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                                      HELYZETELEMZÉS 
 
 
1. Az iskola rövid története 
 
Általános Iskolánk 2008. szeptember 1-je óta viseli Csurgay Franciska nevét. 
A Csurgay Franciska Általános Iskola 2013. január elsejétől állami fenntartású közoktatási 
intézmény. 
Fenntartója Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 
Működtetője Táborfalva Nagyközség Önkormányzata. 
 
Az iskola épülete egy ingatlanon fekszik, melyet az Iskola út és Árpád út által határolt 
„saroktelekre” építettek. 
Az iskolát jelentő két tanterem kb. hatvan éves, amely az akkori központi iskolát jelentette, 
1964-ben két tantermes iskolának épült. (A településen 4 iskolában folyt a tanítás.) 
Az Iskola úti épületben az 1952/53-as tanévben kezdődött meg az oktatás. 
2 tanterem, tanári szoba, igazgatói iroda alkotta akkor az iskolát. 
 
Sorozatos bővítések nyomán szaporodott meg a tantermek száma a hatvanas években nyolcra. 
Ebben a nyolc tanteremben folyt évekig váltott műszakban (délelőtti ill. délutáni tanítással) 
tizenhat osztály számára az oktatás. Tornatermünk nem volt. 
 
1980-ban készült el az iskola központi fűtése vegyes tüzelésű kazánnal. 
 
1990/91-es tanév kezdetére építettek az épülethez egy új szárnyat, amelyben öt tanterem és 
egy ebédlő, melegítő konyhával tette korszerűbbé az iskolát. Az új tantermek lehetővé tették, 
hogy áttérjünk a délelőtti tanításra.  
 
1992-ben készült el sportcsarnokunk, amely községi igényeket is kielégít, ekkortól 
tornázhattak gyermekeink tornateremben. 
2000-re az úgynevezett „forfa” épületrészt életveszélyessé nyilvánították, ezért le kellett 
bontani. 
Pályázatok útján elnyert támogatásból ill. az Önkormányzat által biztosított forrásból 
indulhatott meg az építkezés, amelyet több ütemre terveztek. 
Tudtuk, hogy néhány évig megint tanterem hiánnyal fogunk küszködni. 
Ismét részben váltott műszakos oktatásra, ill. szükség tantermekben folyó munkára 
kényszerültünk. (sportcsarnokban, ebédlőben, könyvtárban, szertárakban tanítottunk, a tanári 
szoba az aula egyik sarka volt). 
 
2002. augusztus 20.-ra adták át az új épületrész földszinti termeit, 5 szabványméretű 
tantermet jelentett. Ez még kevés volt, maradtak még osztályok szükség tantermekben, a 
tanári szobánk még két évig az épülő emelet galériája volt. 
2002-re nagyobb felújítási munkákat végeztek el a régi épületrészeken is. Kicserélték a 
nyílászárokat, tetőcsere történt. Az egész épülettömböt ellátták hőszigeteléssel, átvakolták, 
átfestették. Százmillió felett volt a beruházás összege. 
 
Az iskola épületének szép, egységes képe alakult ki. 
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2004. szeptemberére készült a tetőtér beépítése. 5 újabb tanterem, 1 számítástechnika 
szaktanterem, 1 csoportbontásra alkalmas kisebb terem és 2 fejlesztő szoba kialakítására 
alkalmas helyiségeket kaptunk, a megfelelő vizesblokkal együtt. 
A régi épületrészben sikerül kialakítani, berendezni kényelmes, munkavégzésre alkalmas 
tanári szobát is. 
Ekkor két tanterem összenyitásából került kialakításra könyvtár számára alkalmas helyiség. 
Ide költözött a községi könyvtár, az iskolai könyvtár állománya is odakerült, a könyvtár 
iskolai és községi feladatokat is ellát. Fő állású pedagógus-könyvtáros irányításával működik, 
Ő az Önkormányzat alkalmazottja. 
A következő tanévre tudtuk megoldani, hogy megfelelő igazgatói és igazgatóhelyettesi 
irodánk is legyen. 
 
A 2005/2006-os tanévre értük el, hogy mindenki számára – tanulók, pedagógusok – 
megfelelő, kényelmes, munkavégzésre, alkalmas helye legyen. 
- Jelenleg tantermeink száma megfelelő, felszerelését, berendezését igyekszünk 
folyamatosan felújítani, cserélni 
 
2007-ben a belső udvart elláttuk borítással, így kialakításra kerül az iskola díszudvara. 
2008-ban megtörtént régi folyosók járólap-cseréje. 
2010 tavaszára elkészül a Sportcsarnok külső, belső felújítása (burkolatcsere, üvegezés, 
védőháló felszerelése, csatornajavítás, külső-belső festés) 
 
2. A település szerkezet 
 
 A település közigazgatásilag igen nagy területen húzódik. Ráadásul hosszanti irányban terül  
el, így a gyerekek igen messziről az egyik irány (Tábor) 9 kilométer, a másik irány (Telep)  
6 km-ről ingáznak. Az iskolakezdés a szülők kérésére korai. Ehhez a több évtizedes kéréshez 
igazodik a település buszmenetrendje is. Ezzel biztosított a tanulók iskolába érkezése és 
távozása. 
 
3. Szociális környezet 
 
A településre jellemező volt az elmúlt években a beköltözők között a többgyermekes családok 
magas aránya. (A lakótelepre költözők gyermekeik után kapott szociálpolitikai 
kedvezményből jutottak valamilyen komfortfokozatú lakáshoz.) 
A családok lakást, lakhelyet találtak maguknak a felnőttek viszont munkalehetőséget nem. 
Ezzel megnőtt a Táborfalván a bizonytalan egzisztenciájú családok aránya. Ezekből a 
családokból iskolába kerülő gyermekek ennek a lelki nyomait, terheit sajnos magukon viselik. 
 
Az elmúlt évtizedekben a helyi lakosok többsége valamelyik honvédségi alakulatnál 
dolgozott, így biztosítva jövedelmet, megélhetést családjaiknak. Ez a munkalehetőség a 
honvédségi alakulatok megszűnésével, átalakításával lecsökkent vagy megszűnt, így a 
korábban itt dolgozóknak is másféle megélhetés után kellett nézni vagy munkanélkülivé 
váltak. 
A községben élő családok a legkülönbözőbb életfeltételek, lakás- és anyagi viszonyok között 
élnek. Sajnos a jelen gazdasági helyzet is növelte a munkanélkülivé válókat. A családok 
anyagi helyzete a létminimumot megközelítő helyzetbe jutott. Időnként a gyermekek napi 
élelemmel való ellátása is gondot okoz. 
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Ugyanilyen széles skálán mozog a felnőttek iskolázottsági, kultúra utáni, az általános emberi 
normák megtartása utáni igényszintje is. 
 
Tudomásul kell venni, hogy egy település egy iskola vagyunk. Minden tanulót, aki iskolánkba 
érkezik fogadni kell válogatás lehetősége nélkül. Fogadni kell a sajátos nevelési igényű, a 
tanulási nehézségekkel, magatartási problémákkal küzdő gyermekeket is.  
Ugyanakkor szerencsére itt vannak a jó képességű, tehetséges gyermekek is. 
 
Ehhez kell megtalálni a nekik legmegfelelőbb szervezeti kereteket, munkaformákat, 
differenciált oktatási lehetőséget. 
 

4. Családi háttér 

 

Az oktatásszociológia egyik legismertebb megállapítása, hogy a gyerekek tanulmányi 
eredményeit erősen befolyásolja családi hátterük, a család társadalmi-gazdasági helyzete, 
kulturális színvonala. 
 
Mint már utaltam rá az iskolába érkező tanulók családi háttere más és más, egymástól nagyon 
eltérő. A legigényesebb környezetből a legigénytelenebbig, ahol már a létfeltételek is alig 
biztosítottak (téli ruha, cipő, fűtés, élelmiszer). 
Az elmúlt néhány évben több családból kellett gyermekeket kiemelni, állami gondoskodásra, 
nevelőszülőkre bízni, mert a szüleik képtelenek voltak gondoskodni róluk. 
A családi háttér biztonsága azonban nem csupán anyagiakon múlik. Bár nem elhanyagolandó 
tény a tanulók 60 %-a anyagi támogatásra szorul – ingyenes tankönyvellátás, ingyenes 
étkeztetés, időnkénti szociális segélyek. Tehát a tanulóink 60 %-a hátrányos helyzetű.  
Sajnos több családban előfordul, hogy nem tudnak rangsorolni, fontossági sorrendet 
kialakítani, hogy mi az, amit meg kell, hogy vásároljon önmagának, gyermekének és mi az, 
ami nélkül megélne (cigaretta, ital, játék, mobiltelefon…). 
Sok család esetében az anyagi feltételek biztosítottak, sőt anyagiakkal próbálják pótolni a 
szeretetet, a szülői törődést. A gyerek igényei szerint – sokszor erőn felül – mindent megkap, 
a családi beszélgetések, együttlétek helyett. 
Nagyon sok családban nincsenek normák, szabályok, ami szerint nevelhetnék gyermekeiket. 
Sokszor a gyermekek irányítják a felnőtteket. Vagy kettősneveléssel találkozhatunk, az egyik 
szülő keményen fogná, nevelné gyermekét, míg a másik mindent megenged, sokszor 
szülőtársa ellenében is. 
 
Nagyon sok gyermek a reggel iskolába indulás előtti szülői útbaigazítás, gondoskodás nélkül 
kezdi meg napját. Egyedül indul iskolába (akkor amikor akar), nincs nála az aznapi  
tanuláshoz szükséges felszerelése, nincs uzsonnája, nincs nála papír zsebkendő… 
Előfordul, hogy a tanulók tisztaságával, ruházatuk tisztaságával gond van. 
 
Nagy gondot okoz pedagógusainknak, - még a régóta pályán lévő tapasztalt kollégáknak is, - 
az a tény, hogy növekszik az aránya a szülői házból neveletlenül érkező, vagy szülői házban 
rossz impulzusokat kapott tanulók száma. 
- Enyhébb probléma, és viszonylag kezelhető az a gyermek, akivel egyszerűen csak nem 
foglalkoznak, nem törődnek otthon. Náluk megvan az esély, hogy pótoljuk azt, ami otthon 
hiányzik. 
-   Egy fokkal nehezebb, ha a szülő maga is „neveletlen”, ráadásul nem együttműködő. 
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- A legsúlyosabb nevelési problémát jelent az 10-12, napi rendszerességgel, fegyelemsértő 
gyerek, aki tudatosan ellenszegül minden nevelői (és szülői) kérésnek és intézkedésnek. 
 
5. Tantermeink száma: 
 
Normál méretű tanterem    13 
Kisméretű tanterem       5 
- ebből  - videószoba    1 

- „interaktív táblás” terem     1 
Fejlesztőszoba      2 
Informatika szaktanterem    1 
Sportcsarnok (tornaterem)    1 
Tanári szoba      1 
Igazgatói iroda     1 
Igazgatóhelyettesi iroda    1 
Iskolatitkári iroda     1 
Szertár       5 
Ebédlő       1 
Melegítő konyha     1 
 
Az iskola udvarán található egy 44x22 méteres bekerített, bitumenes sportpálya. 
Az építkezések során az iskola udvara egyre csökkent. 
 
 
6. Tanulói létszám: 
 
 
Tanév Alsó tagozat Felső tagozat Összesen 
2005/2006  171 fő 188 fő 359 fő 
2006/2007 165 fő 203 fő 368 fő 
2007/2008 158 fő 186 fő 344 fő 
2008/2009 153 fő 175 fő 328 fő 
2009/2010  141 fő  164 fő  305 fő 
2010/2011  142 fő  147 fő  289 fő 
2011/2012  125 fő  130 fő  255 fő 
2012/2013  125 fő  110 fő  235 fő 
 
A legmagasabb tanulólétszámaink 2000-, 2001-, 2002-ben voltak. 
Sajnos a gyermeklétszám nálunk is, mint országosan egyre kevesebb. Az évi születési számok 
előrejelzése alapján a következő években nem biztosított az első évfolyamon a két osztály 
indítása. 
Elköltözések, elvándorlások, 8 osztályos gimnázium választása következtében néhány 
évfolyamon veszélybe kerül a párhuzamos osztályok megtartása is. 
 
