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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, 
NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 
 
A pedagógiai program érvényességi ideje 

1. Az iskola 2020. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg 
először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján. 

2. A pedagógiai program felmenő rendszerben került bevezetésre. 
3. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2020. szeptember 1. 

napjától 2024. augusztus 31. napjáig – szól. 
  
A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

1. 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 pedagógiai programban megfogalmazott 
általános célok és követelmények megvalósulását. 

2. A 2019-2020. tanév során a nevelőtestület elvégezte a pedagógiai program teljes – 
minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és több ponton a pedagógiai 
programot módosította. 

 
A pedagógiai program módosítása 

1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: az iskola intézményvezetője; 
a nevelőtestület bármely tagja; a nevelők szakmai munkaközösségei; a szülői 
munkaközösség; az iskola fenntartója. 
2. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség 
hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését. 

 
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  
2. A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: 

www.venkerti.hu 
3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola 

intézményvezetőjétől, helyetteseiétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők 
fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

 

 

1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 

A Vénkerti Általános Iskola 1976-ban nyitotta meg kapuit egy új, még épülő lakótelep 
központi helyén. Még ma is irigylésre méltó feltételek: tantermek, szaktantermek nagyméretű 
tornaterem, tanuszoda, több kisebb-nagyobb udvar, könyvtár, balett terem, művészeti oktatást 
segítő felszerelt műhelyek, informatikai szaktantermek, nyelvi labor, fejlesztő terem várják a 
pedagógust, tanulót.  
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2014-ben megvalósult energetikai felújításnak köszönhetően az épület külső homlokzata, a 
nyílászárók megújultak, a fűtés korszerűsítésre került. Javult az iskolahasználók 
komfortérzete. 
 
Az 1999/2000-es tanévben az Önkormányzat jóváhagyásával az iskola neve és működése 
megváltozott. Felvettük a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
nevet, amely egy épületegységben két alapfokú oktatási intézmény működését jelenti.  
Megmaradt a 8 osztályos általános iskola és létrejött egy 12 évfolyamos művészeti oktatás.  
Az általános iskolai képzés keretében emelt szinten ismerkednek diákjaink az angol nyelv, a 
matematika tananyagával. A kötelező tantárgyakon kívül gazdasági és pénzügyi kultúra  
tantárgyat választhatnak tanulóink.  
Jelenleg két művészeti ágban folyik a munka a következő tanszakokon: 

∙ Táncművészeti ág: balett, néptánc tanszak 
∙ Képző- és iparművészeti ág:  képzőművészeti tanszak, grafika és festészet 

tanszak,  fém- és zománcműves tanszak, környezet- és kézműves kultúra tanszak.  
∙ Szín- és bábművészeti ág: színjáték tanszakán szünetel a képzés a jelentkezők 

alacsony létszáma miatt. 
   

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól 
nagymértékben eltér. A nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik. 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. 
Az oktatás mellett fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megfelelő nevelésben is részesüljenek. 
Azokat az alapvető erkölcsi normákat, morális magatartást próbáljuk erősíteni a tanulóinkban, 
amelyek ma, ebben a rohanó világban is szükségesek. 
A nevelési feladatok érintenek minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozást. Az eszközöket, 
eljárásokat a gyerekek életkora és egyéni jellemzőik alapján igyekszünk meghatározni, 
bevonva ebbe szűkebb és tágabb környezetüket is. 
 
 
2. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 
 „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, 
hogy megismerje a jól végzett munka örömét, hogy megízlelje az alkotás izgalmát, 
megtanulja szeretni, amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” 
       (Szent - Györgyi Albert) 
 
Mindez összefogással megvalósítható. Hisszük és valljuk, hogy:   
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„Az az embercsapat, amely közös irányt követ, és amelyet áthat az összetartozás érzése, 
hamarabb és könnyebben célhoz ér, mivel tagjai egymás húzóerejét kihasználva 
haladnak előre.” 
 
Pedagógiai hitvallásunkban fontosnak tartjuk a személyiség sokoldalú fejlesztését; az alapvető 
készségek és képességek, kulcskompetenciák biztos kialakítását; a cselekedtetve tanulást; a 
tanulás tanítását; az egyéni különbségeket figyelembe vevő differenciált képességfejlesztést. 
Mint alapismereteket közvetítő iskola, a humán és reál műveltség egyensúlyát biztosítjuk, a 
tanulók egyéni hajlama, adottsága, érdeklődése figyelembe vételével, és lehetőséget adunk a 
különböző művészeti ágak megismerésére az azokban való aktív tevékenységekre, egyéni és 
csoportos alkotásokra. 
  
Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt 
pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 

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

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

becsülete legyen, 
• törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 
• segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 
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• 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 folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel és egyéb partnereinkkel.  

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 városunk érdeklődő 
polgárai, 

• referenciaintézményként bemutatjuk, átadjuk jó gyakorlatainkat  
• ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és 

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

továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken. 
 

− Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget 
Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen 
belül az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az intézmény 
szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl cél az esélyteremtést 
támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak 
kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében az intézmény minden 
tevékenysége során: 

• a beiratkozásnál,  
• tanításban, ismeretközvetítésben, 
• a gyerekek egyéni fejlesztésében, 
• az értékelés gyakorlatában, 
• tanulói előmenetelben, 
• a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában. 
 

 
− 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, 
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• van elképzelése a jövőjét illetően, 
• becsüli a tudást, 
• aktívan vesz részt a tanulásban és ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 
• képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 
• tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 
• 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,  

• aktív szereplő a közvetlen és tágabb világuk ügyeinek alakításában;  
• kiáll a környezet védelme, a globális szolidaritás, a társadalmi igazságosság mellett,  
• a Földért és minden embertársukért felelősséget érez, 
• 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, 
• szereti hazáját,  
• megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 
• megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 
Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 
egyes hozzánk járó tanuló személyiségében.  
Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb 
diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 
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3. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, 
ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

 
3.1. Általános iskolai nevelés-oktatás 
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 később meghatározásra 
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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: 
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 
2. 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 
1. 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. 

2. 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. 

3.Tudatosítás (meggyőződés 
kialakítása). 
 

- Magyarázat, beszélgetés. 
- A tanulók önálló elemző 
   munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó 
magatartási normákról. 

- Vita. 
 
Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási órán 
kívüli) tevékenységek segítik: 
 

− 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. 

-  A Városi tehetséggondozó programban részt vevő felső tagozatos 
tanulóinknak heti 1 óra tehetséggondozó foglalkozást biztosítunk 
évfolyamonként. 

- Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó 
tanulók képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk. 

- A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a 
gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő 



NEVELÉSI PROGRAM 
 

11 
 

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.  

- A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az 
egyéni foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában 
elsősorban azok a tanulók vesznek részt,  

∙ akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt 
szükségessé teszi, 

∙ akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot, 
∙ akik a pedagógiai szakszolgálat véleménye alapján SNI vagy BTMN-es 

tanulók. 
− Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet 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. 

− 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 vezetője dönt. 
Szakkör vezetését – az intézményvezető beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, 
aki nem az iskola dolgozója. 

− Versenyek, vetélkedők, 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. 

− Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tantervi 
követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a 
tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek. A 
projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó foglalkozás vagy 
több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során – 
elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása 
történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló 
közös, sokféle tevékenységre építve. Iskolánkban évente ismétlődnek azok a téma 
napok, amelyek az egészségvédelemmel, az elsősegélynyújtással, a természet- és 
környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel. A hosszabb (több napos, 
egy hetes) témaheteken feldolgozásra kerülő ismereteket a nevelők szakmai 
munkaközösségei az iskola éves munkatervében határozzák meg. 

− Hagyományőrző tevékenységek. Az iskola fontos célkitűzései közé tartozik a 
nemzet, a lakóhely, valamint iskolánk múltjának megismerése, megbecsülése; az 
iskola hagyományainak ápolása. Ennek érdekében végzett egyéb (tanórán kívüli) 
tevékenységek: az iskolai ünnepségek, megemlékezések;  
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− 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 önkéntes és 
térítésmentes.  

− Iskolai könyvtár: A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon 
látogatható iskolai könyvtár segíti. 

− Hit- és vallásoktatás, hit- és erkölcstan oktatás. Az iskolában a területileg illetékes, 
bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és 
vallásoktatást, hit és erkölcstan oktatás szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való 
részvétel a tanulók számára önkéntes. 

 
Intézményünk a 2017-18 és 2018-2019 tanévben részt vett az EFOP-3.3.5-17-2017-00060 
azonosítószámú „Élményalapú tematikus napközi és bentlakásos programok 
megvalósítása a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben” című (kísérleti) pilot 
pályázat megvalósításában.  
Nevelő-oktató munkánkban fontosnak tartjuk a tanórán kívüli programok megvalósítása során 
a projektben szerzett tapasztalatok, az informális, nem formális tanulási módszertanok 
alkalmazását, a felnövekvő nemzedékek fizikai, érzelmi és társas fejlődésének előmozdítását, 
az élményalapú tanulás módszertani megalapozását. 
Nyitott tanulási környezet biztosítását, tevékenységközpontú pedagógiai és módszertani 
eszköztárunk fejlesztését, valamint ezt támogató szakmai környezet kialakítását. 
 
A megvalósított tematikus programokból a következő jó gyakorlatot, módszertant tervezzük 
beépíteni a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokba, tevékenységekbe: 

• A környezettudatos magatartás kialakítása, erősítése; szelektív hulladékgyűjtés 
megvalósítása; elektromos hulladék gyűjtése; újrahasznosítható anyagok felhasználása, 
itt telelő madarak gondozása; iskolaszépítő program, „Energiakaland” 

• Közlekedési ismeretek mélyítése, kerékpártúra, gyalogtúra szervezése; 
sportrendezvényeken szerzett élmények motiváló hatása 

• Művészeti nevelés: a tanulók érzelemvilágának fejlesztése tárgyalkotás során; irodalmi 
alkotások által a pozitív viselkedéskultúra elsajátítása; múzeumpedagógiai 
foglalkozásokon szerzett élmények beépítése a foglalkozásokba 

• Idegen nyelv: a tanulás hatékonyságának növelése önálló kutatás, interneten való 
tájékozódás alapján. Az elkészített társasjátékokkal a szóbeli kifejezőkészség, szókincs, 
szövegalkotás, beszédbátorság fejlesztése. 
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3.2. Az alapfokú művészetoktatás egyes művészeti tevékenységei oktatásának cél- és 
feladatrendszere 
3.2.1. Táncművészeti ág  
AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 
 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók 
mozgásművészetének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai 
állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- 
és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, 
határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá 
váljon és közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók 
kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 
A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző 
műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 
különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 
Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók 
érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, 
fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon 
képességeiktől és a szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket 
és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 
A táncművészeti oktatás a múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek 
megismertetésével és megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak 
megfelelő táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére. Nem célja a hivatásos és 
versenytáncos képzés, de célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 
táncművészeti pályára, ill. az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.  
 
 
Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 
Fejlessze: a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 
testi-lelki állóképességét, 
kapcsolatteremtő képességét. 
Neveljen: egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 
táncművészetet értő közönséget, 
táncot szerető fiatalokat. 
Készítsen fel: a szakirányú továbbtanulásra. 
 
