajátítják a helyi tantervben szereplő valamennyi műveltségterület, 

részterület megfogalmazott minimális követelményeit.  

A nem kötelező tanórai foglalkozások (választható tantárgyak) keretében a tanulók 

érdeklődésüknek megfelelően a szülők döntése és a pedagógusok (osztályfőnök) javaslata 

alapján választanak a minimálisan megadott keretek között.  

A választható foglalkozások célja a felzárkóztatás, tehetséggondozás, speciális és kiegészítő 

ismeretek nyújtása. 
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3.2 A TANTERVEK BEVEZETÉSE 

Tantervek 

Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az 

oktatás: 

 

H2013 = a 2011-ban felülvizsgált és módosított NAT alapján, valamint az NEFMI által 

2012-ben kiadott kerettanterv, az 51/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet 2. számú 

mellékletének figyelembe vételével elkészített, 2013 szeptemberétől érvényes helyi 

tanterv. 

H2020 = 110//2012. (VI.4.) Kormányrendelet szerint kiadott és az 5/2020.(I.31.) 

Kormányrendelet szerint módosított, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló Kormányrendeletének figyelembe vételével elkészített, 2020 

szeptemberétől érvényes helyi tanterv. 

 

TANÉV 

 

ÉVFOLYAM 

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

2020-

2021 
H2020 H2013 H2013 H2013 H2020 H2013 H2013 H2013 

2021-

2022 
H2020 H2020 H2013 H2013 H2020 H2020 H2013 H2013 

2022-

2023 
H2020 H2020 H2020 H2013 H2020 H2020 H2020 H2013 

2023-

2024 
H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 

 

A kerettantervek (H2013) közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Matematika A változat 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének - zene A változat 
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3.3  A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE  

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. NAT 2011- Kerettanterv 2012 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv  3 3 3 3 

Magyar irodalom 4 4 3 3 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/ hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv  2 2 1 2 

Magyar irodalom 2 2 2 2 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Etika/ hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem 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 3 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. NAT 2020 – Kerettanterv 2020 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv  3 3 2 2 

Magyar irodalom 4 4 3 3 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/ hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret     1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Digitális kultúra     1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv  2 2 1 1 

Magyar irodalom 2 2 2 2 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 3 

Etika/ hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem  2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Természetismeret 2 2     

Fizika     1 2 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     2 1 

Ének-zene 2 1 1 1 

Dráma és színház         

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető órakeret 1 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 30 30 
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3.4 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV FELETTI ÓRASZÁM  

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. NAT 2011 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv  3 3 3 3 

Magyar irodalom 4 4 3+1 3+1 

Idegen nyelvek  1 1  1  2+1 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/ hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra (Rajz) 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat (Technika) 1 1 1 1 

Testnevelés és sport (Testnevelés) 5 5 5 5 

Informatika 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 0 0 0 0 

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  2 2 2 2 

Magyar irodalom 2 2 1+1 2 

Idegen nyelvek 3+1 3+1 3+1 3+1 

Matematika 3 +1 3 +1 3 +1 3 +1 

Etika/ hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2+1     

Fizika     1,5 1,5 

Kémia     1,5 1,5 

Biológia-egészségtan     1,5 1,5+1 

Földrajz     1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1       

Vizuális kultúra (Rajz) 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat (Technika) 1 1 1   

Testnevelés és sport (Testnevelés) 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 



Pedagógiai Program 2020 

 

Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola  55 

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. NAT 2020 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv  3 3 2+1 2+1 

Magyar irodalom 4 4 3 3 

Idegen nyelvek 1 1 1 2+1 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/ hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret     1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra (Rajz) 2 2 2 1 

Digitális kultúra (Informatika) 1 1 1 1 

Technika és tervezés (Technika) 1 1 1 1 

Testnevelés és sport (Testnevelés) 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 0  0  0  0  

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 22 25 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv  2 2 1+1 1+1 

Magyar irodalom 2 2 2 2 

Idegen nyelvek 3 3+1 3 3 

Matematika 4 4 3+1 3+1 

Etika/ hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem  2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Hon- és népismeret   1     

Természetismeret 2 2     

Fizika     1(1,5) 2(1,5) 

Kémia     1(1,5) 2(1,5) 

Biológia-egészségtan     2(1,5) 1(1,5) 

Földrajz     2(1,5) 1(1,5) 

Ének-zene 2 1 1 1 

Dráma és színház 1       

Vizuális kultúra (Rajz) 1 1 1 1 

Digitális kultúra (Informatika) 1 1 1 1 

Technika és tervezés (Technika) 1 1 1   

Testnevelés és sport (Testnevelés) 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret  0 0  0  0  

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 30 30 
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3.5  2013. ÉVI HELYI TANTERV 

A helyi tanterv tantárgyait és óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák. H2013 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv  3 3 3 3 

Magyar irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek  1 1  1  3 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/ hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra (Rajz) 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat (Technika) 1 1 1 1 

Testnevelés és sport (Testnevelés) 5 5 5 5 

Informatika 1 1 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  2 2 2 2 

Magyar irodalom 2 2 2 2 

Idegen nyelvek 4 4 4 4 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/ hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 4     

Fizika     1,5 1,5 

Kémia     1,5 1,5 

Biológia-egészségtan     1,5 2,5 

Földrajz     1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1       

Vizuális kultúra (Rajz) 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat (Technika) 1 1 1   

Testnevelés és sport (Testnevelés) 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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3.6  2020. ÉVI HELYI TANTERV 

A helyi tanterv tantárgyait és óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák. H2020 

Óraterv a helyi tantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv  3 3 3 3 

Magyar irodalom 4 4 3 3 

Idegen nyelvek 1 1 1 3 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/ hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret     1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra (Rajz) 2 2 2 1 

Digitális kultúra (Informatika) 1 1 1 1 

Technika és tervezés (Technika) 1 1 1 1 

Testnevelés és sport (Testnevelés) 5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 

Óraterv a helyi tantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv  2 2 2 2 

Magyar irodalom 2 2 2 2 

Idegen nyelvek 3 4 3 3 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/ hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Hon- és népismeret   1     

Természetismeret 2 2     

Fizika     1(1,5) 2(1,5) 

Kémia     1(1,5) 2(1,5) 

Biológia-egészségtan     2(1,5) 1(1,5) 

Földrajz     2(1,5) 1(1,5) 

Ének-zene 2 1 1 1 

Dráma és színház 1       

Vizuális kultúra (Rajz) 1 1 1 1 

Digitális kultúra (Informatika) 1 1 1 1 

Technika és tervezés (Technika) 1 1 1   

Testnevelés és sport (Testnevelés) 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 30 30 
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A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy 

kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán 

belül a pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli 

tantárgyi tartalommal tölthet meg.  