7. Tanulócsoportok száma: 
     2012/2013-es tanévtől 

- alsó tagozaton   7 osztály (ebből két iskolaotthonos) 
- felső tagozaton   6 osztály 
- napközis csoport  1 
- tanulószoba   1 
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Iskolánkban egyre nagyobb igény mutatkozik az iskolaotthonos ellátásra, a napközis és 
tanulószobai ellátásra. (ingyenes étkezési lehetőség kiszélesítése miatt) 
A helyzetelemzésből eredően a szülői igényeknek megfelelően biztosítunk iskolaotthonos és 
napközi-otthonos ellátást az alsó tagozatban tanulók számára, tanulószobai ellátást a felső 
tagozatos diákok számára.  
A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetjük az egész napos iskolát 
 
 
8. Középiskolában továbbtanulók aránya: 
 
 
Az általános tankötelezettség teljesítése miatt a 8. osztályt befejező tanulóink valamennyien 
továbbtanulnak valamilyen középiskolában. 
A – több évre visszanyúló – statisztikai adataink szerint szakképző iskolában és 
szakközépiskolában tanulnak tovább. Gimnáziumot választank a legkevesebben. 
Az elmúlt években sajátos nevelési igényű tanulóknak is sikerült megfelelő középiskolai 
képzést nyújtó intézményt találni. 
 
9. Nevelőtestület létszáma:   
 
2009/2010-es tanévben   24 fő  
(A tanulói létszám, csoportok létszámának csökkenésének mértékében a pedagógusok 
létszáma is várhatóan csökken.) 
- tanító     10 fő 
- tanár     12 fő 
- gyógypedagógus     1 fő 
- fejlesztőpedagógus       1 fő 
 
- iskolatitkár    1 fő 
 
10. Kisegítők létszáma:   Táborfalva Nagyközség alkalmazásában 
 
Takarító személyzet   5 fő 
Fűtő-karbantartó   1  fő   
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AZ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI HITVALLÁSA 
 
 
Az iskola szerepe 
 
 
Az iskola szerepe kapocs-és egyensúlyteremtő szerep. Iskolánknak képesnek kell lennie 
gyümölcsöző összeköttetést teremteni az egyén, az osztály és családközösség, az iskola és a 
falu közössége, a falu és a társadalom, a nemzet és a nagyvilág között azáltal,  
hogy megfogalmazza és értékként közvetíti a humanista eszmeiséget, melynek alapkövei: az 
ember és az emberi élet feltétlen tisztelete, az egyéni és közösségi érdek harmonikus egysége,  
a család mint a nemzet továbbélésének záloga, a nemzeti hagyományok őrzése és ápolása,  
az ember közvetlen környezete, az ember és a természet harmonikus egysége,a hazáért, 
népért, emberiségért, a természetért való tenni akarás. 
Ezen eszmények révén az iskolánk erkölcsi és szellemi értékek felmutatója és letéteményese 
lehet egy anyagi értékekre alapozott társadalomban. 

Szerepe tehát tudati egyensúlyteremtés, s ez által jelenthet kulcsot a család, nemzet, 
nagyvilág jövőjéhez az egyén számára. Csak az egyéni, kisközösségi, nemzeti értékek biztos 
tudatában és jó ismeretében felnevelt gyerekek lehetnek képesek a maguk helyén értékelni 
más egyének, közösségek, nemzetek értékeit, hogy a békés egymás mellett élés, kölcsönös 
szeretet és tisztelet jegyében közös akarattal munkálkodjanak a közös jövőért. 
 

A tanuló iskolai szerepét tekintve is az egyensúly megteremtésére törekszünk, 
egyensúlyra az oktatás és nevelés között. A tanulóközpontúság elvét valló iskolánkban a 
tanuló e kettős ráhatás alanya, egyben egy rejtett érték, tehetség hordozója, s a mi feladatunk 
nem más, mint világra segíteni és továbbfejlődésre késztetni ezt a tehetséget. 

Éppen ezért tanulóinknak jogot biztosítunk arra, hogy a megfelelő alapok kötelező 
elsajátítása mellett beleszólhasson az oktatási-nevelési programba annak érdekében, hogy 
képességeinek és érdeklődésének megfelelően többlettudáshoz juthasson. Rendszeresen részt 
veszünk a környező általános iskolák által szervezett versenyeken, kulturális programokon, 
iskolánk is szívesen látja őket hasonló eseményeken. 
 Évente megrendezzük iskolánkban a tanulmányi versenyeket. A házi verseny 
győztesei jutnak el a területi versenyekre.  
 Közösségünkben a könyvtár 2004. szeptemberétől az iskolában működik ellátva az 
iskolai és a községi igényeket is. A kölcsönzés mellett könyvtári órák rendezhetők, 
videofilmek tekinthetők meg, használható az internet szolgáltatás. 
 
A társadalmi változások megkövetelik, hogy ennek megfelelően az iskola módosítsa 
„szerepvállalását”, napjainkra megnőtt a közoktatási intézmény feladata. 
Az ismeretközlésen túl, az ismeretek megszerzése, és azok motivált felhasználására kell 
felkészíteni a tanulókat. Így a tanítás mellett megjelent egy új szakkifejezés, a 
kompetenciafejlesztés. 
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Fejlesztendő kulcskompetenciák 
 
Anyanyelvi 
kommunikáció, 
idegen nyelvi 
kommunikáció 

Szókincs 
Nyelvtani ismeretek, nyelvi funkciók 
Szóbeli kapcsolattartás 
Irodalmi és nem irodalmi szövegek megértése 
Nyelvi stílusok érzékelése és adekvát alkalmazása 
Kommunikációs helyzetek változatai 

Szövegértési-
szövegalkotási 
kompetenciák, 
idegen nyelvi 
kommunikáció 

Beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése és alkotása  
Olvasás, írott szöveg megértése  
Írás, szövegalkotás  
A tantárgyakon átívelő tanulási képesség  
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék  

Matematikai 
kompetencia  
 

számok, mértékek és struktúrák megértése, alkalmazása 
alapműveletek rutinos végzése 
matematikai fogalmak megértése felismerése és alkalmazása 
összefüggések átlátása 
érvek láncolatának megértése és hasonlók alkotása 
a bizonyítás eszközei és törvényszerűségei 
matematikai, információszerzési eszközök hatékony alkalmazása 
tájékozódás a térben, tájékozódás az időben  
tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban  
A tapasztalatszerzés, a képzelet, az emlékezés, és a gondolkodás 
alapműveletei a matematikában és a verbális tevékenységekben 

A hatékony, önálló 
tanulás  
 

írás, olvasás, számolás saját tanulási stratégia 
összpontosítás, tanulás céljának mérlegelése 
közös munka, támogatás kérés 

Gazdasági nevelés  
 

tudatos fogyasztóvá válás 
kockázatok mérlegelése 
rövidebb és hosszabb távú előnyök 

Környezettudatosság
ra nevelés 
természettudományos 
és technikai 
kompetencia 

fenntartható fejlődés 
állampolgári kötelességek 
személyes felelősség 
válságjelenségek 
fogyasztás és erőforrások 

A tanulás tanítása  
 

Érdeklődés, önállóság 
könyvtári és más információforrások, előzetes tudás mozgósítása 
csoportos tanulás módszerei 
az emlékezet erősítése, jegyzetelési technikák 
forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés, felhasználás, új 
kontextusban alkalmazás 

szociális és 
állampolgári 
kompetencia 

harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés 
közjó iránti elkötelezettség és tevékenység 
 magatartás minden olyan formája, amely révén az egyén hatékony 
és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, 
konfliktusokat is tudjon megoldani. 
demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a 
közügyekben 

esztétikai-művészeti 
tudatosság és 

esztétikai megismerés 
 elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése  
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kifejezőképesség képzőművészeti alkotások megismerése, esztétikai élvezete 
tradicionális művészetek nyelvének megismerése 
modern művészet kifejezőeszközeinek ismerete 

 
 
Intézményünkben a 2010/2011-es tanévtől minden tanulóra vonatkozóan bevezeti a 
kompetencia alapú oktatást matematika és szövegértés-szövegalkotás kompetencia 
területeken. 
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AZ ISKOLA ÁLTAL KÖZVETÍTETT ÉRTÉKEKRŐL, A TUDÁSRÓL VALLOTT 
ELGONDOLÁSUNK 
 
- Alapvető követelmény az általános műveltség megszerzésének biztosítása. 
 
- A tanulók kapjanak minden műveltségi területen megalapozott ismereteket. 
 
- Ismerjék anyanyelvüket, pontosan használják, helyesírásuk legyen pontos, hibátlan. 
 
- Fontos feladat az olvasóvá nevelés, az olvasás megszerettetése, az olvasás eszköz a tudás 
megszerzésében. 
 
- A tudás, mint érték szerepeljen. Elemi, alapvető lexikai tudás megkövetelése. Amit még nem 
tud, tudja, hogy hol keresse, honnan szerezheti meg a hiányzó ismereteit. 
 
- Az iskola támasszon egységes érték- és követelményrendszert. 
 
- Biztosítson esélyegyenlőséget a tudás megszerzéséhez. 
 
- A tanuló aknázza ki saját képességeit, értékeit. 
 
- A pedagógus segítségével alakuljon ki megfelelő tanulási képessége, tanulási technikája. 
 
- Egyéni képességének, fejlődésének biztosítása. 
 
- A tanítást-tanulást jellemezze a változatosság, sokszínűség, érdeklődés. 
 
- Az iskola értékrendje képviselje az általános emberi (pozitív) értékeket: szeretet, tisztelet, 
odafigyelés, megértés, udvariasság, őszinteség, becsület, elfogadás, megbocsátás, előítélet 
nélküli élet, család szeretete, szülők tisztelete. 
 
- A környezetért, hazáért érzett felelősség, hazaszeretet kialakítása. 
 
- Kreativitás, becsületes munkavégzés, mint érték. 
 
- Az egészség, mint egyik legfontosabb érték, egészséges életmód, életvitel iránti igény 
kialakítása. 
 
- Az iskola alakítson ki reális világképet a tanulásban, a tanulókban. 
 
- Fontos a pedagógus személyes példaadása, példakép értékű magatartása, értékrendje, 
legyen toleráns, jellemezze az empatikus képesség. Személyes példaadás, azonosulni 
tudás a gyerekek problémáival. A tanár legyen egyéniség, tudása megalapozott, 
magánélete példamutató. Éljen az elfogadott emberi és erkölcsi normák szerint. 
 
Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú  
megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának  
sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és művészeti  
tantárgyak oktatása terén. 
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Érték: Egymás tisztelete, mások munkájának megbecsülése, becsületesség. 
Alkalmazkodóképesség, rugalmasság, humanizmus, önzetlenség. Önállóság, kreativitás, 
nyitottság. 
 
Az iskolai nevelés-oktatás közös értékei 
 
 
„Súlypontjai a demokratizmus, a humanizmus, a haza felelős polgáraivá nevelés, reális 
önismerettel, szilárd erkölcsi ítélőképességgel rendelkezzen, váljék képessé az önálló 
tájékozódásra, ismerje meg a természeti, társadalmi, kulturális örökségünket, jellemezze az 
egyéniség tisztelete és fejlődése, az alapvető közösségek (család, haza, Európa, a világ) 
együttműködésének kibontakozása, a nemek esélyegyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia”. 
(NAT) 
 
 
1. Kiemelt fejlesztési feladatok: 
 
 
● Személyiségfejlesztés 
 

A nevelési, tanítási-tanulási folyamat teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a 
tanulásnak, a játéknak, a munkának. 

Fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát. 
Hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk 

fokozatos kialakításához. 
A tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a 

középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola, 
hanem a társadalmi élet és tevékenység egyéb helyszínei. 