AZ ALAPFOKÚ BALETTOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 
 
A klasszikus balett tanulása erős koncentrálást, fegyelmezett, tudatos munkát igényel. 
Tanítása fiatal korban kezdődik, hiszen a test ekkor még laza, az izmok alakíthatóak, az 
ízületek tágíthatóak. 
A klasszikus balett tantárgy mellett megismerkedhetnek a néptánc, a történelmi társastánc, a 
társastánc és a moderntánc táncnyelvével. E tantárgyak részben szorosan kapcsolódnak a 
balett oktatáshoz, részben kiegészítik, feloldják a kötött, nagy fegyelmet igénylő munkát. 
Oktatásuk célja, hogy kiegészítsék a tanulók ismereteit, közös mozgásélményt nyújtsanak, 
fejlesszék a testi ügyességet. Egy komplex oktatás keretében, a különböző táncművészeti 
ágak megismertetésével lehetőséget teremtenek a tanulók számára az életkoruknak 
megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. 
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AZ ALAPFOKÚ NÉPTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 
 
A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közti 
kapcsolatteremtésben, és az egészséges emberi kapcsolatok  kialakításában. Oktatása elősegíti 
néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk 
megbecsülését. A Kárpát-medence tánchagyományának sokszínűsége tükröződik vissza az 
alapfokú művészetoktatás tantervében. A tanórai keretek mellett fontos szerepet  játszik a 
tánc színpadi megjelenítése is, amely egyrészt  a művészi megtapasztalás élményét  teszi 
lehetővé  a tanulók számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség 
számára is hozzáférhetővé teszi táncos hagyományainkat. A néptáncoktatás célrendszerében 
jelentős szemléletmód-változás következett be, középpontba került a tanulók technikai 
felkészültségének megalapozása, amely során alkalmassá válnak a különböző táncok 
újraalkotására, szabad és kötött formákban történő megjelenítésére.  Előtérbe került a  helyi 
táncanyag,  tánchagyomány  tanításának  elsődlegessége,  amely  végigkísérheti  az egész  
oktatási folyamatot.  Nagyobb szabadságot biztosít a pedagógus számára a képzés  
megtervezésében,  ugyanakkor  biztosítja  az  intézmények  közötti  átjárhatóságot.  A 
spirális elrendezés elősegíti, hogy a különböző képességű tanulók a képzési szintek végére 
azonos módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal, 
megteremti az összevont osztályokban történő oktatás kereteit, lehetőségét. A néptánc oktatása  
során a kulturális értékek közvetítése  nem elsősorban  a képességek  függvénye, hanem a 
képességek fejlesztésének lehetséges színtere. Lehetővé teszi mindenki számára – beleértve a 
kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás 
esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az 
egyéniség fejlődését. 
 
3.2.2.Képző- és iparművészeti ág  
 
AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ–, ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS 
FUNKCIÓI 
 
Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos   
érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, 
tudatosításához. A tanulók belső világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész 
személyiségük használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban 
szelektált vizuális információkat.  Az élményszerű tapasztalások és képzetek teremtik meg   
az önmeghatározások és önkifejezések egyre differenciáltabb formáit. 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az 
esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság  – alakítására,  a  
látás   kiművelésére   és   tudatosítására. A követelmény és tantervi program bővíti a képi 
műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, 
eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata finomítja a 
kézügyességet, technikai érzékenységet, valamint erős érzelmi–motivációs bázist teremt,  
mely  fejleszti a  gondolatok,   érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való 
megjelenítésének képességét is. 
A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti 
tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, 
biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését.   A képzés 
nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és  biztosítja  a tehetséggondozás 
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lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére,a 
kézműves hagyományokra,  valamint  a  klasszikus és  kortárs  képző–  és  iparművészeti,  
médiaművészeti  értékekre  építve gyarapítja  ismereteiket,  s  alakítja  készségeiket.  Az 
alapfokú  és továbbképző évfolyamokon  fejleszthetik  vizuális műveltségüket, és különféle 
szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 
A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott  művészeti  ág  műfaji 
sajátosságait,  a művészi kommunikáció megjelenítési  módjait. A képzés célja az is, hogy a 
múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet 
megteremtésében. 
A képző– és iparművészeti ág sajátosságai: 
– tevékenységközpontúság  
– a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati, tapasztalati módon, 

különböző  tevékenységek  által, komplex témákba  ágyazottan dolgozzák fel, amelyben  
a cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás alapját, 

– feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglalkozás, 
mely elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését, 

– alkotói  magatartás – amelyben  fontos  szerepet   kap  a  nyitottság,  az  egyéni  
látásmód,  a  lényegkiemelés,  a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége, 

– komplexitás  – amely  átjárhatóságot biztosít  a képző–  és  iparművészeti,  a 
népművészeti és  médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak 
között, 

– folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, 
egymásra épülő feladatsorokban, projektekben, 

– kreatív cselekvőképesség, melynek  fontos  részterülete  a kísérletező  kedv, bátorság,  
lényeglátás,  szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás, 

– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok 
aktivitását, a kooperációt  és innovációt, 

– tanulók  önkifejezési  készségének   kialakítása  és  mélyítése  a  személyre  szabott   
feladatok,  egyéni  korrektúra megvalósulása  révén, 

– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság,  önszabályozás és önállóság 
fejlesztése. 

 
A képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 
Készítse fel a tanulót 

- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 
- a vizuális információk, közlemények megértésére,  
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,  
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 
- a kifejezési eljárások használatára, 
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,  
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 
- tervezésre, konstruálásra, 
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 
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- eszközhasználatra, anyagalakításra, 
- a baleset- és a munkavédelmi előírások betartására, 
- tárgykészítésre, környezetformálásra, 
- a kézműves tevékenységek gyakorlására, 
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 
- a rendeltetés – a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, 
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások 

befogadására, 
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 
- a műelemzési eljárások alkalmazására. 

 
 
Tegye lehetővé 

- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 
Alakítsa ki a tanulóban 

- az esztétikum iránti igényt, 
- az esztétikai élményképességet, 
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 
 
3.2.3.Színművészeti - bábművészeti ág  
 
AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 
 
Az alapfokú színművészeti bábművészeti képzés célrendszere és funkciói 
Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi nevelés, figyelembe véve a tanulók 
érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi és dramatikus tapasztalatait. Lehetőséget 
biztosít a színművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik 
gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti szakterületen való 
jártasság megszerzésére és gyakorlására, illetve felkészít a művészeti alapvizsgára és 
záróvizsgára.  
 
A képzés lehetővé teszi  
– A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését 
– Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik felismerésére  

és  azok  színházi munka során történő alkalmazására 
– Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását 
– Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek,  attitűdök   színjátékban  

való alkalmazását 
– Drámával és színházzal kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését 
– Színházi előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások által bemutatott  

produkciók megtekintését, értelmezését 
A színművészet területén különösen 
– Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt 
– Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, alkalmazását 

differenciált feladatokban 
– A színházi–drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzőinek 

megismerését 
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– A színjáték kulturális hagyományainak megismerését 
– A színjátéknak, mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását 
 
Általános fejlesztési követelmények 
Készítse fel a tanulókat 

- drámai szövegek értő- színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására, 
- különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 
- színházi improvizációra,  
- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 
- egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra,  
- különféle szerepek megformálására, 
- rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 
- a más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a 

szereposztás során, 
- színházi előadások elemzésére, értékelésére. 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket, 
- a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 
- a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat, 
- a színházi műfajokat, 
- a szöveg- és előadás elemzés szempontjait, 
- a színészi játékok alapvető iskoláit, 
- a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 
- a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét, 
- napjaink színházi struktúráját. 
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4. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 
FELADATOK 
A személyiség fejlődése egy egész életen át tartó folyamat, nem ér véget a gyermekkor 
végével, de gyermekkorban a személyiség még plasztikusabb, alakíthatóbb, és nagyobbak a 
fejlődési lehetőségek.  
A gyermek személyisége spontán módon is fejlődik, így jönnek létre az egyszerű cselekvések 
és tapasztalatok, a példakövetés és a szokások. A pedagógiának az a feladata, hogy ezeket a 
viszonylag alacsony tudatossággal rendelkező módszereket meghaladja, a tudatosítás irányába 
mozduljon el. Ilyen módszerek:  

•  meggyőzés; 
•  jutalmazás; 
•  akaratnevelés; 
•  jellemformálás. 

Ezen módszerek legfőbb célja a morális tudat formálása, az etikai elvek elsajátítása. 
Másrészről szem előtt kell tartani a kitartást, a célorientáltság, a jövőre irányultság, és a reális 
önértékelés fejlesztését, kialakítását. 
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 
különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 
 
A tanulói személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink: 

• A tanulók erkölcsi nevelése. 
Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 
meggyőződéssé alakítása. 

• A tanulók értelmi nevelése. 
Feladata: 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. 
Feladata: 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. 
Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 
önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 
kialakítása. 

• A tanulók akarati nevelése. 
Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 
vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az 
elkötelezettség kialakítása. 

• A tanulók nemzeti nevelése. 
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Feladata: 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. 
Feladata: 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. 
Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 
önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 
gyakoroltatása. 

• A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 
Feladata: 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. 

• Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
 Feladatok: Szociális érzékenység a „másság” iránt, együttérzés, együttműködés, 

segítő magatartás kialakítása. A Debreceni Hospice Ház Alapítvány 
rendezvényein való részvétel. 

• Fenntarthatóság, környezettudatosság 
 Feladatok: Környezetünk értékeinek, sokszínűségének megvédése, gyarapítása, 

 erőforrások tudatos és takarékos felhasználása, környezetkímélő, értékvédő 
 magatartás. 
• Pályaorientáció 

 Feladatok: A munka világának megismerése, képességek kipróbálása, a megfelelő 
 pálya és hivatás megtalálásának elősegítése. 

• Gazdasági és pénzügyi nevelés 
Feladatok: Felelősségtudat kialakítása az értékteremtő munka, a javakkal való 
ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. A banki 
tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok 
megismertetése.  

 A döntések következményeinek és kockázatának mérlegelésére ösztönzés. 
• Médiatudatosságra nevelés 

 Feladatok: A médiajellemzők jogi és etikai jelentőségének megismerése az új és a 
hagyományos médiumok nyelvének megértése, értelmező, kritikai beállítódás 
kialakítása. 

• A tanulás tanítása  
 Feladatok: Az érdeklődés felkeltése a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 
 hozzáférésével kapcsolatban, olyan tudás kialakítása, amelyet a tanulók új 
 helyzetekben  is képesek alkalmazni. 
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5. A TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 
FELADATOK 
Az egészség 
Napjainkban egyetértés van abban, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, 
lelki és szociális jól-lét állapot. Mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy az egészség nem 
passzív állapot, hanem folyamat. Az egészség kiteljesedésére az alábbi négy feltétel 
teljesülése adja a legnagyobb esélyt: ha az egyén társadalmilag integrálódik (családhoz, 
iskolai, munkahelyi és más közösséghez tartozik), ha a változó terheléshez alkalmazkodni tud, 
ha individuális önállóságát megőrzi, és végül, ha megteremti az összhangot a biogenetikai, a 
fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségei közt. Az egészség fontos eszköz életcéljaink 
megvalósítása során. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi, közösségi és egyéni 
erőforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket hangsúlyozza.  
 
Mi az egészségfejlesztés? 
Az egészségfejlesztés magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a 
mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés és az önsegítés feladatait, módszereit. 
A WHO meghatározása szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az 
embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. Az egészségfejlesztés átfogó 
társadalmi és politikai folyamat, mely nemcsak az egyének képességeinek és jártasságának 
erősítésére irányuló cselekvéseket foglal magába, hanem olyan tevékenységeket is, amelyek a 
társadalmi, környezeti és gazdasági feltételek megváltoztatására irányulnak azért, hogy 
azoknak a köz és az egyén egészségére gyakorolt hatása kedvező legyen. Az 
egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket az egészséget 
meghatározó tényezők felügyeletére, és ezáltal egészségük javítására.  
 