A tantárgyak tört óraszámai félévkor változnak. 

 

Helyi Tanterv 2013 

 

 Az óratervben nem szereplő, de az oktatási miniszter által kiadott kerettantervi 

rendeletben meghatározott tantárgyak tananyagát és követelményeit az alábbi 

tantárgyak foglalják magukba: 

o Az „Egészségtan” tantárgyat: a 6. évfolyamon a természetismeret,  

a 8. évfolyamon a biológia. 

 

 Az kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával a 3. 

és 4. évfolyamon a magyar irodalom tantárgy óraszámát növeltük meg azzal a 

céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő 

jusson. Az 1-4. évfolyamon a magyar irodalom tantárgy az olvasás, fogalmazás; a 

magyar nyelv tantárgy a nyelvtan és írás résztárgyakat foglalja magában. 

 

 Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 

tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek a kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

 

 Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként az angol és a német nyelvet, választhatják.   

 

 A szabadon tervezhető órakeretet az 1-4. évfolyamon „informatika, idegen nyelv, 

tantárgyak bevezetésére, az 5. évfolyamon informatika, a 6. évfolyamon 

természetismeret, a 7. évfolyamon magyar nyelv, az 5-8. évfolyamon idegen 

nyelv, matematika tantárgyak tanítására biztosítjuk.  

 

Helyi Tanterv 2020 

 

 Az óratervben nem szereplő, de az oktatási miniszter által kiadott kerettantervi 

rendeletben meghatározott tantárgyak tananyagát és követelményeit az alábbi 

tantárgyak foglalják magukba: 

o Az „Egészségtan” tantárgyat: a 6. évfolyamon a természetismeret,  

a 8. évfolyamon a biológia. 
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 Az kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával a 3. 

és 4. évfolyamon a magyar nyelv tantárgy óraszámát növeltük meg azzal a céllal, 

hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson. 

Az 1-4. évfolyamon a magyar irodalom tantárgy az olvasás; a magyar nyelv 

tantárgy a nyelvtan, írás és a fogalmazás résztárgyakat foglalja magában. 

 

 Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 

tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek a kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

 

 Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként az angol és a német nyelvet, választhatják.   

 

 A szabadon tervezhető tanítási órakeretet, az 1-2. évfolyamon informatika, 1-4. 

évfolyamon idegen nyelv bevezetésére, az 5. évfolyamon dráma és színház, 6. 

évfolyamon idegen nyelv, hon- és népismeret, 7-8. évfolyamon magyar nyelv, 

matematika, tantárgyak tanítására használjuk fel. 
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3.7 AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT TANKÖNYVEK ÉS MÁS 

TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

Pedagógiai munkánk során csak olyan taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, 

feladatgyűjtemény) használunk a tananyag felhasználásához, melyet a művelődési és 

köznevelési miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközökön 

túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: pl. tornafelszerelés, 

rajzfelszerelés. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközössége, szaktanárok határozzák meg az iskola 

helyi tanterve alapján. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév 

második szülői értekezletén tájékoztatja az iskola. A taneszközök kiválasztásánál a 

szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe: 

  a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének; 

 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több 

tanéven keresztül használhatók; 

 a taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk, új taneszköz használatát csak 

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

 a taneszközök áránál a szülők anyagi helyzetéhez, a lehetőségekhez igyekszünk 

közelíteni. 

Az iskola – pénzügyi lehetőségeihez mérten – saját költségvetési keretéből, illetve egyéb 

támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerez be az iskolai 

könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a nehéz helyzetű tanulók – a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős nevelő és az osztályfőnök javaslata alapján – ingyenesen 

használhatják. 

Az információs bázis a minőségelvű rendszer fontos eleme, amely segít a biztonságos 

tankönyvkiválasztásban. Választásunkban döntő, hogy jól használható, minőségileg 

kifogástalan, tehát megbízható és szép tankönyvet adjunk a gyerekek kezébe. A 

tankönyvválasztás olyan piaci jellegű szabályozó, amely elősegíti, a jövőben még inkább 

megvalósítja a minőségelv érvényesülését. 

Az iskolai tankönyvhasználat sarkalatos pontjai: 

 a tanár és a tankönyv közötti összhang, azonosulás vagy alkalmazkodás 

 a tankönyv szerepe a pedagógus felkészülésében, tanmenet és óraterv készítésében 

 a tankönyv tanórai kiaknázásának lehetőségei 

 a tankönyv mint közös nevező a számonkérésben, értékelésben 

 a tantestület egysége, illetve a módszerek tudatosítása 

 a szülők bevonása a tankönyvek értékeinek kibontakoztatásába 

A választott tankönyvek használatára jól felkészült pedagógusok is sokat segíthetnek abban, 

hogy a gyermekek is hatékonyabban használják tankönyveiket. 
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Taneszközök használata 

Minimális programnak tekinthető, hogy valamennyi neveléssel-oktatással foglalkozó személy 

elsajátítsa az alapvető oktatási eszközök kezelését. 

Tudjon minden nevelő egyszerű audiovizuális ismerethordozókat, diaképet, magnetofon 

hanganyagot, írásvetítő-transzparenseket, képmagnó felvételeket készíteni, tudják az 

említett eszközöket és anyagokat eredményesen alkalmazni a nevelési-oktatási 

folyamatban. 

Minden típusú taneszközre szükség van a tanítás-tanulás folyamatában ahhoz, hogy a 

nevelés-oktatás minőségét, nagyobb hatékonyságát biztosítsuk. 

Ezen eszközök csak akkor segítik a munkánkat, ha kiválasztásuk tudatos pedagógiai 

munkával, módszertanilag megalapozott, célszerű kihasználással párosul. 
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3.8 A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT 

PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA 

Az 1–2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

Feladat: Tanulási módszerek kialakítása, iskolai fegyelem és figyelem, kötelességérzet 

kialakulása, kialakítása 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

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

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

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

hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

 

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 kerül a NAT elveiből következő motiválási és tanulásszervezési folyamat. 

Feladat: Motiváció, tanulásszervezés, teljesítmények növekedése 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

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

értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 

Az 5–6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. 

Feladat: Kulcskompetenciák megalapozása, együttműködési készség fejlődése, a tanulói 

tudás megalapozása 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 
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kívánunk hozzájárulni; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, 

az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a 

barátságban, a csoportban; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek 

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

önművelés alapozásával; 

 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, az életen át tartó tanulás és fejlődés 

megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, 

pályaorientációra.  

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

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait; 

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

hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 
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3.9 A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, INTÉZMÉNYI 

MOZGÁSPROGRAM 

 

3.9.1 Mindennapos testnevelés 

Az iskola tanulói számára a mindennapi testnevelést- testedzést az alábbiak szerint 

biztosítjuk: 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg.  