 
● Énkép, önismeret 
 
 A tanulók személyiségének fejlődését azzal segíthetjük elő, ha önmaguk 
megismerésére motiváló tanulási környezetet szervezünk számukra. Szükséges énképük, 
önismeretük gazdagítása, amely segítségével kialakul bennük az alapvető erkölcsi, etikai 
normák iránti fogékonyság. 
 A tanulási folyamatban a tanulók maguk is aktív részeseivé válnak ezen értékek 
megnevezésének és azonosításának. 
 
- aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége) 
 - értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, 
tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák); 
- a nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés). 
 
● Hon- és népismeret 
 
 Ismerjék meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk 
nagy múltú értékeit. 
 Mélyedjenek el a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, 
művészek, írók, költők, sportolók munkásságának tanulmányozásában. 
 Ismerjék meg hazánk földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. 
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 Segítsük elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi 
környezettel. Alapozzuk meg tanulóinkban a nemzettudatot, mélyítsük el a nemzeti 
önismeretet, a hazaszeretetet. 

Ismerjék el a hazánkban és a szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok 
értékeit és eredményeit. 

Ápolják szűkebb és tágabb környezetük történelmi, kulturális és vallási emlékeit, 
hagyományait. 
 

A tanulók tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, 
feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek 
azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális  
szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár tevőleges cselekvések során – az  
embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit  
szolgálták ki.  
 

A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus, így a  
nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és  
államalkotó létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatás egészében evidenciának kell  
lennie. 
 
● Európa azonosságtudat – egyetemes kultúra 
 
 Európa a magyarság tágabb hazája. Szerezzenek ismereteket az Európai Unió 
kialakulásának történetéről, hagyományairól, intézményrendszeréről. 
 Magyarságtudatunkat megőrizve váljanak európai polgárokká. Európai identitásuk 
megőrzésével legyenek nyitottak és elfogadóak az Európán kívüli kultúrák iránt is. 
 
● Környezeti nevelés 
 
 Kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkezzenek, eligazodva a 
természet és a környezet, a társadalom, jog és a gazdaság terén. 
 Fontos a természettudományos gondolkodásmódjuk fejlesztése. 
 Váljanak érzékenyekké a környezet állapota iránt. 
 Ismerjék fel és őrizzék meg a környezet, természet és ember alkotta értékeit. 
Környezetkímélő magatartás legyen a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv. 
 Kapcsolódjanak be környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 
 Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 
való törekvés váljék meghatározóvá. 
 
● Tanulás 
 
 A tanulás a pszichikum módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán 
ismeretelsajátítás és a figyelem, emlékezet működése. Tág értelmezése magába foglalja 
valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. 
 
2. Az iskola alapfeladata 
 
 A tanulás fontos színtere és eszköze az iskola könyvtára és informatikai rendszere. A 
tanulási folyamat jelentősen átalakítja az informatikai eszközök és az elektronikus oktatási 
segédanyagok használata. 
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 A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módját, 
stílusát, szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, ezekre 
alapozza a tanulók fejlesztését. 
 
 
● Testi és lelki egészség 
 
 Fontos feladat az egészséges életmódra nevelés (egészséges test, lelki és szociális 
fejlődés). Alakuljanak ki a pozitív beállítódások a magatartás és szokások kialakításában, 
amelyek a gyerekek egészségi állapotát javítják. 
 Hozzanak helyes döntéseket életmódjukra vonatkozóan, alakítsanak ki maguknak 
egészséges életmódot. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársaik iránti elfogadó és 
segítőkész magatartásukat. 
 Ismerjék meg a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, 
veszélyes anyagok – leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit.  
 Az iskola feladata az is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, 
tömegközlekedési eszközök használatára. 
 
 
● Felkészülés a felnőtt szerepre, pályaorientáció 
 
A pályaorientáció célja, hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. A 
legfontosabb pályák, foglalkozási ágak, lehetőségek tapasztalat útján történő megismeréséhez, 
a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása. Legyen átfogó képük a 
munka világáról. 
 
● A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának elvei 
 
A tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva a következő elvek 
alkalmazhatók: 
 - a feladatok megoldásához hosszabb időkeret biztosítása, 
 - a sajátosságnak, fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények kialakítása 
és teljesítése, 
 - differenciálással, egyéni segítség nyújtásával elsősorban önmagukhoz viszonyított 
fejlődésük értékelése. 
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AZ ISKOLA HAGYOMÁNYAINAK RENDSZERE 
 
1. Iskolai rendezvények 
 

1. Az iskola saját rendezvényei: a tanévnyitó, október 23.-i ünnepség, karácsony, 
    ballagás, tanévzáró ünnepség, 
    iskolai szintű túrák, kirándulások 
2. SZMK-val közös rendezvény: Mikulás-buli, jelmezbál, gyermeknap,  
    jótékonysági rendezvényeink: Franciska bál, Jótékonysági Gála 
3. A község és az iskola közös rendezvényei: 
    Márc. 15. , Idősek napja, Máj. 1. – Falunap 
 
4. Osztályszintű rendezvények: 
    - „osztály” Mikulás 
    - teadélutánok 
    - osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások 
    - színház-, múzeumlátogatások 
    - kerékpártúrák, túrák 
    - anyák napi rendezvények (ajándékozás, műsor) 

          A szülők részt vétele az osztályszintű rendezvények családiasságát biztosítják. 
 
 
 
2. Az iskolai környezet alakításának hagyományai 
 

Az iskolánkban  a testnevelés órák folynak szaktanteremben, tornateremben 
(sportcsarnokban) és az informatikaoktatás zajlik szaktanteremben,  a többi tantárgy 
szaktantermi rendszerben történő oktatása nem valósult meg a felső tagozaton. 
 Minden osztály gazdája saját termének. 
 Igyekeznek ízlésesen berendezni, otthonossá tenni és éveken át vigyázni rá. 
 Az első osztályos tanulók a legjobban felszerelt, legtágasabb tantermekben kezdik meg 
iskolai tanulmányaikat. Az iskolaotthonos formában tanuló első osztály terme a legnagyobb 
alapterületű, hogy pihenőhely, „munkahely”, játéktér is kialakítható lehessen. 
 A tantermek díszítésénél elsődleges szempont a célszerűség és az otthonosság. Az 
osztálytermek díszítése az egyes osztályok értelmi és érzelmi szintjének megfelelő. A falakon 
a tanulást segítő táblák mellett a gyerekek munkáiból készült aktuális kiállítás teszi 
hangulatossá. 
 Minden osztályban található könyvespolc. 
 A faliújság az osztály életét tükrözi, melyen az osztály számára fontos információk 
jelennek meg (pl. továbbtanulási lehetőség). A gyerekek rendszeresen részt vesznek a 
tantermek rendjének megtartásában és a virágok gondozásában. 
 Az aulában is sok virág van, a falakat színes tablók, a gyerekek munkái díszítik.  
 A  faliújság az iskolában zajló versenyekről, az ügyeletesi munka értékeléséről, 
eseményekről, a sporteredményekről ad tájékoztatást. 
 Az iskola udvarán elkezdett, folyamatosan ültetett bokrok, fák biztosítják a gyerekek 
számára a szép környezet kialakítását. 
 A gyerekek technikaóra keretében az udvart és az iskola környékét folyamatosan 
tisztán tartják, ősszel nagytakarítást végeznek. 
 A gyerekek életében legfontosabb információk az aulában és a folyosókon lévő 
hirdetőtáblán is megjelennek. 
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Versenyekről, sport és kulturális programokról, eredményekről, pályázatokról is 
értesülhetnek itt a gyerekek. 
 Az aula ünnepek alkalmával az ünnepi hangulatot hivatott tükrözni. 
 Jó idő esetén a szünetekben a gyerekek az udvaron tartózkodnak, ellenkező esetben 
pedig az iskola folyosóján. A sportpályán a szüneti tartózkodás mellett testnevelés órák, 
valamint ünnepélyek zajlanak. 
 Iskolánk részt vesz minden, a község tisztaságát elősegítő, meghirdetett akcióban. 
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NEVELÉSI PROGRAM 
 
 

CSURGAY FRANCISKA ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 
 
 
 

I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI 
ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRSAI 

 
1.  A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ALAPELVEI 
 
 Az iskolánk alapvető célkitűzése, minden gyermekben megtalálni az értékes 
lehetőségeket. A tanulók személyiségének, képességeinek a lehető legsokoldalúbb, 
legszínvonalasabb fejlesztése, mely a tanulók önmegvalósítását szolgálja. 
 Otthonos környezet, kockázatmentes légkör kialakítása, ahol minden gyermek otthon 
érezheti magát. 
 Az iskola pedagógiai programja, mely a NAT által meghatározott nevelési és oktatási 
feladatokon alapszik a változatos, sokszínű iskolai tevékenységet állítja középpontba, 
lehetőséget adva – a tanulók értékeinek, érdekeinek megfelelően – a differenciálásra. 
 A közösségi kapcsolatok alakításával segítjük a tanulóink társadalomba való 
beilleszkedését a sikeres szocializációt. 
 Az iskola helyi tantervének felépítése a korszerű ismeretek közvetítését helyezi 
fókuszba, Tantervünk követelményközpontú, pedagógiai koncepcióját tekintve 
gyermekközpontú.  
 Oktató-nevelő munka során a személyiségfejlesztés érdekében az alábbi alapelveket 
tartjuk szem előtt: 
- Az iskolában minden tanulónak esélyt kell kapnia szociokultúrális hátrányainak 
leküzdésére. Ehhez hatékony felzárkóztató munkára van szükség. 
- Ugyanakkor a kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget kell kapniuk 
tehetségük kibontakoztatására. (Esélyegyenlőség biztosítása.) 
- Biztosítjuk az SNI-s tanulók integrált oktatását. 
- Szegregációmentes együttnevelési környezetet alakítunk ki. 
- A tanulók munkáját, fejlődését folyamatosan, rendszeresen ellenőrizzük és értékeljük. 
- Az emberi szuverinitás magában foglalja a tárgyi és személyes világunkban való eligazodás 
képességét. Ehhez fejlett kommunikációs képességre és viselkedéskultúrára van szükség. Ez 
mind a társadalmi beilleszkedés, mind az egyén boldogulásának egyik alapvető feltétele. 
- Iskolánk vállalta a kompetencia alapú oktatás bevezetését és elterjesztését. 
- A világban való eligazodás feltételezi legalább egy idegen nyelv elsajátítását. Az iskolánk 
ezen a területen is nyújt megfelelő kínálatot – angol, német nyelvtanulási lehetőséget. 
- Az általános társadalmi modernizáció és az életmód átalakulása megkívánja a lépéstartást az 
informatikai forradalommal. 
- A megfelelő továbbtanulási irány, illetve pálya kiválasztása reális önismeret és életszemlélet 
kialakítását feltételezi. 
 Iskolánk rendszeres kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, részt vesz a község életében. 
Az iskolánk 8 évfolyamos alapfokú nevelési-oktatási intézmény. 
 Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik és a nyolcadik 
évfolyam végéig tart. 
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 Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza négy részre tagolódik: 
az első évfolyamon kezdődő és a második évfolyam végéig tartó bevezető, a harmadik 
évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdő, az ötödik évfolyamon 
kezdődő és a hatodik évfolyam végig tartó alapozó, a hetedik évfolyamon kezdődő és a 
nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztő szakasz. 
 
 Elérendő célkitűzés, hogy a 8. évfolyam végére minden végzős tanulónk a NAT által 
előírt összes műveltség terület minimumkövetelményét teljesítse. A tankötelezettségről szóló 
törvény szerint minden tanuló köteles 9. osztályban (középiskolában) folytatni tanulmányait, 
ha sikeresen befejezte az általános iskola 8. osztályát. Tanulóink megfelelő alapismeretek 
birtokában kezdjék meg középiskolai tanulmányaikat. Elsődleges célunk az, hogy diákjaink 
az egyéni képességeiknek megfelelően a legjobb szinten feleljenek meg a helyi tantervben 
megfogalmazott követelményeknek. 
 