Az iskola az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere 
 
A gyerekek és fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban érdemi 
hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az 
életmódjukban később kialakuló szokásaikat, az életideálok, preferenciák kialakítását. Az 
iskolának a gyerekre gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikáció. Egyrészt létezik 
egy nyíltan megfogalmazott oktatási-nevelési terv, másrészt ezzel összefüggésben, vagy ettől 
függetlenül, ill. ezt gyengítő, vagy erősítő módon ható ún. „rejtett tanterv”, mely az iskolai 
mindennapok hozadéka, amelyben az iskola tárgyi környezete, az emberi viszonyok minősége 
egyaránt tükröződik. Az iskola, más társadalmi intézményekkel és szereplőikkel állandó 
kölcsönhatásban létezik, hatást gyakorol szűkebb és tágabb környezetének kapcsolat-
rendszerére, a környezet viselkedésére. Mindezeket figyelembe véve az iskola a családi 
környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az 
egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására.  
 
 
 5.1. Az egészségnevelési program megtervezése  
Az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan 
létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, 
tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása 
érdekében.  



NEVELÉSI PROGRAM 
 

21 
 

 
Célok:  

− balesetek, betegségek megelőzése, prevenció  
− az egészség megőrzése  
− az egészséges állapot megbecsülése  
− az egészségnek értékként való elfogadtatása, elfogadásra nevelés  

 
A prevenció 
Az egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási formája a korszerű egészségnevelés az 
egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik az egészséges táplálkozás, az 
aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly 
megteremtése, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az egészségkárosító 
magatartásformák elkerülése, a járványügyi- és élelmiszer-biztonság megvalósítása. Az 
iskolának e prevencióban van jelentős szerepe, így az egészségnevelési feladatok 
meghatározásánál e területekre kell hangsúlyt fektetni.  
 
5.2 Az egészségnevelés iskolai területei 
A pedagógiai rendszerbe beépülő témák 

− önmagunk és egészségi állapotunk ismerete  
− az egészséges testtartás, a mozgás fontossága  
− az értékek ismerete  
− az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe  
− a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat  
− a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben  
− a személyes krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete  
− a tanulás és a tanulási technikák  
− az idővel való gazdálkodás szerepe  
− a rizikóvállalás és határai  
− a szenvedélybetegségek elkerülése  
− a tanulási környezet alakítása  
− a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége  

 
Az iskola mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a következőkre:  

− az egészséges személyiség fejlődés elősegítése, 
− az egészséges táplálkozás (pl.: iskolai büfé választéka), 
− mindennapi testmozgás, 
− a dohányzás, alkoholfogyasztás és kábítószer-használat megelőzése, 
− a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja, 
− az iskolán belüli bántalmazás megelőzése,  
− a szexuális nevelés.  
−  

5.3 Az egészségfejlesztés területei 
Tanórai foglalkozások 
Minden szaktárgynak van kapcsolódási pontja az egészségfejlesztéshez, amelyre a helyi 
tanterv tervezésekor külön figyelmet kell fordítani. 
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Tanórán kívüli foglakozások 

− napközis foglalkozások (játékok, gyakorlatok, konkrét esetfoglalkozások) 
− délutáni szabadidős foglalkozások, 
− egészségnap 
− hétvégi iskolai programok. 

 
Tájékoztató fórumok 
Szülői értekezlet, szülő csoport számára szervezett fórum, tájékoztató 
 
Iskolán kívüli rendezvények 
Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz. 
 
5.4 Módszerek 
Az iskolában alkalmazott pedagógiai módszerek tárháza ma már számos lehetőséget biztosít 
az egészségnevelési program eredményes megvalósítására. Leghatékonyabb az iskola saját 
ötleteire épülő, ill. önálló szervezésű programok, amelyeknek megvalósításában a tanárok, a 
diákok és a szülők egyaránt részt vesznek.  
 
Tegyük szebbé az iskola környezetét pl. rendezzünk versenyeket, készíttessünk a tanulókkal 
plakátokat, cikkeket, írásokat a témával kapcsolatban. 
 
Szervezzünk kirándulásokat, tegyük lehetővé a rendszeres testmozgást, a szülőket is vonjuk 
be ezekbe. Tekintsük át a tantárgyakat, és tegyünk javaslatot, hogy az egyes tantárgyaknál 
miként jelenhet meg az egészségfejlesztés szemlélete. 
 
Kortárshatások az egészségfejlesztésben 
 
Az egészségfejlesztési programok között új keletűek azok a megközelítések, amelyek a 
kortársak befolyására, szerepére helyezik a hangsúlyt. Jól tudjuk, hogy a korai 
életszakaszokban jelentkező, aggodalomra okot adó, egészséget veszélyeztető 
magatartásformák az esetek jelentékeny százalékában a kortárscsoport nyomására, hatására 
jelennek meg. Az első cigaretta elszívása, az első részegség, az első illegális droghasználat: 
mindegyik a társas tevékenység részeként történik meg. Gyakran az „ifjúsági kultúra” szerves 
elemeként. A serdülő fiatalok számára felnőttnél (szülőnél, tanárnál) lényegesen hitelesebb a 
kortárs, aki éppen ezért sokkal jelentékenyebb véleményformáló hatással is van. Ezek a 
felismerések tükröződnek azokban a programokban, amelyek a kortárshatásokra építenek, és 
kiképzett kortárssegítők közvetítésével igyekeznek az egészségfejlesztés üzenetét a 
fiatalokhoz eljuttatni, és arra próbálják megtanítani a fiatalokat, hogy képessé váljanak nemet 
mondani. Kiváltképpen az ún. kényes témák területén sikeresek ezek a programok, ilyenek pl. 
a dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-használat megelőzése. Már az általános iskola 
felsőbb évfolyamain is rendkívül hatásos a korban hozzájuk nagyon közel álló kortárs oktató 
tevékenysége. 
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6. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 
Az egyén és a közösség fejlődése szoros összefüggésben áll egymással. A fejlett közösség 
pozitívan hat az egyén személyiségfejlődésére is. Egy csoportból csak akkor lehet közösség, 
ha tagjai szoros kapcsolatban vannak egymással, ha vannak közös céljaik, és az egyén saját 
céljait időről időre alá tudja rendelni a közösség magasabb rendű céljainak. A közösség 
kialakulása a társadalom kisebb-nagyobb létszámú csoportjainak létrejöttét jelenti, amelynek 
színterei, céljai meglehetősen sokfélék lehetnek.  
 
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. 
Feladata: 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. 

Feladata: 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. 

Feladata: 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. 

Feladata: 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 
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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. 

Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 
viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának 
kialakítása, ápolása. 
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7. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ 
OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK 
FELADATAI 

7.1 A pedagógusok helyi intézményi feladatai: 

– A pedagógusok alapvető feladatai  
- A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési 

szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői 
utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

- Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az 
intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

- Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással 
lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.  

- Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a 
nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, 
tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

- A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes 
megtartása. 

- Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek 
munkájában. 

- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  
- A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 
- A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. 
- Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.  
- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 

szakszerűségének figyelemmel kísérése. 
 
– A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

- Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 
- A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése 

(tanmenetek, éves programok). 
- Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra. 
- A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a 

tanítási órákon. 
- Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon. 
- A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő 

módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 
- A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási 

órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon. 
- Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a 

tanítási órákon. 
- A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében. 

 
– A tehetséges tanulók gondozása 

- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók 
részére. 
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- Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok 
önálló szervezése, segítség a szervezésben. 

- Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, 
bemutatókon. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 
belüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 
kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 
– A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 
szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése 

- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a 
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 
nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. 

- A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 
helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő 
tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében. 

- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 
szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása. 

- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 
szoruló tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára. 

- Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 
hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel 
küzdő tanulók körében. 

 
– A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

- Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, 
kirándulás). 

- Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi 
ünnepség). 

- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 
- A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) 

programok. 
 
– Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

- Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése. 
- Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a 

programok szervezésében, részvétel a programokon. 
- Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, 

részvétel a kirándulásokon, táborokon. 
 
– Munkafegyelem, a munkához való viszony 

- A munkaköri kötelességek teljesítése. 
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- Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 
- Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. 
- Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

 
– Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség 

tevékenységében 
- Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 
- Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 
- Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 
- Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 
– Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

- Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 
- Továbbképzéseken való részvétel. 
- A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 
- Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, 

kiadványokban. 
 
– Az iskolai munka feltételeinek javítása 

- Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 
- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 
- Az iskolai alapítvány működésének segítése. 
- Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése, megvalósítása 

(innováció). 
- Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 
- Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

 
– Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában 
- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 
- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 
- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 
– Aktív részvétel a tantestület életében 

- A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, 
beilleszkedésének segítése. 

- Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek 
szervezésében, a szervezés segítése. 

- Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 
 
– Az iskola képviselete 

- A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 
- Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 
- Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről 

a helyi médiában. 
- Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 
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- Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. 
- A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 
- Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. 

életében, civil szervezeteiben. 
 
– A vezetői feladatok ellátása 

- Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 
- Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, 

értékelés) lelkiismeretes ellátása. 
- A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

 
– Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus 

kollégákkal 
- A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása. 
- Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a 

tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 
- Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 
- Kellő figyelem, érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a 

pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok 
elfogadása). 

 
 

7.2  Az osztályfőnök feladatai 
 

- Olyan osztályközösséget igyekszik kialakítani, ahol a diákok megfelelő magaviseletűek, 
betartják az intézmény házirendjét; kellően aktívak az iskolai diákönkormányzati 
munkában és az iskolai rendezvényeken. 

- Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket. 
- Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítást és elfogadását. 
- Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős 

programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. 
- Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra. 
- Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 
- Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 
- Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 
- Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a 

szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 
- Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen tájékoztatja 

a szülőket. 
- Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket 

tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 
- Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 
- A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 
- Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 
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- A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 
- Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. 
- Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik az iskolai 

szociális munkát segítő munkatárssal, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő 
szolgálattal. 

- Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai 
munkáját. 

- Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 
- Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 
- Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, 

és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek, 
fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

- Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 
- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók 

magatartás és szorgalom osztályzatára. 
- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók félévi 

vagy egész tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 
- A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli 

figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. 
Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót. Igazolatlan 
mulasztás esetén a jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el. 

- A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat, 
azokra előre felkészül. 

- Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a 
pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel. 

- A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai 
jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

- Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (helyzetelemzés, osztályfőnöki 
tanmenet). 

- Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 
- Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal 

szemben. 
- Megnyitja és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 
- Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai 

szakszerűségét. 
 