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban, azokban az osztályokban, amelyekben 

közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy 

szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi 

egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra  

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,  

b) iskolai sportkörben való sportolással,  

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal 

rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme 

alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított 

igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,  

d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme 

alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre 

érvényes, az egyesület által kiállított igazolással váltható ki.  

A heti öt órából legfeljebb heti két óra a NAT Testnevelés és sport műveltségterületében 

jelzett sporttevékenységekre vagy az iskola lehetőségeinek és felszereltségének 

megfelelően különféle más sporttevékenységekre is fordítható.  

Iskolánkban 1-8 évfolyamon minden osztályban heti 5 testnevelés órát biztosítunk, megadva 

a lehetőséget kérés alapján a heti 2 óra kiváltására. 

Az iskolai sportkört különféle sportágakban heti két-két órában szervezzük meg igény szerint. 

A szervezett tömegsport foglalkozások, melyek tevékenységébe a tanulók akár egy-egy 

alkalomra is bekapcsolódhatnak. (munkatervekben kerülnek meghatározásra) 

Intézményünkben az 1-4. évfolyamon az 5 óra mindennapos testnevelés keretén belül heti két 

órában úszásoktatás folyik a tanterv által előírt óraszámban. 
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3.9.2 Komplex intézményi mozgásprogram 

 

Intézményünk értékként kezeli a mozgást, mivel a gyermekek testi, lelki és szellemi 

egészségében a rendszeres, mennyiségileg és minőségileg is megfelelő testmozgás 

kulcsfontosságú szerepet játszik. A megfelelő mozgásmennyiség biztosításában egyrészt a 

családoknak, másrészt a köznevelési intézménynek van meghatározó szerepe. Iskolánk 

többféleképpen segíti a gyermekek optimális fizikai aktivitási szintjét. Ez nemcsak a 

kötelező testnevelésben, illetve a délutáni sportolásban nyilvánul meg, hanem fontos, 

hogy hatást gyakoroljon például a gyermekek közlekedési szokásaira, a délutáni 

szabadidőre, a szabad játékidőre.  

A rendszeres mozgás preventív, fejlesztő hatása az egyén egészségére ma már sokszor igazolt 

tényeken alapszik. A legfontosabbak közül a szív- és vérkeringési rendszerre, a légző 

rendszerre, az energiaegyensúlyra, a csontozatra, idegrendszerre, a mentális egészségre 

gyakorolt hatása vitathatatlan. Gyermekek esetében kiemelten fontos, hogy a fentieken túl 

a rendszeres, egészségfejlesztő mozgásos tevékenységek nem csupán nélkülözhetetlenek 

az agy fejlődéséhez, hanem kifejezetten fontos szerepet játszanak az optimális agyi 

funkcionálásban és tanulásban  

Intézményünkben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre a gyermekek 

mozgásmennyiségének növelésére és a mozgásgazdag életvitel fontosságának 

tudatosítására:  

 Közlekedési szokások: támogatjuk és népszerűsítjük tanulóink aktív 

közlekedését az intézménybe. Kerékpártárolót biztosítunk a kerékpárok 

megfelelő elhelyezésére. Hagyománnyá kívánjuk tenni, hogy évente a 

rendőrség szakemberei megvizsgálják a tanulók kerékpárjainak 

felszereltségét, és tájékoztassák a szülőket a biztonsági hiányosságokról. 

Közösségi programjainkon kerékpáros ügyességi versenyeken 

bizonyíthatják tanulóink rátermettségüket.  

 Óraközi szünetek és a szabad játékidő: megfelelő időjárási viszonyok 

esetén lehetőséget kapnak tanulóink arra, hogy az óraközi szüneteket az 

iskolaudvaron töltsék szabad és irányított játékokkal. Ebéd után, a dél-

utáni tanulási időt megelőzően szintén alkalmuk nyílik az iskolaudvaron 

történő különböző mozgásos tevékenységekre csoport eszközök 

felhasználásával, melyekben különböző sportszerekből válogathatnak a 

gyerekek. Pl. ugrókötelek, labdák, ütők stb. Ezek a sportszerek nagyban 

segítik a tanulók kreatív mozgásos tapasztalatait, mozgásigényük 

kielégítését, energiaszintjük optimalizálását.  

 Kötelező jellegű testnevelés órák: az iskolai testnevelés órák 

kulcsfontosságúak a gyermekek fizikai akti-vitását tekintve, de a mozgásos 
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aktivitáson túl a szociális és érzelmi hatás is lényeges eleme a testnevelés 

óráknak.  

 Délutáni mozgás- és sportprogramok: gyógytestnevelés- kötelező jelleggel 

a rászoruló tanulók számára, atlétika, kézilabda, labdarúgás – választható 

jelleggel, e sportágak iránt érdeklődő, de anyagi problémák miatt 

sportegyesületekben be nem jutó tanulóink számára.  

 Délutáni mozgás- és sportprogramok: atlétika, kézilabda, labdarúgás 

sportágak iránt érdeklődök sportolása a START Sport Egyesületben. 

 Egyéb alkalomszerű sportprogramok: az egészségnevelési hét keretén belül 

minden alkalommal megszervezzük az összes tanulónkat érintő 

sportdélutánt, mely igen nagy népszerűségnek örvend mind diákjaink mind 

szüleik körében.  

Évente több alkalommal szervezünk házi bajnokságokat, osztályok közötti versengéseket 

különböző sportágakban, játékokban: kézilabda, labdarúgás, váltó-és sorversenyek stb. 

Iskolanapok keretében vendégül látjuk más intézmények sportolóit barátságos 

versengésekre.  

Gyermeknapi rendezvényeink fontos és jelentős részét képezik a különböző mozgásos 

programok: akadályversenyek, játékos váltóversenyek, mozgásos népi játékok, ugráló vár 

biztosítása.  

Hagyományt teremtettünk a minden tanév novemberében megrendezett „Gábor Áron 

emlékfutás” versenyünkkel, melyet nagy lelkesedéssel hajtanak végre a tanulók. 
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3.10 A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK 

ÉS A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI 

 

A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus-erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy, 

hogy minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. Ugyanakkor 

tantárgyfelosztásunknak biztosítania kell azt is, hogy minden pedagógus számára a 

törvényben előírt tanítási órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson. Az iskola méretéből 

adódóan a pedagógusok szülői-tanulói oldalról történő kiválasztására ezért általában 

korlátozottan van lehetőség. 