 
 
2.  A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJA  
 
● Életkori sajátosságaiknak megfelelő ismeretek, alkalmazni tudó ismeretanyag, önálló 
feladatvégzés jellemezze a tanulókat. 
● Legyen képes önálló ismeretszerzésre, önképzésre. 
● Ismerje, használja az alapvető tanulási technikákat. 
● Fejlődjön önismerete, reálisan, önkritikusan értékelje önmagát. 
● Alakuljon ki egyéni érdeklődése. 
● Legyen igényes önmagával szemben, tisztelje önmagát, az embert. 
● Legyen igénye a rendszeres testedzés, mozgás, természetjárás. 
● Pozitív magatartása alakuljon osztálytársai, a társadalom felé, illeszkedjék be az 
osztályközösségbe, a társadalomba. 
● Életre neveljük, tudja ügyeit önállóan intézni, rendezni. 
● Legyen nyitott mások problémájára, új kihívásokra. 
● Az iskola segítse a magatartászavaros gyerekek beilleszkedését, felzárkóztatását. 
● Fontos feladat a tehetséggondozás, felzárkóztatás, gyermekvédelem. 
● A tanuló szabadidejében találjon magának hasznos elfoglaltságot (olvasás, kirándulás, 
természetjárás, hobbi). 
* A sikeres munkaerőpiac alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó 
tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. 
* a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerint – egyénre 
szabott fejlesztése. 
* A kompetencia alapú oktatás segítése a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítására, ill. megvalósítására. 
* Újszerű tanulási eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése. 
* A digitális tudás terjesztése. 
* Önálló intézményi innováció megvalósítása, folyamatossá tétele. 
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3. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSÉBŐL ADÓDÓ 
FELADTAINK 
 
A tanítás-tanulás gyakorlatában az értékek felismerése, megőrzése, közvetítése kiemelt 
feladat. Az értékek tizenegy csoportját határoztuk meg, ezen belül a legfontosabb nevelési és 
oktatási feladataink. 
 

3.1. Személyiségfejlesztés 
 
Az alapvető tanulási készségek, képességek, jártasságok fejlesztése a gyerekek életkori 
sajátosságainak figyelembe vételével. Az adott tartalomhoz kapcsolódva a fejlesztés tárgyi – 
cselekvéses, szemléletes – képi illetve elvont – verbális útjának alkalmazása. 
 Az ismeretek átadásán és feldolgozásán túl a gyermeki önmegvalósítás elősegítése, az 
önművelés igényének kialakítása. 
 

3.2. Az alapkészségek elsajátításának biztosítása 
 
Az eredményes tanulás módszereinek, technikájának elsajátítása. Az olvasás, írás 
jelrendszerének rögzítése, a helyes olvasási technika, az értő olvasás fejlesztése. 
 A problémamegoldó gondolkodás kialakítása. A matematikai alapműveletek 
készségszintű tudása. A lényegkiemelés megtanítása, az ok-okozati összefüggések feltárása, 
az emlékezet erősítése. 
 A produktív és reproduktív gondolkodás és kifejezésmód kialakítása és fejlesztése. 
 

3.3. A műveltségi értékek 
 
A tanulás, a tudás, a műveltség, a kreativitás értékként való elfogadásra nevelés. Fokozott 
gondoskodás a tehetségek felkarolásáról, a gyenge képességű tanulók felzárkóztatásáról, 
hiányosságok pótlásáról. 
 

3.4. Erkölcsi, világszemléleti értékek 
 
A helyes magatartási normák betartására, együttműködésre segítségnyújtásra, toleranciára, 
empátiára, tisztességre nevelés. Fegyelmezett, kritikus, rugalmas, a konfliktusokat kezelni 
tudó személyiség kialakítása. 
 Humánum az egyén és a közösség érdekeinek tiszteletben tartása. Erkölcsös, 
felelősségteljes kapcsolatok kialakítására való törekvő jellemes, igazmondó, önmagát 
tudatosan formálni tudó nemzedék nevelése. 
 A világszemlélet és világkép formálása, valamint a szűkebb és tágabb környezetben 
való eligazodás képességének megalapozása. A történelmi egyházak képviselői által 
szervezett hitoktatás lehetővé tételével biztosítjuk a szabad vallásgyakorlást. 
 
       3.5. Az érzelmi élet értékei 
 
A gyermekek közvetlen környezetében élő családtagok, társaik, tanáraik szeretete, a felnőttek 
tisztelete. Hazaszeretetük kibontakoztatása, környezetük megbecsülése és megóvása. 
Felelősségérzet, felelősségtudat, kötelességérzet önmagukkal, társaikkal és a közösséggel 
szemben. Reális önismeret, énkép, önértékelés kialakítása. 
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3.6.  Az egészséges életmód értékei 
 
Az élet tiszteletben tartása. A testi, a lelki, a mentális egészség védelmére, a tisztasággal, a 
tisztálkodással kapcsolatos szokások kialakítása. 
 Testedzésre, sportolásra, a szabad levegőn való tartózkodásra, a betegségek és a 
szenvedélybetegségek megelőzésére nevelés. Kiegyensúlyozott életvitelre szoktatás, 
felkészítés a családi életre. 
- a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét;  
-  az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram  
- fittség megőrzése szempontjából való fontosságát;  
- a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság  
elérésében; 
 

3.7. A hatékonyság az esélyegyenlőség 
 
Fontos feladatunk a képességfejlesztés, az egyéni felzárkóztatás. A tanulási nehézségekkel 
küzdő gyerekek kiszűrése, megfelelő prevenciós és korrekciós terápia alkalmazása. 
 

3.8. Kulturális, esztétikai értékek 
 
A szabadidő kulturált személyiséget gazdagító eltöltésére szoktatás. Az esztétikai értékek 
felismerésére be- és elfogadására való igény kialakítása. Az alkotó tevékenység 
kibontakoztatás. 
 

3.9. Természeti értékek 
 
A természet megismerése és védelme. A levegő, a talaj, a víz tisztaságának megóvása, a 
környezet szennyezőivel szembeni fellépés. Az értékes növények és állatvilág féltő őrzése. 
 

3.10. Pályaorientáció 
 
A lehetőségekhez mérten igyekszünk képet nyújtani a munka világáról. Olyan 
tevékenységformákat biztosítunk, ahol a tanulóink kipróbálhatják – érdeklődésüknek 
megfelelően – egyéni képességeiket, ezáltal fejlesztve ön- és pályaismeretüket. 
 
 Megismertetjük tanulóinkat a lakóhely munkahely kínálatával, az átképzés 
lehetőségeivel, a munkanélkülieket segítő intézményeket. Felkészítjük a tanulóinkat az 
életüket átszövő önképzésre, továbbképzésre. A jövőjét tudatosan alakítani képes egyéniség 
kibontakoztatása, a munka szeretetére és tiszteletére nevelés. 
 

3.11. Szociális ellátások biztosítása 
 
Alapvető feladat – szülők igényeit figyelembe véve – szociális ellátások iskolai szintű 
biztosítása. 
 Igényként alsó tagozaton napközi otthont, felső tagozaton tanulószobát, valamint 
menzát is lehetővé tesszük. 
 Az iskolai munkarend biztosítja a gyerekek felügyeletét a reggeli órákban. Az ÉTEK 
(étkezési támogatások elbírálásának közössége) létrehozása, mely a tanulók részére biztosított 
szociális támogatások odaítéléséről dönt. 
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A célok megvalósulását lehetővé tevő tevékenységek 
 

 kompetencia alapú oktatás kiterjesztése 
 Élet közeli tanulási környezet kialakítása 
 A tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínű törekvés 

tevékenységrendszerének biztosítása. 
 A játékosság, a szimuláció gazdag eszköztárának biztosítása. 
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4.  ESZKÖZÖK-ELJÁRÁSOK A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN 
 
 
* Az anyanyelvi alapok elsajátításának biztosítása. 
* A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése – önálló beszéd, kiselőadás. 
* Életkori, egyéni jellemzők figyelembevétele, egyéni bánásmód biztosítása. 
* Differenciált foglalkoztatás. 
* Esélyegyenlőség biztosítása: tanulási nehézségekkel küszködők felzárkóztatása, fejlesztő 
foglalkozások biztosítása, kiscsoportos oktatás szervezése. 
* Aktivizálás, közös tevékenykedtetés. 
* Önálló vélemény-nyilvánítási lehetőség biztosítása. 
* A megfelelő tanulási módszerek tanítása. 
* A megfelelő pedagógiai, didaktikai módszerek megválasztása (dicséret, elismerés 
alkalmazása, ellenőrzés, értékelés, számonkérés, motiváció, személyes példaadás). 
* Korszerű tanítási-tanulási eszközök használata (videó, tv, számítógép, nyelvi labor). 
* Tanórán kívüli lehetőségek biztosítása (szakkör, önképzőkör, felzárkóztatás, sportolási 
lehetőségek, könyvtárhasználat). 
* Megfelelő tanulást segítő eszközök kiválasztása (tankönyvcsalád, tanulást segítő segédletek, 
fejlesztő játékok). 
 
A célok megvalósulását szolgáló módszerek, szervezési módok, 
tanulásszervezési eljárások: 
* tantárgytömbösítés 
* tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés, 
* projektoktatás, témahét, 
* műveltségterület bontás nélkül, moduláris oktatás, 
* az info-kommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz alkalmazása, 
* az SNI-s tanulók esetében az integrált nevelést segítő sérülés specifikus   
fejlesztése, egyéni továbbhaladás, egyéni értékelés biztosítása. 
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II. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 
FELADATOK 

 
A személyiségnek a mentális képesség csak az egyik összetevője, azon felül olyan elemeket 
is tartalmaz, mint szocialibitás, érzelmi stabilitás, impulzivitás, lelkiismeretesség. A tanulók 
fejlődő, alakuló személyiségét a környezeti tényezők kölcsönhatásai befolyásolják – 
elősegítik, akadályozzák. 
 A személyiségük hatással lesz az életfolyamatukra. Fontos tényező az iskola – a 
környezeti hatások szűrőjeként, a különböző hatások összehangolójaként. A családok 
gyermeknevelési szokásai igen különbözőek. Különböző életstílusok különböző 
személyiségjegyeket részesítenek előnyben. 
 Az iskola feladata, hogy a gyermekek személyiségét megőrizve a legkedvezőbb 
személyiségvonásokat erősítse pl.: nyitottság, őszinteség, empatikus képesség, igazságosság, 
felelősség érzés, munkaszeretet, értékek tisztelete. 
 
 A személyiség komplex fejlesztése: az értelem kiművelése mellett a 
gyermek önmagához, a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztése. 
Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét – megkülönböztetett 
figyelemmel az SNI tanulóként is – széleskörűen fejlessze. 
Az egyéni tanulási útvonal, a differenciált fejlesztés biztosítása. 
 
Fő feladat: 
* a tanulás iránti motiváció fejlesztése, 
* a tantárgyak közti merev határrendszer csökkentésével a komplex fejlesztés 
megvalósítása, oktatás és nevelés egységes feladatellátása, 
* a tanítás-tanulás folyamatban, alkotó jellegű feladatok biztosítása. 
 