7.3 Az osztályfőnöki munka tervezése 
Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított 
dokumentumok alapján végzi. 
 

a) Helyzetelemzés 
- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 
- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 
- Az osztály diákközösségének vezetői. 
- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 
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b)  Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

 
1. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

Helyzetelemzéshez: 
- Tanulók száma, ebből leány 
- Állami nevelt (gondozott) 
- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 
- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló 
- Sajátos nevelési igényű tanuló 
- Az iskolába járás alól felmentett tanuló (egyéni munkarendben tanulók) 
- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók 
- Más településről bejáró tanuló 
- Nem magyar állampolgár 
- Évfolyamismétlő 
 
- Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 
- Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók). 
- A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények 

felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel). 
- A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek tapasztalatai, a 

szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 
- Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat: 
 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 
 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 
 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

 
Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 
- Tanulók száma 
- Mulasztott órák száma (igazolt, igazolatlan) 
- Osztályozott tanulók száma és aránya 
- Osztályozatlan tanulók száma és aránya 
- A tantárgyak osztályátlaga 
- Az osztály tanulmányi átlaga 
- Kitűnő tanulók száma és aránya 
- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 
- Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén 
- Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén 
- Egy tantárgyból elégtelent kapott tanulók száma  
- Két tantárgyból elégtelent kapott tanulók száma  
- Három vagy több tantárgyból elégtelent kapott, évfolyamismétlésre utasított tanulók 

száma és aránya 
- Az elégtelenek száma tantárgyanként 
- Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői 
 Továbbtanulás iskolatípusok szerint: 
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Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya 
Technikumba felvett tanulók száma és aránya 
Szakiskolába  felvett tanulók száma és aránya 
Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya 

8. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL   
KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

 
„Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az 
egyéni tragédia. Tragédia neki és a családjának. De, ha a tehetséges gyermeknek nem 
segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az már társadalmi tragédia.” 
           (Gallagher) 
 
Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 
fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek 
figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és 
szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 
 
Munkánk során kiemelten kezeljük  

- a sajátos nevelési igényű;  
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 
- a kiemelten tehetséges; 
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését. 

 
8.1 Sajátos nevelési igényű tanulók 

Sajátos nevelési igényű tanuló:  
Az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd. (2011. évi CXC. tv.) 
 
Iskolánk a sajátos nevelési igényű gyermekek közül a tanulási – a pszichés fejlődési zavarral 
küzdő tanulók oktatását, fejlesztését vállalja fel, akik az iskolai teljesítmények és a 
viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése, 
a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik 
figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai 
segítséget igényelnek. A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók 
oktatása a többi tanulóval együtt, integrált nevelés, oktatás keretében történhet. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók részére kötelező egészségügyi és pedagógiai célú 
habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. (2011. évi CXC. tv.) 
 
SNI tanulóknak járó speciális ellátás: 

- integrált oktatás/nevelés 
- pedagógiai célú rehabilitáció 
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SNI tanuló oktatásához szükséges feltételek: 
− Személyi:  

- szakirányú végzettségű utazó gyógypedagógus 
- elfogadó többségi pedagógusok 
-  szükség esetén további szakemberek (pszichológus, fejlesztő pedagógus, 

gyógytestnevelő) 
− Tárgyi: 

- fejlesztő terem/szoba 
- fejlesztő eszközök, - játékok 
- fénymásoló 
- szakkönyvek, segédkönyvek, munkafüzetek 

SNI ellátás dokumentációja: 
- érvényes szakértői vélemény 
- egyéni fejlesztési tervek 
- foglalkozásonkénti dokumentáció (egyéni fejlődési lapon) 
- napló 

 
Iskolánkban integrált oktatásban, nevelésben részesülő SNI tanulók: 

- Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók (súlyos tanulási zavarral-, 
figyelemzavarral küzdő tanulók) 

 
A képességfejlesztés fő feladatai: 

- Fejlesztéskor törekedni kell a pszichológiai, fiziológiai tényezők összhangjára 
- Fontos a komplexitás elvének szem előtt tartása 
- Sokoldalú percepciós fejlesztés 
- Mozgásfejlesztés 
- Speciális tanulmányi segédletek, segédeszközök alkalmazása 
- Differenciálás 
- Hosszabb időkeret biztosítása 
- Követelmények módosítása szakértői véleménynek megfelelően 

 
A fejlesztés fő területei 

- Személyiségfejlesztés 
- Kommunikációs készségek  
- Mozgásfejlesztés 

Alkalmazott munkaformák: 
- csoportmunka, kooperatív tanulás 
- páros munka 
- egyéni munka 

 
a) Tanulási zavarral (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, kevert specifikus fejlődési 

zavar, iskolai képességek kevert zavara) küzdő tanulók: 
- A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozások 

megszervezésének heti időkerete az évfolyamra meghatározott heti tanítási óra 15%-a 
 

Diszlexia, diszgráfia/iskolai képességek kevert zavara 
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A fejlesztés fő területei lehetnek: 
- testséma 
- téri-, idői tájék. 
- vizuomotoros koordináció 
- grafomotorika 
- beszédkészség 
- figyelem 
- vizuális-, auditív percepció 
- olvasás, írás (lassúbb tempójú tanítás) 

Hangsúlyt kap:  
- olvasás-, íráskészség folyamatos fejlesztése 
- differenciálás 
- változatos munkaformák, módszerek 

 
Diszkalkulia 
A fejlesztés fő területei lehetnek: 

- érzékelés-észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás (kognitív kép.-ek) 
- beszéd 
- testséma 
- számemlékezet 
- téri relációk 
- számolási készség 
- matematikai nyelv tudatosítása 
- szerialitás 

Hangsúlyt kap:  
- segítő eszközök, - technikák, változatos módszerek alkalmazása 
- manipuláció, tevékenykedtetés 
- motiválás 
- folyamatos gyakorlás 

 
 

b) Figyelemzavarral/kóros aktivitászavarral küzdő tanulók: 
- A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozások 

megszervezésének heti időkerete az évfolyamra meghatározott heti tanítási óra 15%-a 
 

A hétköznapi nyelvhasználatban is egyre gyakrabban felbukkanó ADHD kifejezés egy angol 
mozaikszó (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, magyarul figyelemhiányos/ 
hiperaktivitás zavar), mely 

- figyelemhiánnyal és/vagy 
- túlmozgással (hiperaktivitás) és impulzivitással jellemezhető. 

A két altípus önállóan vagy kombinált formában is előfordulhat. 
 
A fejlesztés fő feladatai: 

- egyéni sajátosságokhoz igazodó követelmények kialakítása 
- a tanuló személyiségének -, sikerre, ill. sikertelenségre adott reakciójának alapos 

megismerése, beilleszkedésének segítése 
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- figyelmi teljesítmény javítása 
- sikerélmény biztosítása 

 
 

A fejlesztés fő területei lehetnek: 
- vizuális-, auditív figyelem 
- figyelemkoncentráció 
- együttműködési készség  
- szociális kompetencia fejlesztése 
- reális önértékelés 

 
c) A magatartásszabályozási zavar is az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriában 

nevesülő SNI állapot. Összefoglaló név, mely alatt 
- impulzuskontroll-zavart (személyre és/vagy tárgyakra, tulajdonra irányuló 

agresszív, destruktív szóbeli és viselkedéses kitörések) és 
- diszruptív (irritált, vitatkozó, bomlasztó), 
- diszszociális (normasértő, agresszív, megbotránkoztató) viselkedészavarokat 

értünk. 
-  

A magatartásszabályozási zavar esetében kiemelt feladat a közösségi szabályokhoz 
alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az 
önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése. 
 
Fő célkitűzések: 

- az önszabályozás fejlődésének támogatása pedagógiai eszközökkel; 
- kihívást jelentő viselkedések/viselkedésproblémák csökkentése; 
- adaptív viselkedés, szabálykövetés, szabálytartás kialakulásának támogatása; 
- társas készségek, kapcsolatok fejlesztése. 

 
A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

- düh- és agressziókezelés fejlesztése, 
- érzelemfelismerés és érzelemkifejezés fejlesztése, 
- kommunikáció fejlesztése, 
- konfliktuskezelési képesség, problémamegoldás fejlesztése, 
- megküzdési képesség fejlesztése, 
- figyelmi működés fejlesztése. 

 
Eszközei lehetnek: 

− kognitív viselkedésterápiás eljárások egyes elemeinek alkalmazása pedagógiai 
helyzetben; 

− a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői 
keretek rendszeres alkalmazása (napirend); 

− tevékenységek végzésének, iskolai feladatok teljesítésének lépésekre bontása 
(folyamatábra/forgatókönyvek); 

− sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása; 
− együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 
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Az értékelés alapelvei: 

- Az értékelés mindenkor fejlesztő hatású, folyamatos és ösztönző legyen.  
- Pozitív én kép erősítése 
- Korrekciós, kompenzáló funkciók dominanciája 
- Pozitív megkülönböztetés 
- Vegye figyelembe a tanuló képességeit, a teljesítményben bekövetkező 

fejlődési tendenciát, az önmagához mért fejlődést mutassa. 
Alkalmazzuk az írásbeli és szóbeli formákat, egyéni és csoportos értékeléseket, de mindenkor 
a személyiség tiszteletben tartásával, segítő, megerősítő, javító, fejlesztő szándékkal, amelyek 
lehetnek: diagnosztikus, formatív, lezáró minősítő. 
 
Az értékelés formái: 

- Szóbeli értékelés: Az adott tanítási órán, fejlesztőfoglalkozáson nyújtott 
teljesítmény alapján. 

- Az órai munkát, gyűjtőmunkát, szimbólumokkal is értékeljük a tanulók 
motiválásának érdekében. A szimbólumok átváltásának módját a szaktanár 
határozza meg. 

- Érdemjeggyel értékeljük a következő tanulói teljesítményeket: szóbeli és 
írásbeli feleletek, tematikus mérések, feladatlapok, tesztek, kiselőadások, órai 
munka, gyűjtőmunka és olvasónapló. 

- Szövegesen értékeljük: 1. évfolyamon félévkor és év végén, 2. évfolyamon  
félévkor, valamint a felsőbb évfolyamokon a részképesség-zavarral érintett 
tantárgyakból nyújtott teljesítményt. 

Szakértői javaslatra mentesítést adunk egy-egy tantárgyrész vagy tantárgy osztályzattal 
történő  értékélése és minősítése alól félévkor és év végén. Az adott tantárgyrészből vagy 
tantárgyból tanév közben az elektronikus ellenőrzőben folyamatos szöveges értékelést 
végzünk. 
 

 
Beszámoltatás, számonkérés formái 
A helyi tantervben megfogalmazottakon túl az alábbiakkal egészül ki a SNI tanulók 
beszámoltatása, számonkérése. 
 A számonkérés formái: 

Szóbeli feleltetés :  Nyílt kérdések alapján 
  Kész vázlat segítségével 
  Látens feleltetés 

Írásbeli feleltetés: Feladatlapok, tantárgyi tesztek 
 Feleletválasztásos (zárt végű) feladatok -alternatív választás 

Feleletalkotó (nyílt végű) feladatok egy-két szavas 
kiegészítés, rövid válasz. 

 Esszé típusú feladatokat nem kapnak. 
 A számonkérés időtartama: 
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 Az írásbeli feleletekhez hosszabb időt biztosítunk. 
Eszközhasználat a számonkérések alkalmával: 

Engedélyezzük az SNI tanulóknál: lexikonok, helyesírási szótár, számítógép, 
számológép használatát. 

 
 

8.2 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 
tevékenységek: 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 
szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 
- egyéni foglalkozások; egyéni fejlesztési terv alapján; 
- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 
- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 
- iskolai sportkör, szakkörök; 
- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 
- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 
- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 
- a szülőkkel való együttműködés; 
- a szülők és családok segítése a nevelési gondok enyhítése érdekében; 
- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
 

8.3 A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 
- emelt szintű képzés: matematika, angol nyelv tantárgyakból; 
- művészeti képzés tanszakai; 
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
- a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;  
- egyéni foglalkozások; 
- iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális 

stb.); 
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 
- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 
- iskolai sportkör, szakkörök; 
- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 
- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások). 
 