Iskolai szinten a mindenkori tanulócsoportok évfolyamonkénti száma alapján számítjuk ki és 

ajánljuk fel a következő lehetőségeket:  

 csoportbontás,  

o idegen nyelv (angol/német),  

o etika /hit és erkölcstan 

 korrepetálás,  

 felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

 felvételi előkészítő: felvételi tantárgyakból 

 tantárgyi szakkörök 

 egyéb szakkörök 

 délutáni sportfoglalkozások 

o labdarúgás, 

o kézilabda, 

o tömegsport 

 tanulmányi versenyekre felkészítés stb., a szülők előzetes írásbeli kérelme alapján. 
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3.11 PROJEKTOKTATÁS 

 

A korábban jól bevált, az iskola hagyományrendszerébe beépült tevékenységi formák alapján 

a pedagógiai program végrehajtása során sajátos pedagógiai módszereket is alkalmazunk. 

A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók 

érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül. 

 

A projektoktatás lényege 

 

A projektoktatás egy olyan sajátos tanulási egység, tanulási technika, amely a megismerés fő 

forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi. Más szóval a projekt egy 

ismeretszerzési folyamat, amely során tanulóink egy alkotó folyamat részeként és 

eredményeként valósítják meg, az ismeretek elsajátítást. 

A módszer lényege nem kizárólag az, hogy a tanulók egy-egy problémára megoldást 

találjanak, hanem az, hogy a lehető legtöbb összefüggést és kapcsolódási pontját is 

felfedjék. A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett a diákjainknak lehetősége 

van saját meglévő képességeinek, viselkedési formáinak kipróbálására, és újak 

kialakítására. 

 A projektmódszer fő értéke, és egyben leginkább hasznosuló eleme, maga a munkafolyamat, 

a munka konkrét eredményei és végtermékei mellett. Vagyis a projektmunka során 

megvalósuló ismeretelsajátítás mellett fontos maga a gondolkodási folyamat, valamint az 

egyéb gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények 

szellemi és érzelmi hatása. 

 

A projektoktatás hatása tanulási folyamatra 

 

Az aktív ismeretszerzés közben, a tanulási folyamatot keretek közé szorító tudományos 

határok feloldódnak. Ez azért is hasznos, mivel a tanulóink a világot, a tanulási folyamat 

közben is globális szemszögből, tudásuk egész spektrumát kihasználva szemlélhetik.  

A projektmódszer alkalmazása során az ismerettartalom nem veszít tudományos jellegéből, 

minőségéből, de a megismerés módozatai jelentősen eltérnek a hagyományos 

ismeretátadáson alapuló passzív tanulói megközelítéstől.  

Egy-egy kérdés megválaszolásánál különböző képességstruktúrák azonos szerephez jutnak. A 

tehetség és sikeresség fogalma más definíciót nyer, hiszen az iskolába eltérő 

képességekkel érkező gyerekek a felmerülő feladatokat saját kompetenciáiknak és 

képességeiknek megfelelően oldhatják meg, így adott esetben olyan tanulók is hatékonyan 

részt vehetnek a projektmunkában, hozzájárulhatnak annak sikeréhez, akik a hétköznapi 

tanulási tevékenységben kevesebb sikerélményhez jutnak. 
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Új kompetenciák, képességek 

 

A projektmódszer alkalmazásakor hierarchikus munkamegosztás helyett, a tanulóink 

munkájában a kooperativitás, az együttműködés kerül előtérbe.  

Minden diák a saját élményei, képességei, tapasztalatai alapján járulhat hozzá a csoport 

eredményességéhez, így bekapcsolódhatnak a célorientált mozzanatokba, és 

személyiségfejlődésük adott szakaszában meglévő ambícióik, tehetségük függvényében 

találják meg és végzik a projektfeladatokat.  

Minden tanuló az egész részeként cselekedve, csoportjának hasznos tagjává válik, és saját 

képességeinek kibontakoztatásával a társadalom keretein belül zajló életére is 

felkészülhet.  

A társadalom az egyének organikus egysége, ha tehát a tanulók osztoznak a közösségi és 

társadalmi tudatosság formálásában egy adott tanulási folyamat megvalósításakor, az 

életre való felkészülésük is hatékonyabban valósulhat meg. 

 

Közvetlen hasznosulás 

 

A diákok, a munkavégzéshez és a mindennapi élethez nélkülözhetetlen képességeket 

fejlesztenek ki, úgymint: 

 szolidaritás, 

 együttműködés,  

 felelősségvállalás,  

 önértékelés,  

 az idegen nyelvi kommunikáció  

 az informatikai készségek,  

amelyek, mind hozzájárulnak a munkaerőpiacon sikerességükhöz és érvényesülésükhöz. 
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3.12 A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ 

INTÉZKEDÉSEK 

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, 

veszélynek vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociálisan 

hátrányos körülmények között élő tanulók problémáinak kezelését, a tanulók 

veszélyeztetettségének megelőzését, illetve megszüntetését. E feladatokat az alábbiakban 

határozzuk meg: 

 Szociális felméréseket készítünk a tanulók valódi körülményeiről a személyiségi jogok 

messzemenő figyelembevételével. 

* A rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok 

segítésének formái: 

– ingyenes tankönyvellátás biztosítása a jogszabályok által meghatározott módon, 

– kedvezményes ebéd biztosítása jogszabályok által meghatározott módon, 

– javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására. 

* Mentálisan sérült tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának 

igénybevétele. 

* A tanulók jogainak fokozott védelme. 

*  Életmód programok keretében rendszeres felvilágosító munka végzése az osztályfőnök, 

a szaktanárok és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás). 

* Törekszünk arra, hogy minél több pedagógus szerezzen alapos ismereteket a sikeres 

kábítószer-ellenes program megvalósításához. 

* Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel. 

 A veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel kísérése. 

 

A fenti feladatok összefogását az igazgató által megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 
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3.13 AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK 

SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

Az ellenőrzés célja, hogy képet kapjunk:  

 a tanulók ismereteiről  

 tudásuk gyarapodásáról  

 az elsajátított ismeretek szintjéről  

A feltárt hiányosságok alapján meghatározzuk további teendőinket.  

Az ellenőrzés alapelvei:  

 a tanítás-tanulás egész folyamatára kiterjed  

 a pedagógus ellenőrző, értékelő munkáját az előrevivő, jobbító szándék vezérelje, 

fejtsen ki pozitív hatást a tanuló személyiségére  

 kiterjed a tanulók valamennyi tevékenységére  

 figyelembe veszi a tantárgyi sajátosságokat  

 tekintettel van a tanulók egyéni képességeire, életkori sajátosságaira  

 rendszeres, folyamatos és sokoldalú  

 mellőzi a szubjektivitást 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

 

A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-negyedik 

évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli 

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek; 

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (a 4-8. 

évfolyamon), matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia 

biológia, földrajz ellenőrzésénél: 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is 

ellenőrizhetik; 

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő 

követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy 

esetében minden tanulónak félévente legalább kétszer kell felelnie szóban. 