Elérendő céljaink 
 
● Készüljenek fel a társadalmi életre, társas tevékenységre (középiskola, munka, 
családalapítás). 
● Konfliktuskezelő képesség kialakítása, fejlesztése. 
● Tolerancia kialakítása a társakkal, a környezetében élőkkel szemben. 
● Empatikus érzések kialakítása. 
● Legyenek igényesek a szabadidő hasznos, kulturált eltöltésére. 
● Legyenek igényesek a környezetük, önmaguk tisztaságára, gondozottságára, ápoltságára. 
● Tiszteljék az idősebbeket, az alkotó embert. 
● Tevékenykedjenek közös célokért, közös érdekekért (osztály, iskola, település). 
● Ismerjék fel az emberi, társadalmi, kulturális értékeket. 
● Tiszteljék nemzeti kultúránk hagyományait, ünnepeit, tudjanak különbséget tenni az ünnep- 
és hétköznapok között. 
● A tanulás során elérendő célok:                   - értelmi képességek fejlesztése, 
        - akarati képességek fejlesztése, 
        - kommunikációs, nyelvi képességek fejlesztése. 
● A mindennapi együttélés során elérendő célok: - tolerancia, 
               - önfegyelem, 
               - kötelességtudat, 
               - empátia. 
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A személyiségfejlesztés feladatai: 
 
A személyiségfejlesztő munkában a következő személyiségjegyek: 
 - a gyermek tudása, 
 - világnézete, 
 - képességei, 
 - érdeklődése, 
 - motiválhatósága, 
 - érzelmei, 
 - akarati és jellemtulajdonságai, 
 - erkölcsiség jegyei, 
 - az ízlése – nevelésével fejleszthető a személyiség egésze. 
 
 
 
A fejlesztendő képességek: 
 
1. Értelmi képességek: 
 - Megfigyelőképesség: részletek pontos megragadása, részek közötti kapcsolatok, 
viszonyok felismerése, hasonlóságok, különbözőségek felfedezése. 
 - Nyelvi kifejezőképesség: beszélgetés, fogalmazás, vázlatírás, emlékezés. 
 - Gondolkodási képesség: lényegkiemelés. Közös tulajdonságok általánosítása, 
fogalom és ítéletalkotás, törvényszerűségek felismerése, következtetés. 
2. Kommunikációs képességek: beszédértés, közlés, fogalmazás, tanulás. 
3. A cselekvés tervezésének képessége: előrelátás. 
4. Szabályozó képességek: feladattartás, döntés, módosítás, újrakezdés. 
5. Szociális képességek: együttműködés, egymással törődés. 
6. Önfejlesztés, önnevelés képessége. 
7. Speciális képességek: zenei hallás, tiszta énekhang, ritmusérzék, mozgási és 
utánzóképesség, kézügyesség, rajzi, matematikai, nyelvi tehetség. 
Érdeklődés: tényleges tevékenységben, sokoldalú cselekvésben fejlődik. 
         Élmények: mese, elbeszélés, könyv, tv, családi-iskolai együttlét. 
Érzelmek:         Intellektuális kíváncsiság, tudásvágy, felfedezés megismerés öröme,   
                         szellemi siker öröme is. 

Erkölcsi érzelmek: önbecsülés, becsvágy, elégedettség, szégyen,      
kötelességtudat. 

    Közösségi érzelmek: osztályra, tanítóra való büszkeség, 
      együttes tevékenység öröme. 
Akarati és jellemtulajdonságok: 
 - pontos követés, rendszeresség, fokozatosság, fegyelmezett    munka, 
 - szerénység, igényesség, jószívűség, önzés, segítőkészség,    kötelességérzet, szorgalom,    
   megbízhatóság. 
 
A személyiségfejlesztés egyéni tényezői: 
 
1. gyermekismeret 
2. differenciált követelményrendszer 
3. differenciált tevékenységrendszer 
4. viszonyrendszer szabályozása (pedagógus-gyermek kapcsolat) 
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A személyiségfejlesztés módszerei, színterei iskolánkban 
 
● Szervezett, szakszerű segítségnyújtás mellett sokoldalú személyiségfejlesztés, változatos, 
sokszínű tevékenységek, programok szervezésével 
● Előkészítés a társadalmi életre, társas-tevékenységek, szabályok gyakorlásával, társas 
kapcsolatok, társas magatartás fejlesztése a mindennapi tevékenységek során. 
● Konfliktuskezelő képesség fejlesztése a mindennapokon, valamint tervezett osztályfőnöki 
órákon. 
● A szabadidő hasznos, kultúrált, a tanulók egyéni érdeklődésének megfelelő eltöltése, 
segítségnyújtás osztály és iskolai szinten is (kulturális, sporttevékenységek szervezése). 
● Az önmegvalósítás mellett jelentős tényező, amely az emberi viselkedést befolyásolja a 
pozitív értékelés. Erős szükséglete a gyerekeknek, főleg azoktól, akiket szeretnek, tisztelnek, 
akik „számítanak” nekik, hogy elfogadják őket, szeretettel, barátsággal viseltessenek irántuk. 
Az egészséges személyiségfejlesztés egyik eszköze számukra a pozitív értékelés, az 
elismerés, a dicséret. 
 
+ Tanórákon 
- Szituációs játékok, szerepjátékok, viselkedési, magatartási minták adása. 
- Az ismeretanyag feldolgozásával történő személyiségfejlesztés. 
- Differenciált munkáltatás. 
- Projektek, Témahetek, Témanapok 
 
+ Tanórán kívül 
- Szakköri tevékenység biztosítása – kézműves, színjátszó, citera, énekkar, sport 
         − felzárkóztatás, tehetséggondozás biztosítás. 
- Művészeti iskola lehetőségei – zenei képzés, művészeti-, tánc-, kézműves oktatás. 
- Szereplési lehetőségek biztosítása – műsorok készítése (karácsony, márc. 15., farsangi bál, 
jótékonysági bál, falu rendezvények). 
- Vetélkedők, versenyzési lehetőségek – Ki mit tud?, Karéj fesztivál, sportversenyek, 
tanulmányi versenyek, levelező feladatmegoldó versenyek, vers- és prózamondó versenyek. 
- Projektek, Témahetek, Témanapok. 
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III. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL, EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSSEL 
ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

 
Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, a lelki, szociális jólét állapota. Az 
egészség pozitív fogalom, amely a testi-lelki képességeket hangsúlyozza. 
 Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, 
magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az 
önsegítés feladatait, módszereit. Az egészségfejlesztés,  egészségmegőrzés az a folyamat, ami 
képessé teszi az egyéneket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. 
 A gyerekek hosszú időt töltenek az iskolában, ezért érdemi hatást lehet gyakorolni a 
személyiségfejlődésükre, mely meghatározza az életmódjukban később kialakuló szokásaikat, 
az életideálokat. Fontos mintaként szolgálnak egymás előtt: kortárshatások. 
 
Az egészségnevelés fő területei: 
 
Ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy 
személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és 
felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás 
szempontjából lényeges területek: 
- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 
- betegség megelőzés 
- helyes szokások kialakítása 
- helyes táplálkozási szokások kialakítása 
- tisztálkodás, személyes higiénia, öltözködés 
- jól kialakított napirend 
- egészséges testtartás 
- mozgás, sport fontossága 
- szenvedélybetegségek elkerülése 
- egészséges környezet jelentősége 
 
Az egészségnevelés színterei: 
 
Tanórai foglalkozások 
- környezetismeret, egészségtan, biológia, osztályfőnöki, technika órák, 
- napközis és tanulószobai foglalkozások. 
 
Tanórán kívüli foglalkozások 
- Egészségnap, Élelmezési Világnap,  
- Projekt alkalmak, Témahét 
- kirándulások, 
- orvosi szűrővizsgálatok, 
- részvétel a DADA programokon, 
- IVK szakkör 
- tájékoztató fórumok (szülői értekezlet, egészség megelőző, megőrző témájú előadások, 
szakmai tanácsadás), 
- sportprogramok, egyéb játékos vetélkedők. 
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Fő feladatok: - tudatformálás 
  - magatartásformálás 
 
 
Tudatformálás: 
- az egészséges életmód megköveteli a tanulás a munka és a pihenés egyensúlyát 
- a túlterhelés fáradtságot, egészségkárosodást okozhat 
- a tanulás – munka – és pihenés ésszerű váltogatása esetén jelentős megterhelés sem válik 
túlterheléssé 
- a pihenés nem jelent tétlenséget, aktív pihenés 
- az egészséges élet feltétele az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzése  
- az egészséget veszélyeztető szenvedélyek nemcsak az egyént, hanem egész családját 
károsítják 
- az összefüggő hosszabb szabadidő hasznos és kultúrált eltöltése önmagukkal szemben 
kötelesség 
- hétvége, szünidő bő lehetőséget kínál az egészséges fejlődést elősegítő testedzésre, 
sportolásra, szabadban való tartózkodásra 
- családi együttlétek jól felhasználhatók a szabadban végzett munkára, pihenésre 
 
Magatartásformálás: 
- az idővel való ésszerű gazdálkodás 
- a pihenőidő eltöltése egészségfejlesztő tevékenységgel (sport, túra, séta, úszás) 
- a hétvége és a szünidő helyes napirendjének kialakítása 
- a szervezet egészséges fejlődése érdekében végzett rendszeres testedzés és sportolás 
tartalma, módja 
- a kulturális szórakozási és művelődési lehetőségek ésszerű felhasználása 
- az alkalmazkodás módja és lehetősége a nyaralásnál a felnőttek pihenése érdekében  
Az egészségnevelés várható eredményei 
 
1. Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros  
tevékenységekben, személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket  
kiaknázó életvezetés igényének kialakulása és megvalósítása.  
2. A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása. 
 
A segítő kapcsolatok színterei 
 
- család 
A legfontosabb. A szülők megfelelő tájékoztatása után aktív részvétellel tudják segíteni az 
iskola egészségfejlesztő tevékenységét 
- SZMK 
Az egészségfejlesztésre, egészségmegőrzés irányuló programokhoz meg kell nyerni a 
támogatásukat, be kell vonni a szülői szervezeteket, hogy lehetőségeikhez képest minden 
területen segítsék az iskola munkáját. 
- Iskolaorvos, védőnő 
Tanulók életkorához kötött vizsgálatok, melynek célja a fejlődés nyomon követése, esetleges 
eltérések korai felismerése. Tanulók és pedagógusok ismereteinek bővítése tájékoztató 
előadásokkal. 
- Gyermekjóléti szolgálat 
Figyelemmel kísérés, segítségnyújtás. 
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Környezetvédelem 
Környezetvédelmi feladatok, követelmények a tantárgyi órák elsajátítandó ismeretanyagában 
is találhatók. (környezetismeret, természetismeret, kémia, biológia, földrajz, technika és 
életvitel. Osztályfőnöki órák anyaga.) 
● védett növények, állatok ismerete – közvetlen környezetünkben KNP 
● természet-, környezetvédelmi tevékenység 
● talajszennyezés megelőzése 
● növények ültetése, ápolása 
● A közvetlen környezet tisztaságára való odafigyelés 
- tanterem, iskola udvara, iskola és környéke 
- szelektív hulladékgyűjtés 
- energiatakarékosság 
● A mindennapi élet során váljanak szokássá! 
 
 
Közlekedés 
Településünk, Táborfalva földrajzilag igen nagy területen helyezkedik el. Az 5-ös főút 
húzódik a településen keresztül. 
● Tanulóinkat fel kell készíteni az önálló közlekedésre. 
● Sajátítsák el a gyalogos, kerékpáros közlekedés elemi szabályait. 
● Az elméletben elsajátított ismeretek hasznosítása a közlekedés gyakorlatában. 
● Jól felszerelt, biztonságosan használható kerékpárral közlekedjen. 
● Vezetői engedély nélkül ne használjon motorkerékpárt. 
● Tudjanak egyedül közlekedni a helyi járatú autóbuszon. 
● Képesek legyenek – a gyalogos átkelőhely igénybevételével – átkelni a főútvonalon. 
● Közlekedési helyzetekben is tartsák be az udvariasság íratlan szabályait. 
● A nyolcéves általános iskolai tanulmányaik alatt legalább egyszer „próbálják” ki 
fővárosunk közlekedését – metró, villamos, trolibusz, sikló. 
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IV. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSA 
 
Az elsősegély-nyújtási alapismerteket tanítási órákon  
alsó tagozatban környezetismeret, testnevelés órák 
felső tagozaton testnevelés, biológia, életvitel és gyakorlat valamint osztályfőnöki valósul 
meg, 
Tanítási órákon kívül szabadidős foglalkozás keretében, lehetőség szerint szakköri óra 
keretében valósítható meg. 
Témahét, Téma nap keretében is történhet. 
 