8.4 A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő 
tevékenységek 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 
szolgálattal, 
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- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 
- egyéni foglalkozások; 
- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 
- a tanuláshoz szükséges feltételek, az egészséges környezet biztosítása; 
- motiváló tanulási környezet létrehozása új tanulásszervezési eljárások alkalmazásával; 
- tanulószoba, napköziotthon működtetése; 
- iskolaorvosi rendelés és iskolafogászat; 
- gyermekétkeztetés; 
- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 
- iskolai sportkör, szakkörök; 
- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 
- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 
- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 
- a szülőkkel való együttműködés; 
- a szülők és családok segítése a nevelési gondok enyhítése érdekében; 
- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

8.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység  
Feladat: A szociális hátrányok időben történő felderítése, és a problémák szükség szerinti 
orvoslása. 
 
Helyzetfelmérés: 

• tanulók esetleges veszélyeztetettsége esetén esetjelző lap küldése a családsegítő 
központ felé 

• a problémás gyerekek családi, szociokulturális hátterének, szülő - gyermek kapcsolat 
  megismerése (fogadóórák), szükség esetén családlátogatás 
• tanszer és taneszköz ellátottság felmérése a gyermeknél 

 
Megelőzés, gondozás: 

• a tanári kar, mint jelzőrendszer működtetése 
• a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat bevonása a gyermekvédelmi ügyek konkrét 

megoldásába 
• külső kapcsolatok kiépítése, együttműködés az iskolán kívüli intézményekkel, 

szakemberekkel, a jelzőrendszer többi tagjával 
• szabadidős tevékenységek szervezésének lehetősége 
• napközi, tanulószoba biztosítása 
•  a szülőkkel való együttműködés javítása 
• a továbbtanulás segítése 
• a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolata 
• a tankönyvvásárláshoz, az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek biztosítása a 

lehetőségtől függően 
• szoros kapcsolat kialakítása a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal 
annak érdekében is, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb 
segítségben részesüljenek 
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8.6.A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 
Célunk az összes nevelési tényező összehangolásával elérni, hogy az iskolában élő 
veszélyeztetett gyermekek a személyiséget károsító tényezők felszámolásával, a körültekintő 
nevelő munkával, fokozott gondoskodással helyes irányba fejlődjenek, és az általános iskola 
befejezése után megfelelhessenek a velük szemben támasztott társadalmi követelményeknek. 
 
Általános gyermekvédelmi feladatok: 

− a tanuláshoz szükséges feltételek, az egészséges környezet biztosítása 
− tanulószoba, napközi otthon működtetése 
− iskolaorvosi rendelés 
− gyermekétkeztetés 
− tanulók szabadidejének szervezése 
− tanítási órák előtt, napközis foglalkozás után  biztosított felügyelet 

 
Speciális gyermek-védelmi feladatok: 

− a tanulók megóvása a különböző veszélyektől 
− felkészítés az életben való helytállásra 
− a fejlődésüket gátló tényezők megszüntetése 
− az igazolatlan mulasztás okainak földerítése, megszüntetése 
− a veszélyeztetett gyermekek pályaválasztásának elősegítése 
− a kábítószer ellenes program kidolgozása, végrehajtásának figyelemmel kísérése, 

szükség esetén intézkedés megtételének kezdeményezése 
− ezzel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása a tanulók, a szülők és a pedagógusok részére 
− kapcsolattartás a hivatásos gyermekvédelmi intézményekkel, szervezetekkel: 

- nevelési tanácsadó 
- gyermekjóléti szolgálat 
- családsegítő szolgálat 
- polgármesteri hivatal 
- gyermekorvos 
- gyermekvédelemmel foglalkozó rendőrségi, bírósági szervek 
- hivatásos és társadalmi pártfogók 
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9. A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN 
VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. A 
diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, képviselik a 
tanulókat a intézményi döntési folyamatokban.  
A diákönkormányzat élén megbízott felnőtt vezető - akit a diákönkormányzat javaslatára az 
intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra - és választott gyermekvezetők állnak. 
 
A diákönkormányzat döntési jogköre: 

- a nevelőtestület véleményének meghallgatásával saját közösségi élete tervezése, 
szervezése, tisztségviselői megválasztása, 

- dönt saját működéséről,  
- a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,  
- hatáskörei gyakorlásáról,  
- egy tanítás nélküli munkanap programjáról,  
- az intézményi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról, és 

működéséről.  
  

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben: 
- a nevelési – oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi 

kérdésben,  
- az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 
- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
- a házirend elfogadása előtt. 

 
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- a tanulók nagyobb közösségét érintő döntések meghozatalánál, 
- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 
- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 
- az iskolai munkaterv elfogadása előtt, 
- az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 
- a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 
- a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához. 

 
A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán kívüli 
– alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

- a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 
- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 
- sportélet; 
- túrák, kirándulások szervezése; 
- kulturális, szabadidős programok szervezése; 
- a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap). 
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Az osztályfőnököknek ki kell kérni a tanulók véleményét : 
- az osztály éves munkatervének összeállítása előtt. 

 
A diákönkormányzatot az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel, illetve más külső 
szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 
diákönkormányzatot segítő pedagógus  képviseli.  
Az iskolában iskolai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő döntés 
előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskolai diákönkormányzat 
képviselője a  kibővített iskola vezetőségének teljes jogú tagja. 
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10. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY 
PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 
10.1 Az intézményvezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása 
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető segítségével a 
megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  
A kapcsolattartás fórumai: 

− az iskolavezetőség ülései, 
− a kibővített iskolavezetőség ülései, 
− a különböző értekezletek, 
− megbeszélések, 

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  
Az iskolavezetés az aktuális feladatokról a nevelői szobában elhelyezett hirdetőtáblán, e-mail-
ben valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  
 
Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

− az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat 
az ülés döntéseiről, határozatairól, 

− az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni 
az iskolavezetés, az iskolavezetőség felé. 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével. 

 
10.2 A nevelők és a tanulók kapcsolattartása 
A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 
tájékoztatják: 

• az intézményvezető 
 a diákközgyűlésen évente legalább 1 alkalommal,  
 az iskolai honlapon keresztül folyamatosan tájékoztatja, 

• az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon, 
• a DÖK segítő tanár az iskolarádión keresztül.  

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak 
folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.  
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 
tisztségviselők útján – az iskola intézményvezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola 
nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola intézményvezetőségével, a 
nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 
 
10.3 A nevelők és a szülők kapcsolattartása 
 
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 
tájékoztatják: 

− az intézményvezető: 
 a szülői szervezet (munkaközösség) választmányi ülésén félévente, 
 az iskolai szülői értekezleten, 
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 az iskolai honlapon, 
 az időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül, 

− az osztályfőnökök: 
 az osztály szülői értekezleten.  

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek 
szolgálnak: 

− írásbeli tájékoztatók az elektronikus ellenőrzőkönyvben: Valamennyi pedagógus köteles 
a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést bevezetni az elektronikus 
naplóba. Ezt a bejegyzést a szülők az elektronikus ellenőrzőben látják.  
A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti 1 órás tantárgyakból félévenként 
minimum 3, a heti 2 vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyaknál havonta legalább 1  
érdemjegy alapján osztályozható a tanuló. 

− a szülői értekezletek: 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 intézményvezetősége felé. 
− a nevelők fogadó órái: a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen 

keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. 
− a nyílt tanítási napok: a szülő betekintést nyerhet az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, megismerheti személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódhat 
közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

− a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszélések a szülő és a pedagógusok 
részvételével. 
 

A szülői értekezletek és a nevelők közös fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv 
tartalmazza. A pedagógusok egyéni fogadóóráinak időpontja az intézményi honlapon szerepel. 
A szülők és a tanulók a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 
választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola intézményvezetőségéhez, az adott ügyben 
érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
  
Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének 
előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 
alkalmazottainak) joga van megismernie. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai 
programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola 
intézményvezetőjétől, intézményvezető-helyetteseitől az iskolai munkatervben évenként 
meghatározott intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi, fogadóórákon kérhetnek 
tájékoztatást.  
A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy 
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példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 
• az iskola honlapján, 
• az iskola fenntartójánál, 
• az iskola intézményvezetőjénél. 

A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 
 
A leendő első évfolyamosok szüleit a felvételi értesítőn tájékoztatjuk a beiratkozás 
időpontjáról. Beiratkozás alkalmával tájékoztatást kapnak az első szülői értekezlet 
időpontjáról, a tanévkezdéssel kapcsolatos teendőkről. 
A tanév év során osztályonként 3- 3 szülői értekezletet tartunk. Amennyiben az osztályfőnök 
vagy a szülői munkaközösség szükségesnek látja, rendkívüli szülői értekezletet hívnak össze. 
Az alapfokú művészetoktatásban résztvevő tanulók szüleinek hasonló módon évi 3 szülői 
értekezletet tart a művészeti csoport vezetője. 

 

Iskolánk intézményi feladatainak ellátását, oktató-nevelő munkánk eredményességének 
növelését, a szülő és a pedagógus hatékony nevelő munkáját, lelki eredetű problémák 
feldolgozását, valamint a tanulói érdekvédelemmel, pályaválasztással összefüggő 
tevékenységet az SZMSZ-ben meghatározott intézményen kívüli partnerek segítik. 
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11. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK ÉS AZ ALKALMASSÁGI 
VIZSGA SZABÁLYAI 

11.1 Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük az általános 
iskolában: 
Osztályozó vizsga: Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi 
osztályzat megállapításához, ha 

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 
- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 
vizsgát tehet, 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 
Pótló vizsga: Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból 
elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 
befejezné. 
 
Javítóvizsga: Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – 
elégtelen osztályzatot kapott. 
 
Szintfelmérő vizsga: Az ötödik - nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola 
helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát 
kell tennie abból a tantárgyból, amelyet emelt szinten szeretne tanulni. 
 
 
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 
szabályok szerint kell megszervezni. 
 
A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 
- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

 
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében szereplő 
követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei állapítják meg.  
 
A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 
vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 
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TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 
VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 
Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Angol nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Etika/hit- és erkölcstan   ELBESZÉLGETÉS 
Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 
Vizuális kultúra   GYAKORLATI 
Technika és tervezés   GYAKORLATI 
Technika és életvitel 
gyakorlat 

  GYAKORLATI 

Digitális kultúra   GYAKORLATI 
Testnevelés    GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 
Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Angol nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Etika/hit- és erkölcstan   ELBESZÉLGETÉS 
Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Állampolgári ismeretek  SZÓBELI  
Természettudomány ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 
Hon- és népismeret IRÁSBELI SZÓBELI  
Vizuális kultúra   GYAKORLATI 
Digitális 
kultúra/Informatik 

 SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika és tervezés  ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Technika és életvitel 
gyakorlat 

  GYAKORLATI 
Dráma és színház   ELBESZÉLGETÉS 
Testnevelés    GYAKORLATI 

 
11.2 Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük a művészeti 
iskolában: 
 

- Szintfelmérő vizsga: Az alapfokú művészeti oktatásba jelentkező növendékek 
szintfelmérő vizsgát kötelesek tenni. A szintfelmérő vizsgára a tanév első hetében 
vagy az évközi belépéskor  kerül sor. Ez alapján kerül az évfolyamra besorolásra a 
diák a megfelelő évfolyamra. 
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- Különbözeti vizsga: Az a tanuló, aki a követelményeket rövidebb idő alatt teljesíti, 
különbözeti vizsgát tehet, mely vizsga a magasabb évfolyamba lépésre jogosít. 

- Év végi vizsgaelőadás: Balett, néptánc és színjáték tanszakon a növendékek 
vizsgaelőadás keretében adnak számot a tanév során elsajátított ismeretekből.  