 (A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.) 
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A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

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

tantervében előírt követelményekhez. Emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a 

tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez 

képest. 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 

Az első évfolyamon, év közben minden tantárgy esetében, idegen nyelv esetében első- 

harmadik évfolyamon csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

A második - nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben 

minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük. 

Az első évfolyamon, év végén a tanulók munkáját a minisztérium által kiadott, folyamatosan 

fejlesztett, az egyes tantárgyakhoz készült értékelő szoftver segítségével értékeljük 

szövegesen. 

 A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

JÓL TELJESÍTETT 

MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL  

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a tanulók munkáját az egyes tantárgyakhoz készült 

értékelő lapok segítségével szövegesen értékeljük. 

Az első évfolyamon az év végi bizonyítványban, a következő tantárgyakból elért eredmények 

kerülnek szöveges értékelésre: 

magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret, etika/hit- és erkölcstan, 

informatika, ének-zene, rajz, technika, testnevelés. 

A második-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét 

osztályzattal minősítjük. 

A második-nyolcadik évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során szerzett 

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

Az idegen nyelv estében első- harmadik évfolyamon, tanév végén a részt vett (RV) kerül a 

bizonyítványba.  

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  

Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

 

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében, a heti 1 vagy 2 órás 

tantárgyaknál félévenként minimum 2-2 szóbeli és írásbeli, a heti 3 vagy ennél nagyobb 

óraszámú tantárgyaknál félévente legalább 4 szóbeli és 2 írásbeli érdemjegy alapján 

osztályozható a tanuló. 
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A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti KRÉTA 

rendszeren keresztül. Az KRÉTA rendszer bejegyzéseit az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi, 

és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótoltatja. 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító nevelők: 

Teljesítmény Érdemjegy 

 0-30 %  elégtelen (1) 

 31-50 %  elégséges (2) 

 51-75 %  közepes (3) 

 76-90 %  jó (4) 

 91-100 %:  jeles (5) 

 

A második- nyolcadik évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő 

tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre érdemjeggyel: 

második évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret, 

etika /hit- és erkölcstan, informatika, ének-zene, rajz, technika, testnevelés. 

harmadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret, 

etika /hit- és erkölcstan, informatika, ének-zene, rajz, technika, testnevelés. 

negyedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, 

informatika, környezetismeret, etika /hit- és erkölcstan, ének-zene, rajz, technika, 

testnevelés. 

ötödik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika, informatika, természetismeret, dráma és színház , etika /hit- és 

erkölcstan, ének-zene, rajz, technika, testnevelés. 

hatodik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, hon és- népismeret, 

idegen nyelv, matematika, informatika, természetismeret, etika /hit- és erkölcstan, 

ének-zene, rajz, technika, testnevelés. 

hetedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika, informatika, fizika, biológia, kémia földrajz, etika /hit- és erkölcstan, 

ének-zene, rajz, technika, testnevelés. 

nyolcadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, állampolgári 

ismertek, idegen nyelv, matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, etika 

/hit- és erkölcstan, ének-zene, rajz, technika, testnevelés. 
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3.14 A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI 

 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a 

kiadott kerettanterveknek megfelelően "A továbbhaladás feltételei" c. fejezetekben 

meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból 

teljesítette. 

 

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

érdemjegyei alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az 

"elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.  

 

Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon, tanév végén három vagy annál kevesebb 

tantárgyból elégtelen osztályzatot szerez, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban 

javítóvizsgát tehet, vagy az évfolyamot megismételheti. 

 

Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon, tanév végén háromnál több tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kap vagy, a javítóvizsgán az adott tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, az 

évfolyamot ismételni köteles. 

 

A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi 

osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie, 

ha: 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;  

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, és tanulmányi munkája nem 

értékelhető,  

 magántanuló volt. 

 

Az első évfolyamon a köznevelési törvény előírásának megfelelően a tanuló csak abban az 

esetben nem léphet magasabb évfolyamba: 

 ha az adott tanév során 250 óránál többet mulasztott, és tanulmányi munkája nem 

értékelhető,  

 ha szülője ezt kifejezetten kéri 

 ha a tanító és a szülő a tanuló érdekében ezt közösen határozzák el. 
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3.15 AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI 

ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

 

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; 

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

valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak írásbeli házi feladatot; 

 az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos 

(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak írásbeli házi 

feladatot; 

 a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy 

osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot 

lehet íratni. 

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

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 
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3.16 A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB 

FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSI ELVEI 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, etika/hit-és erkölcstan tantárgyat, és 

létszámtól függően az informatikát lehetőség szerint valamely tantárgyhoz kapcsolva.  

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, hogy több idő jusson a kommunikációs 

készségek fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására. 

A tanórán kívüli foglakozások esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, 

melyik pedagógusnál szeretnének a foglakozáson részt venni. Amennyiben a 

tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a 

kurzus vezetésére. A foglakozásokra írásban kell jelentkezni. 

A tanórán kívüli foglalkozások 

Jelentős szerepet töltenek be a tanulók és az iskola életében. Folyamatosan alakultak és 

alakulnak ki, és szerepük az évek folyamán vált-válik egyre fontosabbá. Feladatuk az 

iskola életének színesebbé tétele, a diákok személyiségének, kreativitásának fejlesztése 

mellett, a sokoldalú, nyitott, friss levegővel átjárt iskola működtetése. 

A tehetséges diákok képességeinek kibontakoztatására, versenyekre való felkészítésére a 

tanárok egyéni konzultáció keretein belül lehetőséget, támogatást nyújtanak. A felkészítő 

választható foglalkozások keretein belül nagyobb lehetőséget kapnak ismereteik 

elmélyítésére, a felvételi vizsgára való felkészítésre  

Sajátos, hagyományos tevékenységi formáink közé tartoznak a következők: 

 napközi, tanulószoba 

 a diáksportkör, táborok 

 kiállítások 

 tanfolyamok, korrepetálások, egyéb kurzusok 

 a tanítási órák keretében meg nem valósítható egyéb foglalkozások 

 az énekkar 

Napközi, tanulószoba 

Célkitűzései: 

 családi nevelés részbeni pótlása 

 pozitív irányú személyiségformálás 

 eredményes tanulás lehetőségének biztosítása 

 szervezett program biztosítása délutáni időben 
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Feladatai: 

 értelmi nevelés 

 hátrányos helyzetű tanulók fejlődésének segítése 

 tanulási zavarok megoldása 

 tanulmányi előmenetel segítése 

 az ismeretek felhasználása és alkalmazása 

 az aktivitás és kreativitás erősítése, 

 erkölcsi nevelés 

 a szabadidő kulturált eltöltésére nevelés; egészséges életmód megalapozása 

Diáksportkör, táborok 

Célkitűzései: 

 az egészséges életmódra nevelés 

 sportolási lehetőséget biztosítani a mozogni vágyó diákoknak 

 szervezett, egészséges programot biztosítani a téli és nyári szünidőre 

 diákolimpiákon való állandó részvétel 

 felvételiző diákok felkészítése 

 minél több diákot bevonni a sportmozgalmakba.  