Az elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 
 
- a veszélyhelyzetbe került emberek megsegítése 
- hirtelen kialakult változás is lehet veszélyforrás (időjárás) 
- váljék tudatossá, hogy elsősegélynyújtás szerepe a betegség / sérülés kimenetelére tekintve 
   kulcsfontosságú 
- alakuljon ki a tanulókban a segélynyújtó hajlandóság, 
- alakuljanak ki empatikus, segítőkész attitűdök a gyermekekben, 
- esetleges félelmüket tudják leküzdeni, 
- „Ne árts!” elv felismerése és megtartása. 
- tudják megválasztani az elsősegélynyújtás leghatékonyabb formáját (közvetlen segítségadás, 
felnőtt hívása, telefonon történő segítséghívás…..) 
- Az egészségnyújtási alapismertek épüljenek be a tanulók egyéb ismereteinek körébe. 
 
Az elsősegély-nyújtási alapismertek elsajátításának formái: 
 
Alsó tagozat 
- közvetlen tevékenységen keresztül szerzett ismeretekre, tapasztalatokra épüljön 
- célzott beszélgetések a mindennapi élet helyzetein, helyszínein ( sportpálya, udvar, 
  játszótér, konyha, fürdőszoba, strand…..) előforduló balesetekről 
- szituációs játékok, ahol tanulók kipróbálhatják a sérült és a segítő szerepét is 
- páros játék 
- segítségnyújtó eszközök kipróbálása, helyes használatuk megtanulása 
- „elsősegélydoboz” felszereléseinek összeállítása 
- egymás felöltöztetése védőfelszerelésekbe 
- kisebb sebek, sérülések bekötözésének gyakorlása 
- színezés, rajzolás 
 
Felső tagozat 
- eszméletvesztés felismerése 
- a légzés helyes értékelése 
- stabil oldalfekvés és egyéb elsősegély technikák alkalmazása 
- átjárható légút megfelelő biztosítása 
- kisebb sebek ellátása, kötözése 
- közlekedés biztonsága 
- veszélyes gyógyszerek és mérgező növények felismerése 
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V. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 
 
A közösségfejlesztési feladatok átszövik az oktatás-nevelés egészét ugyanúgy, mint a 
személyiségfejlesztési munka. E feladat sem oldható meg csupán az iskola keretei között, 
hiszen a tanulókat nemcsak az iskolában érik különböző hatások. Az iskola elsődleges 
feladata, hogy a pozitív hatások érvényesülését biztosítsa, erősítse. 
 
A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére. 
Az SNI tanulók beilleszkedésének segítése, és a másság elfogadása a tanulói 
közösségben. 
Szociális kompetencia fejlesztése: empátia, egymásra figyelés, együttműködés, 
tolerancia, alkalmazkodó képesség. 
 
Színterei: - tanítási órák, 
     - szabadidős tevékenység, 
 
Tanítási órák keretében 
 
1. évfolyam 
 
● A tevékenységi rendszer kibontakoztatása terén a mindennapi élet megszervezése, felelősi 
hálózat kiépítése, a csoportban végzett munka elemi képességeinek kialakítása, a perspektívák 
által irányított életbe való beillesztése. 
● A közös munka önállóságának fejlesztése terén a felelősök önálló munkára nevelése, a 
tanulók bekapcsolódása a közös munka ellenőrzésébe, értékelésébe. 
● A közösségalakítás szubjektív feltételeinek kibontakoztatása:  
 - együttélés – együttműködés elemei, legfontosabb készségeinek és szokásainak 
kialakítása, 
 - az érintkezés stílusának, hangnemének fejlesztése, 
 - az együvé tartozás élményeinek biztosítása. 
● A közösségi élet elemi követelményeinek beépítése a tanulók tudatába és magatartásába. A 
felelősség élményszerű átélésének biztosítása. 
 
2. évfolyam 
 
● A közösségi perspektíva szerepének fokozása. 
● A felelősi feladatok közvetlen ellenőrzés nélküli teljesítésének megvalósítása. Egyszerűbb 
közös tevékenységek önálló megszervezésére való megtanítás. Az ellenőrzés közösséget 
szolgáló jellegének tudatosítása, az értékelés objektivitásának követése. 
● Az összetartozás érzésének növelése osztály szinten. Osztályhagyományok megalapozása. 
A tanító központi szerepének óvatos csökkentése, a társak felé fordulás előkészítése. Az 
osztály pozitív átrétegződésének elősegítése. 
● A fegyelem továbbfejlesztése. 
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3. évfolyam 
 
● A súlypontot az együttműködést biztosító feladatokra helyezzük. 
● Lerakjuk az osztályközösség alapjait, vezetőegyéniségeit kineveljük. A vezetők feladataikat 
nemcsak végrehajtják, hanem munkájukat egyre önállóbban szervezik meg. Megszilárdítjuk 
az aktívak helyzetét. 
● Az összetartozás megerősödő érzésére támaszkodva, megvalósítjuk és tudatosítjuk, hogy 
már nem csak a tanító követel. 
 
4. évfolyam 
 
● Az osztály tevékenységi rendszerét egyre több szállal beépítjük az iskola rendszerébe. 
● Az aktívát az osztályvezető erejévé fejlesztjük. Az összetartozás érzését az iskola 
vonatkozásában is erősítjük. 
● Formáljuk az osztály sajátos arculatát a hagyományok megerősítése és tudatosítása után.  
● A követelményt a magatartás jelentős szabályozójává fejlesztjük. Az egyén felelőssége 
mellett növeljük a közösség felelősségét az osztály vonatkozásában. 
 
Felső tagozat 
 
Az osztályfőnök szerepe fontos tényező a közösséget fejlesztő munkában. A felső tagozatra 
jól kialakított közösséget nagy próba elé állítják a kamaszkorral járó pszichikai változások. 
 A serdülő személyiség családjától, osztályától független egyénként határozza meg 
magát.  
● Tudatosítani kell bennük, hogy ezek a változások természetesek. Ha idegesek, ingerültek, 
akkor is kell uralkodni önmagukon, hiszen a saját érdekeiket, indulataikat összhangba kell 
hozni társaikéval. 
● Fel kell hívni a figyelmüket a sportra, mozgásra, ami jó alkalom – főleg a csapatjátékok 
esetében – a közös érdekek, sors megélésére. 
● Hívjuk fel figyelmüket a kultúrált beszédre, egyéb kultúrált kommunikációs formákra, a 
beszédgátlás problémáira. 
● Önismeret, reális önismeret megalapozása. 
● Ítéletalkotásaiban, kritikáiban jellemezze tapintat, a jobbító szándék. 
● Ismerjék a lelkiismeret fontosságát egyéni és közösséget érintő döntéseikben, viseljenek 
felelősséget döntéseikért, tetteikért. 
● A másokon való segítés is adhat az embernek boldogságot, sikert. 
 
Tanítási órán kívül – szabadidős tevékenység során 
 
Osztályszintű versenyek, vetélkedések: 
- egész tanévre meghirdetett tanulmányi verseny, 
- tanterem díszítési feladatok, 
- papír-, más hulladékgyűjtés, 
- ügyeletesi verseny, 
- tisztasági verseny, 
- játékos sportvetélkedők, 
- akadályversenyek, 
- farsangi előkészületek – csoportos jelmez, 
- faliújság, tabló készítése. 
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Osztályszintű szabadidős programok: 
- tanulmányi kirándulások, 
- műsorkészítés ünnepségekre, rendezvényekre (évnyitó, anyák napja, jótékonysági bál, 
idősek napja, mikulás, karácsony, március 15., falunap, évzáró, ballagás), 
- kerékpártúra, gyalogtúra, 
- múzeum, mozi, színház, kiállítások látogatása,  
- klub délután, táncos, játékos rendezvények. 
 
Iskolai szintű programok: 
- ünnepségek, 
- sport, tanulmányi versenyek, 
- zenés, játékos klubdélutánok „bulik” 
- egészségnap, 
- gyereknap, 
- farsang, 
- családi sportnap, 
- „suli hét”, 
- szaktárgyi vetélkedők (pl.: irodalmi, történelmi) 
- erdei iskola (pályázati finanszírozás esetén) 
- nyári táborozások. 
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VI. A PEDAGÓGUS FELADATAI,  AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, 
AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI A KITŰZÖTT CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁBAN 
 
 
1. A pedagógusok feladatai 
 
- Állandó képzés, önképzés, naprakész felkészültség, tájékozottság jellemezze, nem csak a 
saját szaktárgyában. 
- Kifogástalan szakmai tudás, szakmai – pedagógiai – módszertani, jellemezze. 
- Legyen nyitott az újdonságok iránt. 
- Legyen empatikus képessége, értse meg a tanulók problémáit, a megoldásban próbáljon 
segíteni. 
- A tanítás-tanulás folyamatában a legmegfelelőbb módszereket, eszközöket válassza ki. 
- Oktatási módszerét szabja a tanulók képességeihez, a tananyag adta lehetőségekhez. 
- Segítse az ismeretelsajátítás folyamatát. 
- Ha szükséges differenciáljon, alakítson ki differenciált munkacsoportokat. 
- A tanulókban alakítson ki helyes magatartást. A magatartási zavar okát kutassa fel, 
küszöbölje ki. 
- Szerettesse meg a tanulást, a munkavégzést. 
- A tanulók esztétikai érdeklődését alakítsa, fejlessze szépérzéküket. 
- Próbáljon több időt tölteni a gyerekekkel (osztályfőnök) tanórán kívül. 
- Tartson kapcsolatot a gyerekek családjával, hangolja össze az iskolai és a családi nevelést. 

 a tanítási órákra való felkészülés, 
 a tanulók dolgozatainak javítása, 
 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 
 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 
 érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 
 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 
 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 
 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 
 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 
 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 
 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 
 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 
 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 
 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 
 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 
 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 
 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 
 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 
 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 
 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 
 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 
 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
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Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az 

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

2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 
 
 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 
 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 
 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.  
 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  
 Szülői értekezletet tart. 
 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 
 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 
 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  
 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  
 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 
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VII. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 
 
 
1. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ELLÁTÁSA 
 
Enyhe fokban értelmileg sérült (tanulásban akadályozott) 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók létszámának megnövekedése után a Fenntartó biztosítja a 
tanulók fejlesztéséhez szükséges időkeretet. 

Ezt az időkeretet a Rehabilitációs Bizottság ill. a köznevelési törvény alapján és a 
tanulók létszámának alakulása határozza meg tanévenként. 

Iskolánkban a fejlesztéshez szüksége fejlesztőszobák (2 szoba), fejlesztőjátékok, 
programok fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógus rendelkezésre állnak. 
 