- Pótló vizsga: Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható 
okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt 
a válaszadást befejezné. 

- Művészeti alapvizsga: Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az 
alapfokú művészeti iskola utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a 
vizsgára jelentkezett. 

- Művészeti záróvizsga: Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az 
alapfokú művészeti iskola utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a 
vizsgára jelentkezett. 

 
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI  
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 
vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programja figyelembevételével kell meghatározni. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 
intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 
felkészültsége és tudása. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 
Amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 
alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi 
versenyen – egyéni versenyzőként, illetve párban – helyezést ért el, vagy a 
versenyfelhívásban meghatározott teljesítményi szintet teljesítette. 
Ha a tanuló már rendelkezik a képző– és iparművészeti ág valamelyik tanszakán 
megszerzett alapvizsga– vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható a vizuális 
alkotógyakorlat főtárgyból.  A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 
Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti és bábművészeti ág valamelyik tanszakán beszéd 
és vers, mozgás és tánc, zene és ének, színházismeret tantárgyakból megszerzett művészeti 
alapvizsga vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól 
felmentés adható. 
 
A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, 
amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a 
tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget 
tett. A szabadon választható vizsgatantárgyak esetén a művészeti alapvizsga és záróvizsga 
írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése, értékelése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön–
külön osztályzattal kell minősíteni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét azokban a tantárgyakban, ahol a 
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tantárgy vizsgája több vizsgarészből áll, ott a tantárgy osztályzatát a vizsgarészek 
osztályzatának számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 
vizsgatantárgy végső eredményének a meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott 
osztályzat a döntő. 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 
annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 
venni. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 
vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 
illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott.  Sikertelen vizsga esetén a tanulónak 
csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 
vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga tartalmi követelményei, a minősítés szempontjai az 
egyes művészeti ágakon, tanszakokon a művészeti képzés helyi tantervében kerültek 
meghatározásra. 
 
Vizsgatantárgyak és a vizsgáztatás típusa az alap- (A), és záróvizsgákon (Z) 
 
 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 
VIZSGA 

TÁCMŰVÉSZETI ÁG 
BALETT 

Klasszikus balett-A   GYAKORLATI 
Balett elmélet  SZÓBELI GYAKORLATI 
Klasszikus balett-Z   GYAKORLATI 
Tánctörténet - Z ÍRÁSBELI SZÓBELI  

NÉPTÁNC 
Néptánc – A.   GYAKORLATI 
Folklórismeret - A.  SZÓBELI  
Néptánc - Z   GYAKORLATI 
Tánctörténet - Z  SZÓBELI  

 
 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 
VIZSGA 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
Vizuális alkotó gyakorlat -A   GYAKORLATI 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 
Grafika és festészet 
műhelygyakorlat-A 

  GYAKORLATI 

Grafika és festészet 
műhelygyakorlat-Z 

 SZÓBELI GYAKORLATI 

FÉM- ÉS ZOMÁNCMŰVES TANSZAK 
Fém- és zománcműves 
műhelygyakorlat-A  

  GYAKORLATI 

Fém- és zománcműves  SZÓBELI GYAKORLATI 
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műhelygyakorlat-Z 
KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVESKULTÚRA TANSZAK 

Környezet- és kézműves-kultúra 
műhelygyakorlat-A 

  GYAKORLATI 
Környezet- és kézműves-kultúra 
műhelygyakorlat-Z 

 SZÓBELI GYAKORLATI 
TEXTIL- ÉS BŐRMŰVES TANSZAK 

Textil- és bőrműves 
műhelygyakorlat-A 

  GYAKORLATI 

Textil- és bőrműves 
műhelygyakorlat-Z 

 SZÓBELI GYAKORLATI 

SZOBRÁSZAT- ÉS KERÁMIA TANSZAK 
Szobrászat- és kerámia 
műhelygyakorlat-A 

  GYAKORLATI 

Szobrászat- és kerámia 
műhelygyakorlat-A 

 SZÓBELI GYAKORLATI 

 
 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 
VIZSGA 

SZÍNMŰVÉSZETI - BÁBMŰVÉSZETI ÁG 
Dráma és színjáték-A   GYAKORLATI 
Beszéd és vers - A  SZÓBELI  
Mozgás és tánc - A   GYAKORLATI 
Színházismeret - A  SZÓBELI  
Dráma és színjáték-Z   GYAKORLATI 
Beszéd és vers - Z  SZÓBELI  
Mozgás és tánc - Z   GYAKORLATI 
Színházismeret - Z ÍRÁSBELI SZÓBELI  
    

 

12. A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI 
Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója 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; 
- a szülő személyi igazolványát; 
- a gyermek lakcímkártyáját; 
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 
- a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 
- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 
A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló anyakönyvi kivonatát; 
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- a gyermek lakcímkártyáját 
- a szülő személyi igazolványát; 
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 
- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló 
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint 
az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola 
intézményvezetője dönt. 
Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, 
illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az 
intézményvezető a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az intézményvezető 
helyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 
 
 
Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 
rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 
 
Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet 
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján 
kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza. A 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás 
nélkül is felvehető az, akinek ezt különleges helyzete indokolja.  

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 
- szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 
- testvére iskolánk tanulója, vagy 
- munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, 

vagy  
- az iskola lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található. 
A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében 
meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból 
a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem 
tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt 
követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül 
megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot 
köteles megismételni. 
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13. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK  
ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 
- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 
- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. 
- ismerjék fel a vészhelyzeteket; 
- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 
- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 
- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 
- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 
2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; 
- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos 
legfontosabb alapismeretekkel. 

 
3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósítá-

  sának elősegítése érdekében: 
- az iskola kapcsolatot épít ki az iskolai védőnővel, 
- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 
- támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen. 
 

Az alábbi tematika alapján az általános iskolai képzés szerves részévé tehető az 
elsősegélynyújtása környezetismeret, a természettudomány és a biológia tantárgy keretén 
belül, valamint az osztályfőnöki órákon. 
  
 
1. évfolyam 
Egészséget veszélyeztető viselkedések felismerése és kivédése: 

− otthon 
− iskolában 
− szabadidőben 

 
2. évfolyam 
 Helytelen magatartás és viselkedés okozta balesetek megelőzése: 

− háztartási balesetek 
− éles és szúrós eszközök okozta balesetek 

 
3. évfolyam 
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− az elsősegélynyújtás fogalma 
− segélyhívó telefonszámok 
− betegséget jelző tünetek 
− lázcsillapítás 

 
4. évfolyam 

− lázas beteg ellátása 
− elektromos készülékek okozta balesetek kivédése 
− közlekedési balesetek (elesés, elcsúszás, leesés) 

 
5. évfolyam 
 Mentőhívás  
 Elsősegélynyújtási tennivalók: 

− égési baleseteknél 
− áramütésnél 
− vegyszerek által okozott sérüléseknél 
− állati harapásoknál 

 
6. évfolyam 
Veszélyhelyzetek a háztartásban, közutakon, sportolás és kirándulás közben. 

− ájult beteg ellátása 
− lázcsillapítás 
− vérző sebek ellátása 
− fertőző betegségek tüneteinek felismerése 

 
7. évfolyam 

− Vérzési sérülések: vénás és artériás vérzés felismerése 
− Fedő- és nyomókötés készítése.  
− Mozgásszervi sérülések, elváltozások (rándulás, ficam, törés) ellátása. 
− Bőrsérülések elsődleges ellátása. 

 
8. évfolyam 

− veszélyhelyzetek, viselkedési módok 
− gyógyszerek 
− otthoni betegápolás szabályai  
− vegyi anyagok károsító hatásai 

 
Az elsősegély-nyújtást  szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

- szakkörök (elsősegély-nyújtó);  

- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 
foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 
számára. 
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	8.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
	8.6.A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
	10.1 Az intézményvezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása
	10.2 A nevelők és a tanulók kapcsolattartása
	10.3 A nevelők és a szülők kapcsolattartása
	- Különbözeti vizsga: Az a tanuló, aki a követelményeket rövidebb idő alatt teljesíti, különbözeti vizsgát tehet, mely vizsga a magasabb évfolyamba lépésre jogosít.



	HELYI TANTERV 20212022
	A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái

	Helyi tantervek tantárgyanként összefűzött
	0 Magyar nyelv_1-4. 2021
	Magyar nyelv
	Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, hanem eszköz is a ...
	Az évfolyamok óraszámai
	1. évfolyam

	A magyar nyelv foglalkozások feladatmegoldásaiban, közös tevékenységeiben tapasztalatot szerez a társakkal való együttműködésről, tevékenységek kezdeményezéséről. A kisiskolások, akik korán találkoznak audiovizuális és hipertextes (internetes közegben...
	A gyerekek az iskolába lépés előtt először a szűkebb környezetüktől sajátítják el a magyar nyelvet. A tantárgy feladata ennek az ösztönös nyelvtudásnak a formálása, a nyelvi tudatosság fejlesztése.
	Az 1. évfolyam legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, az igényes beszéd fejlesztése, amely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az írás életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való továbbhaladás.
	Az anyanyelvi nevelés területeit arányosan kell fejleszteni, s el kell érni, hogy a különböző területek képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt feladat a szókincs gyarapítása, a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékén...
	Az írás eszközzé fejlesztése a kézírás megtanításával kezdődik. A betűformák és betűkapcsolások elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan írástempóra kell szert tenniük a tanulóknak, amely kiszolgálja a tanulási igényüket, s ...
	Az anyanyelvről szerzett ismeretek segítségével a tudatos nyelvszemléletet, az emeltebb igényű szóbeli és írásbeli anyanyelvhasználatot alakíthatjuk ki. Ennek keretében a magyar nyelv rendszerére vonatkozó elemi ismereteket szerezhetnek a tanulók. A f...
	Fokozni kell a tanulók tudatosságát, kitartását és igényességét a különböző nyelvi tevékenységekben, segíteni kell őket, hogy tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő időtartamban legyenek képesek irányítani.
	Témakör: Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó képességek fejlesztése
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Írás jelrendszere
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: A nyelv építő kövei: hang/betű, szótag, szó
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Kisbetű – nagybetű
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: A magyar ábécé – a betűrend
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Hangok időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	2. évfolyam
	Témakör: Írás jelrendszere
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: A nyelv építő kövei: hang/betű, szótag, szó
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Kisbetű – nagybetű
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: A magyar ábécé – a betűrend
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Hangok időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak

	3–4. évfolyam
	HETI ÓRASZÁMOK FELOSZTÁSA ÉVES ÓRASZÁM
	3. évfolyam

	A fejlesztés várt eredményei a harmadik évfolyam végén
	4. évfolyam
	HETI ÓRASZÁMOK FELOSZTÁSA ÉVES ÓRASZÁM
	Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez

	A fejlesztés várt eredményei a negyedik évfolyam végén

	1 Magyar nyelv_5-8. 2021
	MAGYAR NYELV
	5. évfolyam
	Fejlesztési feladatok és ismeretek:
	Fogalmak:
	Fejlesztési feladatok és ismeretek:
	Fogalmak:
	Fejlesztési feladatok és ismeretek:
	Fogalmak:
	Fejlesztési feladatok és ismeretek:
	Fogalmak :
	beszédhang, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, hangkapcsolódási szabályszerűségek, szó, szóelem, egyszerű szó, összetett szó

	Fejlesztési feladatok és ismeretek:
	Fogalmak:
	Fejlesztési feladatok és ismeretek:
	Fogalmak:
	Fejlesztési feladatok és ismeretek:
	Fogalmak:
	- A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek a megértésére, összefoglalására, to...
	- Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra. Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális évfolyam végén (átfogó) megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegérté...