Feladatai: 

 eredményes szereplés a különböző versenyeken 

 nyári közös nyaralási lehetőség biztosítása 

 kiemelkedő sportolók menedzselése 

 az iskola feltételrendszerének, eszközállományának javítása 

 kapcsolattartás más intézményekkel. 

Kiállítások az iskolában 

Intézményünkben 2003-ban kezdődött meg az Iskola - Galéria rendszeres működtetése, 

amelynek során félévi gyakorisággal különböző jellegű kiállítások megrendezésére kerül 

sor. A kiállításokat hivatásos vagy amatőr művészek, időnként az iskola tanulói vagy 

dolgozóinak alkotásaiból rendezzük. 

Célja: 

 a diákok esztétikai érzékének formálása a művészeti alkotásokkal 

 a művészeti alkotások iránti igény kialakítása 
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 bemutatkozási lehetőség biztosítása hivatásos, amatőr művészek és diákjaink 

számára 

 az értékóvó magatartás kialakítása 

 az intézmény rangjának emelése 

 az iskola belső tereinek célszerű kihasználása. 

Feladatai:  

 félévi gyakorisággal kiállítás rendezése az épület zsibongójában vagy folyosóin  

 változatos műfajok bemutatkozási lehetőségének biztosítása  

A mindennapi tanulást kiegészítő képzési formák, korrepetálások, tanfolyamok 

Az iskola szolgáltatásait igénybe vevő diákok és szüleik igénylik a mindennapi iskolai 

elfoglaltságot kiegészítő, a többlet-ismereteket vagy képzettséget nyújtó, időnként hiányokat 

pótló tevékenységi formákat. Amennyiben ezek megszervezésére, lebonyolítására az 

intézmény nem vállalkozik, úgy a diák és a szülő ezt a szolgáltatást az iskola falain kívül 

keresi meg és veszi igénybe – általában sokkal drágábban és lényegesen kevésbé igazodva az 

iskola követelmény-rendszeréhez. Célszerű ezért ezeket a kiegészítő képzési formákat az 

iskola falain belül nyújtani, természetesen a mindennapi oktatástól szervesen elválasztva, 

ahhoz kapcsolódóan, de tőle független formában. 

Célkitűzések: 

 diákjaink számára tanórán kívüli sokoldalú képzési lehetőséget biztosítani 

 a pedagógusoknak intézményen belül biztosítani a többletmunka lehetőségét. 

  Feladatok: 

 felvételi előkészítő tanfolyamok szervezése az érdeklődőknek 

 előkészítő foglalkozások indítása a leendő gimnazisták számára 

 nyelvvizsga-előkészítő tanfolyamok szervezése 

 nyelvi kurzusok indítása 

 A tanítási órák keretében meg nem valósítható egyéb foglalkozások 

Céljai:  

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a tanítási órák keretében meg nem 

valósítható foglalkozások a tanítási órák és az iskolai nevelés szerves kiegészítése, a 

nélkülözhetetlen nevelési elemek biztosítása. 
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Feladatai: 

 környezeti nevelést célzó gyakorlati jellegű foglalkozások 

 sportrendezvények nevelő jellegű lebonyolítása 

 projektoktatási programok a pedagógiai program előírásainak megvalósítására 

 állampolgári ismeretek elsajátítását és gyakoroltatását célzó tevékenység.  

A tanulmányi kirándulás megszervezése iskolánk hagyományrendszerének lényeges 

eleme. Erre szervezett módon évfolyamonként a továbbiakban is lehetőséget biztosítunk, 

de a tanulmányi kirándulás nem része pedagógiai programunknak, mert az ehhez 

szükséges finanszírozási feltételeket költségvetési forrásból nem tudjuk biztosítani. A 

tanulmányi kirándulás tehát iskolánkban nem kötelező program. A tanulmányi kirándulást 

tanítási napokon bonyolítjuk le, az azon részt nem vevő tanulók számára biztosítjuk a 

szervezett iskolai foglalkozásokat. 

Az iskolai énekkar 

Az iskola kulturális és művészeti nevelésének speciális csoportja. A legnagyobb létszámú 

művészeti csoport, amely rendszeres tevékenységével sokrétű oktatási és nevelési célokat 

valósít meg. 

Céljai: 

 az iskolai és iskolán kívüli rendezvények, ünnepségek méltó megünneplése, azok 

színvonalának emelése 

 az ifjúság zenei műveltségének elmélyítése 

 szereplési lehetőségek kihasználása (pl. ünnepi koncertek, koszorúzások). 

Feladatai: 

 megyei területi minősítő versenyeken való részvétel 

 kapcsolattartás más középfokú intézmények kórusaival 
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3.17  A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 

A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik: 

 az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel, 

 a testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon. 

A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának évente legalább 

egyszer történő mérésének kötelezettségét. A mérést évenkénti gyakorisággal végezzük el 

a testnevelési órákon a HUNGAROFIT rendszer alkalmazásával, amely Dr. Mérei Ildikó 

nevéhez fűződik. A tanulók általános fizikai teherbíró képességének értékeléséhez és 

minősítéséhez használt HUNGAROFIT (fizikai fittség mérése) alapmérései az alábbiak: 

 Aerob vagy alap-állóképesség mérése: 2000 m-es síkfutással. 

 Izomerő mérése és dinamikus ugróerő mérése helyből távolugrással páros lábbal. 

 Dinamikus dobóerő mérése: kétkezes labdadobás hátra fej fölött, tömött labdával. 

 Kar-, törzs- és lábizmok együttes dinamikus erejének mérése: egykezes labdalökés 

helyből az ügyesebb kézzel, tömött labdával. 

 Dinamikus erő-állóképesség mérése: vállövi és karizmok erő-állóképességének mérése: 

mellső fekvőtámaszban karhajlítás és - nyújtás folyamatosan kifáradásig. 

 A csípőhajlító és a hasizom erő-állóképességének mérése: hanyatt fekvésből felülés 

térdérintéssel, folyamatosan. 

 A hátizmok erő-állóképességének mérése: hason fekvésből törzsemelés és leengedés 

folyamatosan, kifáradásig. 