 Az iskola integrált formában vállalja fel a fogyatékos tanulók oktatását-nevelését, 
osztályt nem működtetünk, mivel csak néhány tanulóról van szó. 
 A 2003-2004-es tanévben indítottunk először kis létszámú fejlesztő osztályt, a tanuló 
létszám megkövetelte ezt.  
           A jelenlegi évfolyamonkénti létszám nem követeli meg önálló osztály indítását. 
Biztosítjuk az enyhe értelmi fogyatékos tanulók és a részképesség zavar tüneteit mutató 
tanulók fejlesztését. 
 A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvét a 23/1997. (VI. 4.) MKM 
rendelet és a Köznevelési törvény írja elő. A rájuk meghatározott célokat, feladatokat és 
lehetőségeket kell figyelembe venni. 
 A tanulók között fennálló különbségeket a nálunk nevelt tanulók közös és egyedi 
sajátosságához igazodva a Nemzeti Alaptanterv differenciált alkalmazásával a helyi 
pedagógiai program figyelembe veszi. 
 A különös gondozást igénylő gyerekek fejlesztése, a számukra megfelelő helyi 
program kialakításán túl, a legkedvezőbb pedagógiai környezet kialakítása is szükséges. 
 Az integrált keretek közt nevelt enyhe értelmi fogyatékos tanuló fejlesztésében a 
tantervi irányelvekben leírtakat kell alkalmazni. 
 Az iskolánk az enyhe értelmi fogyatékos tanulókat a következő módon tudja 
fejleszteni:  
 Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve az első 
pedagógiai szakasz 1-6. évfolyam. 
 A 6. évfolyam végére kell elsajátítanunk a követelményszintet, amely a normál 
általános iskola 4. osztály végére teljesítendő. 
 Az enyhe értelmi fogyatékos képzésben az 1-2. évfolyam végi követelmények felelnek 
meg a normál 1. osztály végére teljesítendő követelményeknek. Célszerű lenne az első 
(kezdő) évfolyamot ismételni, illetve addig nem haladhat tovább, míg a minimum szintű 
követelményeket nem teljesítette. 
 A második pedagógiai szakasz 7-8. évfolyam. 
 Az integrált oktatás keretében ez a normál 5-6. évfolyamnak felel meg. 
 Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára előírt követelmények teljesítése 
biztosított a számukra kötelező egyéni képességeiknek megfelelő gyógypedagógiai korrekciós 
órák biztosításával, illetve a megfelelő évfolyamok kötelező látogatásával. 
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2. RÉSZKÉPESSÉG ZAVART MUTATÓ TANULÓK ISKOLAI FEJLESZTÉSÉNEK 
FELADATA 
 
 A részképesség zavar tüneteit mutató tanulók különleges gondozását ellátjuk, 
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus alkalmazásával. 
 A gyerekekkel való foglalkozást minden esetben a szakértői véleményekben 
foglaltaknak megfelelően kell megszervezni, mely meghatározza a felkészítő foglalkozás 
módját, formáját, helyét, illetőleg a gyermek fejlődéséhez szükséges pedagógiai 
szolgáltatásokat. 
 
Dislexia, disgráphia esetén: 
 
A pontos diagnózis és a fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok 
elvégeztetése  
A testséma biztonságának kialakítása 
A téri és időrelációk kialakítása 
A látás, hallás, mozgás koordinált működtetése 
Az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újra tanítása) hangoztató-elemző vagy diszlexia 
prevenciós módszerrel 
Az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai 
pályafutása alatt 
A kompenzációs technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során 
Az értékelés osztályozás legyen méltányos 
Segítő környezet folyamatosan álljon rendelkezésére 
 
Discalculia esetén: 
 
Testséma kialakítása 
A téri relációk biztonsága 
A relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása. Számfogalom kialakítása 
és bővítése 
Az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, 
intenzív fejlesztése, segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése 
Az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megerősítése, sokoldalú gyakorlásuk a 
már „birtokolt” számfogalmakkal építkező számkörben 
A matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása 
 
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 
 
 
- Műveltségi területek és részletes követelmények 
 
Diszlexiás, diszgráfiás tanuló oktatása esetén (magyar nyelv és irodalom): 
 
A műveltségi területeken belül a két tanévre meghosszabbított első évfolyam első tanévben 
javasolt a következők beiktatása a tananyagba: testséma fejlesztése, grafomotoros fejlesztés, a 
helyes ejtés, a fonémahallás fejlesztése, hang-betű egyeztetési gyakorlatok, a verbális 
figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, memoriterek. 
(Élő idegen nyelv) tanítása felmentéssel elhagyható javasolt viszont a felmentés helyett a 
nyelvoktatás szűkített programmal, méltányos értékelési rendszer alkalmazása. 
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Diszkalkuliás tanuló oktatása esetén: 
 
A matematika műveltség terület 
Minimális követelményeinek teljesítése kompenzációs lehetőségeket, speciális módszereket, 
meghosszabbított tanítási időt, gyógypedagógiai segítséget feltételez. 
 
          A sajátos nevelési igényű tanulók felülvizsgálatát a Tanulási Képességet Vizsgáló 
Rehabilitációs Bizottság végzi a köznevelési törvényben meghatározott időközönként. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37

3. BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI ZAVARRAL KÜZDŐK 
ELLÁTÁSA 
 
 
Beilleszkedési, tanulási, magatartás zavaros tanulók (BTM-es tanulók) fejlesztését, 
felzárkóztatását is felvállalta iskolánk. Számukra a köznevelési törvényben és Nevelési 
Tanácsadótól kapott szakvéleményben meghatározott heti óraszámban biztosítunk egyéni 
fejlesztést. Lehetőség szerint fejlesztőpedagógus vagy a gyermeket tanító pedagógus látja el a 
számár előírt fejlesztést. 
Az egyéni megsegítés a Nevelési Tanácsadó (Igazgyöngy) szakemberi által előírt óraszámban 
és meghatározott módon történik. 
 
 A beilleszkedési, tanulási, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló fejlődését a  
Nevelési Tanácsadó éveként felülvizsgálja. 
 
 
Az SNI-s és BTM-es tanulók is integrált keretek között kapják meg a számunkra személyre 
szabott egyéni megsegítést. 
Olyan oktatásszervezési keretben – egyéni fejlesztés, kooperatív tanulás szervezés, 
csoportmunka, páros munkáltatás, differenciált foglalkoztatás – amely lehetőséget biztosít 
minden gyermek számára  képességei kibontakoztatásához, maximális esélyegyenlőség 
biztosításával. 
 
Az utóbbi évek tapasztalatai alapján egyre nő a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, sajátos 
nevelési igényű tanulók száma, ezért fektetünk nagy hangsúlyt az egyéni felzárkóztatásra, 
igazodva a gyermekek képességéhez, fejlettségéhez. 
Maximális esélyegyenlőség biztosítása. 
 
Sokszínű tevékenységformák biztosítása: 

 differenciált tanulásszervezés, 
 kooperatív technikák alkalmazása 
 projekt-módszer 
 tevékenységközpontú pedagógia 
 individuális tanulás előtérbe helyezése 
 az alapozó időszak elnyújtása 
 fejlesztő értékelés alkalmazása 
 a tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT 

eszközhasználat. 
 
 
Az iskolába lépés zökkenőmentességének érdekében igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani az 
óvodával. (A leendő első osztályosok ellátogatnak az iskolába, az első osztályos tanító nénik 
megismerkednek az óvoda programjával, leendő tanítványaikkal, családjukkal.) 
 Folyamatosan figyelemmel kísérjük a nagycsoportosok fejlődését, részt veszünk szülői 
értekezleteken, foglalkozásokon, melyek alapján tájékozódunk a gyerekek képességéről és 
neveltségi szintjéről. 
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 Tapasztalataink alapján az iskolába érkező gyerekek neveltségi szintje egyre 
alacsonyabb, sokan komoly magatartási zavarokkal küzdenek, szókincsük szegényes, közel 
31%-uk beszédhibás. 
 A beszédhibás gyerek kiszűrése már az óvodáskorban megkezdődik, óvónők 
segítségével. Szükség lenne utazó logopédus alkalmazására. 
 A fent említett problémák megoldása zömében az iskolára hárul. E feladatok 
ellátásában nyelv és beszédfejlesztő pedagógus fejlesztő órái segítenek. 
 A szülők többsége dolgozik, a „nagyszülős” modell hiányzik, így az iskolánk a 
nevelési feladatok nagy részét fel kell vállalni. 
 A helybéli szülői társadalom igénye az egész napos ellátás biztosítása, melynek 
keretei között nagyobb a lehetőség a tanulók felzárkóztatására, a tehetséggondozásra és a 
szabadidő hasznos eltöltésére. 
 Az iskolánkban több csoport számára biztosít egész napos ellátást alsó és felső 
tagozatos tanulók számára egyaránt. 
  A kedvezőtlen szociális, szociokultúrális körülmények között élő 
gyermekeknek javasoljuk az egész napos ellátás igénybe vételét. 
 A többi tanuló számára menzát (reggeli, ebéd) biztosítunk. 
 Szoros kapcsolatot tartunk a Gyermekjóléti és Családgondozó Szolgálat 
munkatársával, a családgondozó védőnővel, az iskola orvossal, a fogorvossal, a Táborfalva 
Nagyözség Önkormányzata Szociális Bizottságával. 
 A beilleszkedési nehézségek, tanulási nehézségek kompenzálása céljából kapcsolatot 
tartunk fenn a Nevelési Tanácsadóval és a ceglédi Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottsággal. 
 Rendszeresek a családlátogatások, a pedagógusok igyekeznek segíteni a szülők, 
családok nevelési gondjain. 
 A tanulók tanórán kívüli felzárkóztatására foglalkozásokat szervezünk – igen magas 
óraszámban. 
 
A beilleszkedési és magatartási nehézségek enyhítését az alábbi tevékenységek segítik 
- Kapcsolat a Nevelési Tanácsadóval, ceglédi Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottsággal 
- Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás 
- Felzárkóztató órák 
- Egész napos iskola 
- Családlátogatások. 
 
A tanulási nehézségek csökkentése és a tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése 
- Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás 
- Felzárkóztató órák, szakkörök 
- Egész napos iskola 
- Tanórán kívüli korrepetálás 
- Gyógypedagógiai korrekciós órák. 
 
Szociális hátrányok enyhítése 
- Egyéni képességekhez igazodó tanórai foglalkozás 
- Felzárkóztató órák 
- Egész napos iskola 
- Gyermekétkeztetés 
- Egészségügyi szűrővizsgálatok 
- Könyvtárhasználati lehetőség. 
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TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ 
PROGRAM 
 
A lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók állandó és rendszeres 
felzárkóztatásának biztosítása. 
Ennek érdekében: 
* Képesség szerinti csoportbontás biztosítása. 
* Képességet kibontakoztató program alkalmazása. 
* Egyéni gyakorlások, fejlesztések biztosítása. 
* A meglévő képességekre építő motivációs megerősítés. 
* Motiválást segítő differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák, 
tevékenységközpontú pedagógia. 
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4. TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG 
 

 
1. Tanítási órákon 
 
Az osztályközösség tagjainak képességeit alapul véve változatos munkaformákat (csoportos 
és önálló, páros) és módszereket alkalmazunk a gyermekek fejlődését érdeklődését, aktivitását 
figyelembe véve. 
 Differenciált foglalkoztatás a tanórákon (minőségi, mennyiségi). 
 A jól teljesítő tanulókat nagyobb mértékben dolgoztatjuk önállóan, míg lassabban 
haladó társaikkal inkább frontális keretek között dolgozzuk fel a tanítási anyagot. 
 Képességéhez, tehetségéhez mérten plusz feladatok adásával – gyűjtőmunka, 
kiselőadások, beszámolók tartása, tabló készítése, könyvtári kutatómunka – ösztönözzük 
nagyobb teljesítményre. 
 
A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos 
tanulásszervezési eljárások alkalmazása: 
* differenciált tanulásszervezés, 
* kooperatív technikák, 
* projektmódszer 
* tevékenységközpontú pedagógia 
* bizonyos területen tehetséges SNI tanulók célirányos fejlesztése 
 
2. Tanítási órán kívül 
 
 
● Szakköri tevékenység 
Az egyéni érdeklődést figyelembe véve, a képességek kibontakozásának nagyobb teret adva 
tanulóinknak többféle szakköri lehetőséget biztosítunk. (Énekkar, citera, kézműves, 
színjátszó, informatika, idegen nyelv.) 
 A szakkörök indításáról, az igényfelmérés, a gyermeklétszám alapján (15 fő), a 
rendelkezésre álló szabadidős keret felosztása után az igazgató dönt, melynek jogosultságát a 
tantárgyfelosztás és a nevelőtestület által elfogadott éves munkaterv tartalmaz. 
 
● Sporttevékenység 
A tömegsport foglalkozásain (külön alsó és felső tagozat) az iskola minden tanulója részt 
vehet. Az őszi időszakban biztosítunk úszástanulási lehetőséget (igény szerint). 
 Biztosítjuk valamennyi tanulónak a napi testedzés lehetőségét. Többféle sportágban 
élhetik ki játékszenvedélyüket, mérhetik meg tudásukat (labdarúgás, röplabda, 
szivacskézilabda). A meghirdetett körzeti, megyei versenyeken részt veszünk. 
 