	6. évfolyam
	Fejlesztési feladatok és ismeretek:
	Fogalmak:
	Fejlesztési feladatok és ismeretek:
	Fogalmak:
	Fejlesztési feladatok és ismeretek:
	Fogalmak:
	Fejlesztési feladatok és ismeretek:
	Fogalmak:
	- A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek a megértésére, összefoglalására, to...
	- Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni.
	- Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra. Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett eredményei a képes újabb és újabb szövegértési...
	- Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretterjesztő források). Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejleszte...

	Éves óraszám: 36
	Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal.
	Magyar nyelv

	2 Irodalom 1-4. 2021
	Irodalom
	1. évfolyam

	Az iskolába kerülő gyermekek nyelvhasználata nagyon eltérő. Ennek az évfolyamnak az egyik fő feladata az ösztönös nyelvhasználat tudatosítása. A nyelvi tudatosság fejlesztésének eredményeként fejlődik a tanuló fonémahallása, szótagolási, valamint anal...
	Az olvasás készségének kialakítása alapvetően meghatározhatja a tanuló későbbi tanulási képességeinek fejlődését, iskolai sikerességét. Ezért szükséges az egyéni képességeket figyelembe vevő differenciált alapozás.
	Az első tanév első féléve előkészítő időszak, melynek célja a tanulók megfigyelése, valamint a megfigyelések alapján a részképességek koncentrált és differenciált fejlesztése. Bár ebben az időszakban már megkezdődik a betűtanítás, a fő hangsúly a képe...
	Az első félévben a betűolvasás tanításával párhuzamosan elkezdődik a kisbetűk írásának tanítása.
	Az olvasás jelrendszerének megtanítása párhuzamosan folyik az olvasástechnika és a szövegértés fejlesztésével az egyes témakörök mentén. Az olvasástechnika elsajátításától folyamatosan a szövegértésre tevődik a hangsúly.
	Témakör: Beszéd és kommunikáció
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Népmesék, műmesék
	Tanulási eredmények
	Törzsanyag
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Versek, népköltészeti alkotások
	Tanulási eredmények
	Törzsanyag
	Kányádi Sándor: Ha a napnak; Romhányi József: A bűnbánó elefánt; Csoóri Sándor: Esti párbeszéd; Kiss Anna: A nappal és az éjszaka; Gazdag Erzsébet: Álmomban; Móricz Zsigmond: A török és a tehenek (A vastag betűs művek memoritek.)
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Helyem a közösségben – család, iskola
	Tanulási eredmények
	Törzsanyag
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Évszakok, ünnepkörök, hagyományok
	Tanulási eredmények
	Törzsanyag
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Állatok, növények, emberek
	Tanulási eredmények
	Törzsanyag
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	2. évfolyam
	Témakör: Beszéd és kommunikáció
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Népmesék, műmesék
	Tanulási eredmények
	Törzsanyag
	Magyar népmesék: Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a macskára, a macska az egérre?; A varga, a szikra és a bab; Jakab meg az apja; Az okos leány; Az öreg halász és a nagyravágyó felesége (Illyés Gyula); A hiú király; Zelk Zoltán: A három nyú...
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Versek, népköltészeti alkotások
	Tanulási eredmények
	törzsanyag
	Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz; József Attila: Hangya; Weöres Sándor: Galagonya; Zelk Zoltán: Este jó, este jó…; Csoóri Sándor: Csodakutya; Móra Ferenc: A cinege cipője; József Attila: Altató; Petőfi Sándor: Anyám tyúkja; Petőfi Sándor: Arany Lacinak;
	(A vastag betűs művek memoritek.)
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Kiegészítő tevékenységek:
	Témakör: Helyem a közösségben – család, iskola
	Tanulási eredmények
	Törzsanyag
	A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak
	Fésűs Éva: Csupafül huszonkét meséje (részlet); Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Évszakok, ünnepkörök, hagyományok
	Tanulási eredmények
	Törzsanyag
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek:
	Témakör: Állatok, növények, emberek
	Tanulási eredmények
	Törzsanyag
	Ismerettartalmú szövegek az Állatok, növények, emberek témakörben
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak

	3–4. évfolyam
	HETI ÓRASZÁMOK FELOSZTÁSA ÉVES ÓRASZÁM
	A fejlesztés várt eredményei a harmadik évfolyam végén

	4. évfolyam
	HETI ÓRASZÁMOK FELOSZTÁSA ÉVES ÓRASZÁM
	A fejlesztés várt eredményei a negyedik évfolyam végén
	Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
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	IRODALOM
	5. évfolyam
	5. évfolyam
	Témakör: Család, otthon, nemzet – kisepikai (mese, monda, mítosz) és lírai alkotások
	Fejlesztési feladatok és ismeretek:
	Tananyagtartalom
	Memoriter
	Fogalmak
	Témakör: Petőfi Sándor: János vitéz
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Tananyagtartalom
	Memoriter:
	Fogalmak
	Témakör: Szülőföld, táj
	Fejlesztési feladatok és ismeretek:
	Tananyagtartalom
	Fogalmak
	Témakör: Prózai nagyepika – Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk / Kötelező olvasmány
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Tananyagtartalom
	Fogalmak
	Témakör: Egy szabadon választott magyar mese- vagy ifjúsági regény elemzése /Kötelező olvasmány/
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Tananyagtartalom
	Fogalmak
	6. évfolyam
	Témakör: Hősök az irodalomban
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Tananyagtartalom
	Memoriter
	Fogalmak
	Témakör: Arany János: Toldi / Kötelező olvasmány /
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Tananyagtartalom
	Memoriter
	Fogalmak
	Témakör: Szeretet, hazaszeretet, szerelem
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Tananyagtartalom
	Memoriter
	Fogalmak
	Témakör: Prózai nagyepika – Gárdonyi Géza: Egri csillagok /Kötelező olvasmány/
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Tananyagtartalom
	Fogalmak
	Témakör: Egy szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény / Kötelező olvasmány /
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Tananyagtartalom
	Fogalmak
	7. évfolyam
	8. évfolyam
	A fejlesztés várt eredményei a
	két évfolyamos   ciklus végén
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	Angol nyelv - Általános tanterv
	IDŐKERET. ÓRASZÁMOK

	Angol nyelv
	heti óraszám: 2
	5. évfolyam

	 szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…)
	Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
	Témakör: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Javasolt tevékenységek:
	Tanulási eredmények
	Témakör: Közéleti témák és szituációk
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	javasolt tevékenységek:
	Tanulási eredmények
	Témakör: Osztálytermi témák és szituációk
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Javasolt tevékenységek:
	Tanulási eredmények
	Témakör: Kereszttantervi témák és szituációk
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Témakör: Célnyelvi vonatkozások
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Témakör: Interkulturális, országismereti témák
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Tanulási eredmények
	Témakör: Aktuális témák
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Tanulási eredmények
	Témakör: Szórakozás és játékos tanulás
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Tanulási eredmények
	Témakör: Ismeretszerzés, tudásmegosztás
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Tanulási eredmények
	6. évfolyam

	Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
	Témakör: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Javasolt tevékenységek:
	Tanulási eredmények
	Témakör: Közéleti témák és szituációk
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Javasolt tevékenységek:
	Tanulási eredmények
	Témakör: Osztálytermi témák és szituációk
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Javasolt tevékenységek:
	Tanulási eredmények
	Témakör: Kereszttantervi témák és szituációk
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Javasolt tevékenységek:
	Tanulási eredmények
	Témakör: Célnyelvi vonatkozások
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Javasolt tevékenységek:
	Tanulási eredmények
	Témakör: Interkulturális, országismereti témák és szituációk
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Javasolt tevékenységek:
	Tanulási eredmények
	Témakör: Aktuális témák
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Javasolt tevékenységek:
	Tanulási eredmények
	Témakör: Szórakozás és játékos tanulás
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Javasolt tevékenységek:
	Tanulási eredmények
	Témakör: Ismeretszerzés, tudásmegosztás
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Javasolt tevékenységek:
	Tanulási eredmények

	7. évfolyam
	Témakörök és Kapcsolódási pontok
	Témakörök és kapcsolódási pontok
	Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
	Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
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	Emelt Angol nyelv
	Óraterv:
	5. évfolyam

	Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
	Témakör: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Javasolt tevékenységek:
	Tanulási eredmények
	Témakör: Közéleti témák és szituációk
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Javasolt tevékenységek:
	Tanulási eredmények
	Témakör: Osztálytermi témák és szituációk
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Javasolt tevékenységek:
	Tanulási eredmények
	Témakör: Kereszttantervi témák és szituációk
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	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Matematikai logika, kombinatorika
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Alapműveletek természetes számokkal
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Egész számok; alapműveletek egész számokkal
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Alapműveletek tizedes törtekkel
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Arányosság, százalékszámítás
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Egyszerű szöveges feladatok
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: A függvény fogalmának előkészítése
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Sorozatok
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek

	Fogalmak
	Témakör: Mérés és mértékegységek
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Témakör: Síkbeli alakzatok
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Transzformációk, szerkesztések
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak

	Témakör: Térgeometria
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Leíró statisztika
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Valószínűség-számítás
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/
	Fogalmak
	A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén

	6. évfolyam
	Témakör: Halmazok
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Matematikai logika, kombinatorika
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Alapműveletek természetes számokkal
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Egész számok; alapműveletek egész számokkal
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Alapműveletek közönséges törtekkel
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Alapműveletek tizedes törtekkel
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Arányosság, százalékszámítás
	Tanulási eremények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Egyszerű szöveges feladatok
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: A függvény fogalmának előkészítése
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Sorozatok
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Mérés és mértékegységek
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Síkbeli alakzatok
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Transzformációk, szerkesztések
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Térgeometria
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Leíró statisztika
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	Témakör: Valószínűség-számítás
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak
	A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén


	7. évfolyam
	Heti 5 óra

	8. évfolyam
	Heti 5 óra
	A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén


	9 Etika_1-4 2021
	Etika
	1. évfolyam
	Témakör: Éntudat – Önismeret
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Család – Helyem a családban
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Helyem az osztály közösségében
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	2. évfolyam
	Témakör: Éntudat – Önismeret
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Család – Helyem a családban
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Helyem az osztály közösségében
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak

	3–4. évfolyam
	Tematikai egységek és óraszámok az 3-4. évfolyamon

	4. évfolyam
	ontok


	10 Etika_5-8 2021
	Etika
	5. évfolyam
	Témakör: Éntudat – Önismeret
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Család – Helyem a családban
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi közösségekben
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	6. évfolyam
	Témakör: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak

	7–8. évfolyam
	7. osztály
	8. osztály

	11A Történelem_5-6 2021
	Történelem
	5. évfolyam
	Témakör: Személyes történelem
	Javasolt tevékenységek:
	Témakör: Fejezetek az ókor történetéből
	Javasolt tevékenységek:
	Témakör: A kereszténység
	Javasolt tevékenységek:
	Témakör: A középkor világai
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Képek és portrék az Árpád-kor történetéből
	Javasolt tevékenységek
	6. évfolyam
	Témakör: Képek és portrék a magyar állam virágkorából
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Új látóhatárok
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből
	Témakör: Élet a kora újkori Magyarországon
	Javasolt tevékenysége
	Témakör: Forradalmak kora
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora


	12A Természettudomány_5-6 2021
	Természettudomány
	5. évfolyam
	Témakör: Anyagok és tulajdonságaik
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Témakör: Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Alapvető térképészeti ismeretek
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: A növények testfelépítése
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Az állatok testfelépítése
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	6. évfolyam
	Témakör: Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Az energia
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: A Föld külső és belső erői, folyamatai
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Topográfiai alapismeretek
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Tájékozódás az időben
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek


	13 Környezetismeret_3-4 2021
	BEVEZETŐ
	Környezetismeret heti és éves óraterve 3–4. évfolyam
	3–4. évfolyam
	2. évfolyam
	3. évfolyam

	14 Fizika_7-8 2021
	Célok, feladatok:
	7. évfolyam
	Heti 2 óra
	A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén

	8. évfolyam
	Heti 1 óra
	A fejlesztés várt eredményei a


	15 Kémia_7-8 2021
	A kémia tantárgy óraterve
	A fejlesztés várt eredményei
	8. évfolyam

	16 Biológia-egészségtan_7-8 2021
	HELYI TANTERV
	7. évfolyam
	Előzetes tudás:
	Nevelési-fejlesztési célok:

	Tematikai egység: Az élőlények változatossága II.
	Előzetes tudás
	Nevelési-fejlesztési célok:

	Tematikai egység: Az élőlények változatossága III.
	Előzetes tudás:
	Nevelési-fejlesztési célok:

	Tematikai egység: Rendszer az élővilág sokféleségében (11 óra)
	Előzetes tudás:
	Nevelési-fejlesztési célok:

	Tematikai egység: Részekből egész (11 óra)
	Előzetes tudás:
	Nevelési-fejlesztési célok:

	Tematikai egység: Szépség, erő, egészség (10 óra)
	Előzetes tudás:
	Nevelési-fejlesztési célok:

	A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén
	8. évfolyam
	Előzetes tudás:
	Nevelési-fejlesztési célok:

	Tematikai egység: A belső környezet állandóságának biztosítása (11 óra)
	Előzetes tudás:
	Nevelési-fejlesztési célok:

	Tematikai egység: A fogamzástól az elmúlásig (10 óra)
	Előzetes tudás:
	Nevelési-fejlesztési célok:

	A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén

	17 Földrajz_7-8 2021
	FEJLESZTÉSI FELADATOK
	A FEJLESZTÉS VÁRT EREDMÉNYEI A 7. ÉV VÉGÉN
	HELYI TANTERV
	FEJLESZTÉSI FELADATOK
	.A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK
	A FEJLESZTÉS VÁRT EREDMÉNYEI A 8.ÉVFOLYAM VÉGÉN

	18 Ének-zene_1-4 2021
	Ének-zene
	1. évfolyam
	Témakör: Zeneművek/Énekes anyag
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Zeneművek/ Zenehallgatás
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Zenei ismeretek/ Ritmikai fejlesztés
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek
	Fogalmak
	Mérő; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétlőjel, ütemmutató; ritmushangszer; rögtönzés; ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz; kezdőhang - záróhang; gyors; lassú; osztinátó, ritmuskánon

	Témakör: Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Zenei ismeretek/ Zenei írás, olvasás
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek
	Fogalmak
	2. évfolyam
	Témakör: Zeneművek/Énekes anyag
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Zeneművek/Zenehallgatás
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Zenei ismeretek/ Ritmikai fejlesztés
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek
	Fogalmak
	Mérő; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétlőjel, ütemmutató; ritmushangszer; rögtönzés; ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz; pótvonal; kezdőhang - záróhang; gyors; lassú; osztinátó, ritmuskánon

	Témakör: Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Zenei ismeretek/ Zenei írás, olvasás
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek
	Fogalmak

	3. évfolyam
	A tematikai egységek áttekintő táblázata
	A fejlesztés várt eredményei a harmadik évfolyam végén
	Ajánlott zenehallgatási anyag

	3. évfolyam
	A tematikai egységek áttekintő táblázata
	Ajánlott zenehallgatási anyag


	19 Ének-zene_5-8 2021
	Ének-zene
	5. évfolyam
	Témakör: Zeneművek/ Énekes anyag
	Ismeretek
	Fejlesztési feladatok, készségek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Zeneművek/Zenehallgatási anyag
	Zenehallgatási anyag – 5. osztály
	Ismeretek
	Fejlesztési feladatok, készségek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Ismeretek / - Ritmikai fejlesztés
	Ismeretek
	 A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és nyújtott ritmussal. Ismeri és használja gyakorló nevüket, grafikai jelüket és értéküket

	Fejlesztési feladatok, készségek
	Fogalmak
	Kis éles, kis nyújtott ritmus; tizenhatod; váltakozó ütem

	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Ismeretek - Hallásfejlesztés
	Ismeretek
	Fejlesztési feladatok, készségek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Ismeretek – Zenei írás, olvasás
	Ismeretek
	Fejlesztési feladatok, készségek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése

	6. évfolyam
	Témakör: Zeneművek/ Énekes anyag
	Ismeretek
	Fejlesztési feladatok, készségek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Zeneművek/Zenehallgatási anyag
	Zenehallgatási anyag – 6. osztály
	Ismeretek
	Fejlesztési feladatok, készségek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Ismeretek / - Ritmikai fejlesztés
	Ismeretek
	Fejlesztési feladatok, készségek
	 Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján

	Fogalmak
	Kis éles, kis nyújtott ritmus; tizenhatod; váltakozó ütem

	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Ismeretek - Hallásfejlesztés
	Ismeretek
	Fejlesztési feladatok, készségek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Ismeretek – Zenei írás, olvasás
	Ismeretek
	Fejlesztési feladatok, készségek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén

	7. évfolyam
	Felhasználható zenehallgatási anyag

	8. évfolyam
	Felhasználható zenehallgatási anyag


	20 Hon és népismeret_5 2021
	Hon- és népismeret
	A kommunikációs kompetenciák: A tanuló saját tapasztalatainak megosztása, önállóan gyűjtött információinak közvetítése, vitahelyzetekben való megszólalása, érvelése során a kommunikációs helyzetnek megfelelően alkalmazza anyanyelvi kompetenciáit, tanu...
	A digitális kompetenciák: Digitális kompetenciáit változatos helyzetekben és szerepekben, önállóan és másokkal is együttműködve, céljai megvalósítása érdekében tudja alkalmazni. A digitális kultúra tantárgy keretében elsajátított ismereteit felhasznál...
	A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló elsajátítja a hon- és népismeret alapfogalmait; információkat, tényeket, adatokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Összehasonlítja a természeti környezet által meghatá...
	A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló érveit, gondolatait, véleményét szabadon kifejti, ugyanakkor nyitott a pedagógus útmutatásaira, társai észrevételeire, amelyek hatására álláspontját rugalmasan kezeli, korábbi döntéseit felülbírá...
	A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló megtanulja értékként kezelni, hogy saját gondolatai kifejezését és mások véleményének befogadását sokféle szempont alapján tudja megvalósítani. Önállóan és a...
	Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló nyitottá válik a foglalkozások, mesterségek megismerésére, a munkavégzésben rejlő fejlődési folyamatok, az alkotó tevékenység személyiségfejlesztő hatásának felismerésére. Fejleszti kreat...
	5. évfolyam
	Témakör: Az én világom
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Találkozás a múlttal
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	A paraszti háztartás
	Ünnepek, jeles napok
	Életmód
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
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	Dráma és színház
	6. évfolyam
	Témakör: Szabályjátékok, népi játékok
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánccal)
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Rögtönzés
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Saját történetek feldolgozása
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Műalkotások feldolgozása
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Dramaturgiai alapfogalmak
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc)
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Színházi műfajok, stílusok
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Színházi előadás megtekintése
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek


	22 Vizuális kultúra_1-4 2021
	Vizuális kultúra
	1. évfolyam
	Témakör: Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	2. évfolyam
	Témakör: Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak

	3 - 4. évfolyam
	3. évfolyam
	4. évfolyam

	23 Vizuális kultúra_5-8 2021
	Vizuális kultúra
	5. évfolyam
	Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak:
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	A továbbhaladás feltételei az 5. évfolyam végén
	6. évfolyam
	Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	A továbbhaladás feltételei a 6. évfolyam végén.
	Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 5-6. évfolyam

	7. évfolyam
	Év végi összefoglalás. Órakeret 1 óra Ajánlott műtípusok, művek, alkotók
	8. évfolyam Éves óraszám 36 óra

	Év végi összefoglalás. Órakeret 1 óra Ajánlott műtípusok, művek, alkotók
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	Digitális kultúra
	5. évfolyam
	Témakör: Algoritmizálás és blokkprogramozás
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak:
	Témakör: Online kommunikáció
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak:
	Témakör: Robotika
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak:
	Témakör: Szövegszerkesztés
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak:
	Témakör: Bemutatókészítés
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak:
	Témakör: Multimédiás elemek készítése
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak:
	Témakör: Az információs társadalom, e-Világ
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak:
	Témakör: A digitális eszközök használata
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak:
	6. évfolyam
	Témakör: Algoritmizálás és blokkprogramozás
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak:
	Témakör: Online kommunikáció
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak:
	Témakör: Robotika
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak:
	Témakör: Szövegszerkesztés
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak:
	Témakör: Bemutatókészítés
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak:
	Témakör: Multimédiás elemek készítése
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak:
	Témakör: Az információs társadalom, e-Világ
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak:
	Témakör: A digitális eszközök használata
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek/ Javasolt tevékenységek
	Fogalmak:
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	Technika és tervezés
	1. évfolyam
	Témakör: Anyagok a környezetünkben
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek

	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Otthon – család – életmód
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Jeles napok, ünnepek
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Közlekedés
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
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	Témakör: Anyagok a környezetünkben
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
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	Fejlesztési feladatok és ismeretek
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	25B Technika, életvitel és gyakorlat_3-4 2021
	Óraterv az 3-4. évfolyam számára
	3. évfolyam
	4. évfolyam
	Tematikai egység Előzetes tudás
	Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok
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	26A Technika és tervezés_5-6. 2021
	TECHNIKA ÉS TERVEZÉS
	„A” Modul: Épített környezet – tárgyalkotás technológiái
	5. évfolyam
	Témakör: Modell- és makettépítés technológiái
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Település – a település kialakulása, településtípusok
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak:
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak:
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Közterek, közösségi terek, középületek
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak:
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Közlekedés – közlekedés egykor és ma
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak:
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői, lakástípusok, funkciók, helyiségek
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak:
	Javasolt tevékenység
	Témakör: Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak:
	Javasolt tevékenység
	Témakör: Lakás karbantartása – a legfontosabb állagmegóvási, karbantartási munkák
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok s ismeretek
	Fogalmak:
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Komplex modell- és makettkészítés
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak:
	Javasolt tevékenységek
	6. évfolyam
	Témakör: Modell- és makettépítés technológiái
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak:
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Település – a település kialakulása, településtípusok
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak:
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak:
	Javasolt tevékenység
	Témakör: Közterek, közösségi terek, középületek
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak:
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Közlekedés – közlekedés egykor és ma
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak:
	Javasolt tevékenységek
	Témakör: Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak:
	Javasolt tevékenységek:
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	Fejlesztési feladatok és ismeretek
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	TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT
	7. évfolyam
	7. évfolyam Heti óraszám: 1 óra

	27 TESTNEVELÉS 1-4. 2021
	Testnevelés
	1. évfolyam
	Témakör: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Kúszások és mászások
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Járások, futások
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Szökdelések, ugrások
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Dobások, ütések
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
	Tanulási eredmények
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Témakör: Labdás gyakorlatok
	Tanulási eredmények
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