A korosztálynak megfelelő követelményeket az intézmény folyosóján kifüggesztjük, hogy azt 

a tanulók bármikor megtekinthessék. A felmérések a tanulók állapotának rögzítését 

célozzák, ezért azokra a diákok osztályzatot nem kaphatnak. A felmérést követő 

időszakban értékelhető azonban osztályzattal a tanulók a mért eredményekhez képest 

felmutatott fejlődésének mértéke. A felmérések eredményeit a testnevelő tanárok 

kötelesek vezetni úgy, hogy az egyes osztályokban tanuló diákok fizikai állapotának 

követéséhez szükséges adatok évről évre hozzáférhetőek legyenek. Az adatbázis 

rendszeres vezetésének ellenőrzése az igazgató helyettes feladatkörébe tartozik. A tanulók 

fizikai állapotának, edzettségének mérését minden tanév április és május hónapjában 

bonyolítjuk le. A mérés alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró 

képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt a szülők 

tudomására hozzák. 

A tanulók minősítése a hat+1 feladatban elért összes pontszám alapján, történik. A 

HUNGAROFIT módszert az 1-4. évfolyamos tanulók estében alkalmazzuk nem kötelező 

jelleggel. 

Az 5-8. osztályos tanulók fizikai állapotának mérését a központi NETFIT rendszer szerint  

végezzük. A mért eredményeket a NETFIT központi rendszerébe töltjük fel, kiértékelése 

központilag történik, melyről az intézmény, a tanulók és szüleik a rendszerbe történő 
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regisztráció után informálódhatnak 

A NETFIT a Magyar Diáksport Szövetség bevonásával kialakításra került új mérési rendszer  

(Nemzeti Egységes Fittségi Teszt - NETFIT ). A 2014-2015-ös tanévtől ezzel az új mérési 

módszer segítségével mérjük a felső tagozatos tanulók fizikai állapotát.  

A program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás 

jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit a tanulók és családtagjaik körében.  

A NETFIT program célja, hogy minden tanulónak személyre szabottan segíteni tudjunk abban, 

hogy képessé váljanak az egészségtudatos, jövőorientált életvezetés kialakítására.  

A NETFIT fittségi profiljai és tesztjei: 

  

I. Testösszetétel és tápláltsági profil  

 testtömeg mérése → Testtömeg index BMI  

 testmagasság mérése → Testtömeg index BMI  

 testzsír százalék mérése→ testzsír százalék  

 

II. Aerob fittségi profil (állóképességi)  

 állóképességi ingafutás teszt → aerob kapacitás 

 

III. Vázizomzat fittségi profil  

 ütemezett hasizomteszt → hasizomzat ereje és állóképessége  

 törzsemelés teszt → törzsfeszítő izmok ereje  

 ütemezett fekvőtámasz teszt → felsőtest izomereje  

 kézi szorítóerő mérése → kéz maximális szorító ereje  

 helyből távolugrás teszt → térdhajlító izmok nyújthatósága és csípőízületi 

mozgásterjedelem  

 

A méréseket az intézmény testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi.  

A fizikai fittségi felmérésekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az eredmények 

rögzítését a test-nevelést tanító pedagógusnak a mérési időszakon belül kell rögzítenie a 

NETFIT informatikai rendszer pedagógus felhasználói felületén.  

A mérések szorosan kapcsolódnak a mindennapos testnevelés rendszeréhez, s azok eredményei 

részletes információkkal fognak szolgálni a tanulók aktuális fizikai állapotáról, mind a tanuló, 

a szülők és a testnevelő részére.  

Azon tanulók számára, akik nem tudják teljesíteni a szintet egyéni fejlesztési terv készül.  

A mérési eredmények függvényében a testnevelő szakos pedagógus javaslatot tehet az intézmény 

egészségnevelési programjának módosítására. 
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3.18 AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI 

NEVELÉSI ELVEI 

Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel 

 a táplálkozás, 

 az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 

 a családi és kortárskapcsolatok,  

 a környezet védelme, 

 az aktív életmód, a sport, 

 a személyes higiénia, 

 a szexuális fejlődés területén. 

 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. 

 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelés órák; játékos, 

egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon; az iskolai sportkör 

foglalkozásai; tömegsport foglalkozások;  

 a természetismeret, biológia, egészségnevelés tantárgyak, valamint az ötödik-nyolcadik 

évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

 az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök, minden évben egy 

alkalommal játékos vetélkedő az ötödik-nyolcadik évfolyamos osztályoknak az 

egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan;  

 az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele: 

 félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy 

osztályfőnöki óra megtartásában; 

 a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez. 
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Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő 

szokásrendszer megalapozása; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához 

szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi 

környezet zavartalan működését elősegíthetik; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel: 

 a környezet fogalmával,  

 a földi rendszer egységével, 

 a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  

 a környezetvédelem lehetőségeivel,  

 lakóhelyünk természeti értékeivel (erdők, mezők, arborétumok),  

 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival, 

 az iskola környezetének, udvarának megfelelő kialakításával. 

 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. 

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 a természetismeret, biológia, földrajz, kémia tantárgyak, valamint az ötödik-nyolcadik 

évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

 a környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások:   

 minden évben a „Föld napja” alkalmából történő megemlékezés a 

környezetvédelemmel kapcsolatos játékos vetélkedővel, 

akadályversennyel; 

A környezeti nevelés csak az iskolai oktatással egységben, attól el nem különítve 

értelmezhető, mivel a tanulók teljes személyiségére hat. A motiváció kialakítása, 

megőrzése és fejlesztése minden életkori szakaszt átívelő célunk, mely egyben biztosítja 

is a folyamatosságot a környezeti nevelés során. A célok meghatározásánál figyelembe 

vettük a pedagógusok véleményét is, kiemelt hangsúlyt adva a gyakorlatnak, mivel 

fontosnak tartjuk, hogy elérhető, teljesíthető célokat tűzzünk ki magunk elé. 

 

Első és második évfolyam: 

 

 fejleszteni a tanuló környezete iránti megismerési vágyát, nyitottságát 

 játékos átmenettel felkészíteni a tanulási tevékenységre 
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 elemi ismereteket közvetíteni a tanuló számára 

 kielégíteni a gyermek kíváncsiságát 

 érzelmi kötöttséget kialakítani a gyermekben a természettel 

 kialakítani a gyermekek igényét a szabadban történő játékokra, a pihenésre 

 az esztétikus, rendezett környezet iránti igény kialakítása 

 

Harmadik és negyedik évfolyam: 

 

 fejleszteni a tanuló környezete iránti megértési vágyát 

 tudatosítani a környezetből megismerhető értékeket 

 mintákat adni a természet megismeréséhez 

 kialakítani a csoportos és az egyéni megismerés képességét 

 az esztétikai nevelés részeként kialakítani a közvetlen környezet rendezettségének 

igényét 

 kialakítani egy természet- és embertisztelő szokásrendszert 

 

Ötödik és hatodik évfolyam: 

 

 képi megismerési formákkal továbbfejleszteni a természettel kialakult kötődést 

 stabilizálni a kialakult helyes viselkedési szokásokat 

 lehetőséget biztosítani gyakorlati tapasztalatok szerzésére a végzett tevékenységek 

során 

 megalapozni a környezettudatos érdeklődés kulcskompetenciáit 

 tovább erősíteni a környezeti tapasztalatszerzés készségét és képességét 

 kialakítani az empátia képességét a természeti jelenségekkel kapcsolatosan 

 

Hetedik és nyolcadik évfolyam: 

 

 elvont megismerési formákat is felhasználva továbbfejleszteni a természettel kialakult 

érzelmi kötődést 

 a természetes és épített környezet iránti felelős magatartás kialakításával előkészíteni a 

társadalomba való beilleszkedést 

 fejleszteni a tanuló önismeretét és együttműködési képességét a környezeti problémák 

iránt érzett felelőssége kapcsán 

 kialakítani a gyermekben az emberiség közös problémái megértésének képességét 

 a környezetkímélő életmód fontosságának megértetése a tanulókkal 

 a természetközeliség igényének, a pozitív jövőképnek a kialakítása 
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3.19 A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK, 

MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSI 

ELVEI 

 Az iskolai jutalmazás formái. 

 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

 

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

tanév végén 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

A tanévben elért tanulmányi eredmény, tanulmányi és sportverseny eredményekért tanév 

végén a következő vándorkupák kerülhetnek átadásra: 

 „az év tanulója”  

 „az év kisdiákja” 

 „az év sportolója” 

 „az év sporttehetsége”  

 „az év jó tanuló- jó sportolója” 

 „a mindig” kitűnő bizonyítványért cím.  

Odaítéléséről tanév végén a nevelőtestület dönt az elért eredmények, illetve a tanulmányi 

munka alapján. 

 

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

könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen, ballagáson az iskola közössége 

előtt vehetnek át. 

 

Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 



Pedagógiai Program 2020 

 

Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola  86 

 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

 

Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

 vagy a házirend előírásait megszegi,  

 vagy igazolatlanul mulaszt,  

 vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet részesíteni. 

 

Az iskolai büntetések formái: 

 szóbeli figyelmeztetések 

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 igazgatói figyelmeztetés 

 írásbeli figyelmeztetések 

 szaktanári figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki intés; 

 osztályfőnöki megrovás; 

 igazgatói figyelmeztetés; 

 igazgatói intés; 

 igazgatói megrovás; 

 tantestületi figyelmeztetés; 

 tantestületi intés; 

 tantestületi megrovás. 

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

– a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

 

A tanulók magatartásának értékelése 

 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás 

(5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

 

A tanulók magatartását első évfolyamtól a második évfolyam első félévéig az osztályfőnök 

szöveges értékeléssel minősíti és ezt az értesítőbe- értékelő füzetbe, illetve a bizonyítványba 

bejegyzi. 
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A második évfolyam félévtől és a harmadik-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az 

osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök, az érdemjegyek és a nevelőtestület 

véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben, az osztályban tanító nevelők többségi 

véleménye dönt az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

 tisztelettudó; 

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, 

segítőkészen viselkedik; 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

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

 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz 

részt; 

 nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

 

Változó (3) az a tanuló, aki. 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

 feladatait nem minden esetben teljesíti; 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

 igazolatlanul mulasztott; 

 osztályfőnöki intője van. 
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Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy 

ennél magasabb fokozatú büntetése. 

 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok többségének az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

A tanulók szorgalmának értékelése 

 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás 

(5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

 

A tanulók szorgalmát első évfolyamtól a második évfolyam első félévéig az osztályfőnök 

szöveges értékeléssel minősíti és ezt az értesítőbe- értékelő füzetbe, illetve a bizonyítványba 

bejegyzi. 

A második évfolyam félévtől és a harmadik-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az 

osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg.  

Vitás esetben, az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról.  

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 

 munkavégzése pontos, megbízható; 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

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

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

 a tanórákon többnyire aktív; 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 
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 taneszközei tiszták, rendezettek. 

 

Változó (3) az a tanuló, akinek: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti; 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 

  

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

 feladatait többnyire nem végzi el; 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

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

ellenszegül; 

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

Azt a tanulót, aki képességihez mérten  

 példamutató magatartást tanúsít,  

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

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

 vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. 
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3.20 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, 

MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS 

EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

A pedagógiai program érvényességi ideje 

 

Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját ezen 

pedagógia program alapján. 

A pedagógiai programban található helyi tanterv módosítása 2020. szeptember 1. napjától az 

első és ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

Ezen pedagógiai program érvényességi ideje nyolc tanévre – azaz 2020. szeptember 1. 

napjától 2028. augusztus 31. napjáig – szól. 

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok, és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) minden 

tanév végén írásban értékelik a pedagógia programban megfogalmazott általános célok és 

követelmények megvalósulását. 

A 2021/2022. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes – 

minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén e pedagógiai 

programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell kidolgoznia. 

A nevelőtestület felkéri az intézményi szülői szervezeteket, hogy a pedagógiai programban 

leírtak megvalósulását a 2021/2022. tanév lezárását követően átfogóan elemezze. 

 

A pedagógiai program módosítása 

 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 az intézmény igazgatója; 

 a nevelőtestület bármely tagja; 

 a nevelők szakmai munkaközösségei; 

 a szülői munkaközösség; 

 az iskola fenntartója. 

A tanulók a pedagógiai program módosítását az iskolaszék diák-önkormányzati képviselői 

útján javasolhatják. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az, az igazgató 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

A módosított pedagógia programot, a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától kell 

bevezetni. 
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A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 

 Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: 

 az intézmény fenntartójánál; 

 az iskola irattárában; 

 az iskola könyvtárában; 

 az iskola igazgatójánál; 

 az iskola igazgatóhelyettesénél; 
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3.21 A  PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS 

JÓVÁHAGYÁSA 

 

A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat a 2020.09.04 napján tartott 

ülésén véleményezte, és 2/2020. számú határozatával elfogadásra javasolta.         

 

 

 

A pedagógiai programot a szülői munkaközösség intézményi vezetősége a 2020.09.02. 

napján tartott ülésén véleményezte, és 2/2020. számú határozatával elfogadásra 

javasolta. 

 

 

A pedagógia programot a nevelőtestület a 2020.06.24. napján tartott ülésén 4/2020. 

határozatával elfogadta. 

 

 

A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola pedagógiai programját az általános iskola 

igazgatója a mai napon jóváhagyta. 

 

 

 

 

Kelt: Hajmáskér, 2020.08.31. 

       

 

 

 
 

 

 