● Vetélkedők, versenyek 
Tehetséges tanulóinkat motiváljuk és felkészítjük a különböző szintű tanulmányi (levelező, 
feladatmegoldó, körzeti szaktárgyi) és sportversenyekre. Minden osztály részvételével iskolai 
szintű versenyt hirdetünk (a tanév „legaktívabb osztály” címért). 
 Házi versenyeket szervezünk (szaktárgyi-tanulmányi, sportversenyek, mesemondó-
versmondó verseny). 
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● Tanulmányi kirándulások, túrák 
Hazánk megismerése és az ismeretek gyarapítása érdekében a tanév végén (a kijelölt 
kirándulási héten) tanulmányi kirándulásokat, túrákat szervezünk. A részvétel önkéntes, a 
felmerülő költségeket a szülők fedezik. 
 Szeretnénk élni az erdei iskola adta lehetőségekkel, mint a tanítás-tanulás nem 
hagyományos módszerével. Lehetőség szerint egy alsós évfolyam (3. vagy 4.) és egy felső 
(7.) részvételével. Az anyagi fedezetéhez támogatást nyújtva. 
 
● Színház, mozi, múzeum, kiállítás látogatás 
A lehetőségektől függően évente 1-2 alkalommal iskolai szintű szervezésben lehetőséget 
biztosítunk az érdeklődő gyerek számára, hogy eljussanak Kecskemétre, Budapestre 1-1 
kulturális intézménybe, rendezvényre. 
 Az egyes osztályok szabadidős tevékenységének megszervezésében természetesen az 
osztályfőnök saját hatáskörében bármikor szervezhet osztályának hasonló programokat. Az 
éves munkatervbe megfogalmazásra kerül az iskola szabadidős tevékenysége, melynek 
szervezését, koordinálását az osztályfőnöki munkaközösség végzi az igazgató irányításával. 
 
● Iskolai könyvtár 
Az iskolai könyvtár és a községi könyvtár egyesítésével tanulónk több lehetőséghez jutnak a 
könyvtárhasználat terén. A könyvtári terem szabadidő teremmé bővül – lehetőség lesz 
számítógép-használatra, Internet-használatra. 
 Lehetőséget kapnak a tanulók az önálló gyűjtőmunkára, ismeretszerzésre, 
kutatómunkára. 
 
 ● Egész napos oktatás 
A tanulók tanítási órára való eredményesebb felkészülése érdekében – szakszerű segítséget 
kapva – igényelhetik az egész napos ellátást. A tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi, nyári) a 
szülők kérhetik a felügyeletet. Minimális létszám 15 fő – jelentkezése esetén biztosítani kell 
az ellátást. 
 
● Hit- és erkölcstan oktatás 
Községünkben, így iskolánkban is a két történelmi egyházfelekezet van jelen. A felekezeti 
hitoktatásnak (Római Katolikus és Református Egyház) az iskola biztosítja a helyet. A gyerek 
részvétele hit- és vallásoktatásban önkéntes. 
A Hit- és Erkölcstan órák csoportbontásban kerülnek beépítésre az órarendbe a 2013/2014-es 
tanévtől 1., 5. évfolyamokon felmenő rendszerben. 
  
● A tehetséggondozást, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek szolgálják 
- tanórai szervezés az egyéni képességekhez igazodva 
- tehetséggondozó foglalkozások 
- szakkörök 
- sportfoglalkozások 
- versenyek, vetélkedők 
- könyvtári lehetőségek 
- az iskolánkban működő művészeti iskola 
- sportcsarnok keretében szervezett társastánc-oktatás, egyénileg, párban és csoportban 
végezhető mozgásrendszerek sportági (sportágak) elemeiben. 
Igény esetén biztosítunk helyet – kihelyezett tagozatként – az örkényi Cziffra György 
Művészeti és Zeneiskolának, hiszen az itt folyó képzésben iskolánk tanulói vesznek részt. 
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5. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK, 
     A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG 

 
 
Munkánk alapját képezi az 1997. évi XXXI. sz. törvény (a gyermekek védelméről). Az 
intézmény feladata az iskolai gyermekvédelem kialakítása és működtetése, a gyermeki jogok 
és kötelességek érvényesítése. 
 A folyamatos és rendszeres kapcsolattartás révén (intézmények közötti, család-iskola, 
nevelőtestület-tanár) olyan stabilan működő rendszert alakítottunk ki, amely feltár, koordinál, 
tájékoztat és a legutolsó esetben intézkedik. 
 
Ennek érdekében: 
 
1. Nyilvántartásba kerülnek a veszélyeztetett, hátrányos tanulók. 
2. Szoros kapcsolattartás a helyi gyámhatósággal és Szociális Bizottsággal. 
3. A szülőket tájékoztatja az állami támogatási rendszerről és igénybevételi lehetőségekről. 
4. A családdal történt észrevételezés után esetleges védőintézkedések megtételére 
javaslattétel. 
5. Kapcsolattartás a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal. 
6. A gyermekvédelmi törvényben meghatározott feladatok ellátása. 
7. HH-s, HHH-s, SNI-s tanulók integrációjának segítése, elfogadás, 
érzékenyítése. 
 
A program alapja a prevenciós tevékenység: 
 
1. Tájékoztatás a szülők részére (folyamatosan). 
2. Az iskolánk és munkájának megismertetése. 
 
Problémák szintje: osztályfőnök, szülő 
Megoldási szint: gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, igazgató, Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat, gyámügy, jegyző, iskola orvos, Nevelési Tanácsadó. 
 
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok az iskolában 
 
A nevelési és oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi feladatait a közoktatási 
intézmények működését szabályozó két legfontosabb jogszabály a köznevelési törvény és az 
iskolák működését szabályozó miniszteri rendelet határozza meg. 
 E jogszabályok alapján az iskolában a gyermekvédelmi teendők ellátása az igazgató, a 
pedagógusok, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök feladata. 
 Az igazgató felel a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és 
ellátásáért, így feladatkörébe tartozik különösen a gyermek- és ifjúságvédelmi munka 
irányítása. 
 Minden pedagógus feladata és kötelessége egyben, hogy közreműködjön a gyermek- 
és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények 
megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 
 
 A köznevelési törvény rendelkezése alapján a nevelési-oktatási intézményekben 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst kell alkalmazni, melynek feladata, hogy segítse a 
pedagógusnak a gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladatai közé tartozik: 
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* a tanulók, a szülők tájékoztatása azokról a személyekről, lehetőségekről, intézményekről, 
időpontokról, amelyekhez problémájuk megoldása érdekében fordulhatnak. 
* iskolán kívül, milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos intézményeket kereshetnek fel. 
* családlátogatások, veszélyeztető okok feltárása, szülők segítése, tanácsadás a probléma 
megoldása érdekében. 
* a veszélyeztető okok megléte esetén a gyermekjóléti szolgálat értesítése, annak munkájának 
segítése. 
* a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapításának 
kezdeményezése. 
* tájékoztatást nyújtani a szabadidős programokról, lehetőségekről. 
* az iskolán belül a szülők számára jól látható helyre kitenni a gyermekvédelmi feladatokat 
ellátó intézmények (pl. gyermekvédelmi szolgálat, gyámügy, nevelési tanácsadó, 
drogambulancia, ifjúságvédelmi lelkisegély, gyermekek átmeneti otthona stb.). 
* rendszeresen figyelemmel kell kísérni a gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázatokat, 
jogszabályokat, változásokat, ezekre felhívni a pedagógusok figyelmét. 
* gyermekvédelmi szakirodalom tanulmányozása, a gyermekvédelmi munka szakszerű 
elvégzésének érdekében. 
* osztályfőnökök jelzései alapján nyilvántartani a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű és 
beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. 
* a tanulók részére egészségmegőrző, mentálhigiénés programok szervezése a védőnő és az 
iskolaorvos segítségével. 
* előadások meghallgatása, kiállítások meglátogatása. 
* családlátogatások, a tanulók családi környezetének megismerése, tanulmányi eredményeik, 
iskolai hiányzásaik, mulasztásaik figyelemmel kísérése. 
* környezettanulmányok készítése, azok elemzése. 
* gyermekvédelmi munkaterv készítése. 
* szükség esetén védő, óvó intézkedések kezdeményezése, illetve megtétele. 
* pénzbeli vagy természetbeni juttatások megállapításának kezdeményezése. 
* fizetési kötelezettség teljesítésének a halasztása, illetve részletfizetési lehetőség kérelme. 
* beszámolók készítése félévenként a gyermekvédelmi tevékenységről, az elvégzett 
munkáról. 
* sikerekről és a további feladatok megszervezése az osztályfőnökök bevonásával. 
* pedagógusok, osztályfőnökök, napközis nevelők gyermekvédelmi munkájának értéke. 
 

Az iskolák gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a gyermek 
fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. 
 Az iskolán belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem 
megelőző céljait: 
 
* egyetlen tanuló sem kerülhet hátrányos helyzetbe származása, színe, neme, vallása, nemzeti 
hovatartozása, illetve bármilyen más oknál fogva. 
* minden tanuló számára biztosítani kell a fejlődéséhez szükséges feltételeket, segíteni a 
vagyoni helyzetből fakadó hátrányok leküzdését, képességeinek, tehetségének kibontakozását. 
* az iskolának rendszeres kapcsolatot kell tartani a családdal. 
* biztosítani kell, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, véleményt nyilváníthassanak az őket 
érintő kérdésekben. 
* segíteni kell a tanulói szervezetek, diákönkormányzatok létrejöttét. 
* az iskolának biztosítani kell, hogy nevelése és oktatása biztonságos környezetben folyjon, 
iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési 
lehetőség biztosításával életkorának megfelelően alakítsák ki. 
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* a tanulók számára biztosítani kell, hogy anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy 
kedvezményes étkezésben részesüljön (ha kiegészítő családi pótlékban részesül, ha három 
vagy több gyermekes családban él, ha tartósan beteg vagy fogyatékos). A normatív ötven 
százalékos támogatás igénybevételére csak egy jogcímen van lehetőség. Egyéni rászorultság 
esetén a nevelési-oktatási intézmények vezetői kedvezményt állapíthatnak meg a 
gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetésére. 
* a tanulóknak biztosítani kell, hogy kedvezményes illetve ingyenes tankönyvtámogatásban 
részesüljenek (ha kiegészítő családi pótlékban részesülnek, ha három vagy több gyermekes 
családban él, ha tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy ha egyedülálló szülő neveli). 
* a gyermekek napközis és tanulószobai ellátását biztosítani kell azon gyermekek számára:  

a) akiknek szülei, nevelői, hozzátartozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb 
okok miatt nem tudnak gondoskodni. 

b) akinek a testi, illetve a szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra 
van szüksége. 

c) akit egyedülálló idős szülő nevel, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban 
vagy ápolási díjban részesül. 

d) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud 
gondoskodni. 
* a tanulónak joga, hogy testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékosságának 
megfelelő pedagógiai ellátásban részesüljön. 
* feladataink közé tartozik a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, illetve a 
gyógyult tanulók beilleszkedésének elősegítése. 
 
A gyermek fejlődését veszélyeztető okok feltárása 
 
A gyermekvédelmi problémák súlyossága alapján különböztetünk meg veszélyeztetett és 
hátrányos helyzetű tanulókat. A gyermekvédelmi törvény a következők szerint határozza meg 
a veszélyeztetettség fogalmát: „veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy 
körülmény következtében fennálló állapot, mely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 
erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza”. 
 A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyerekek problémáit a 
veszélyeztetettség okait feltárja, a fennálló állapotot minél hatékonyabban tudja kezelni, 
megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. 
 
Feladataink: - fel kell tárni a problémákat, 
     - meg kell keresni a problémák okait, 
     - segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 
     - jelezni kell a gyermekjóléti szolgálatnak a problémákat az alábbi 
szempontok szerint (a tanuló adatai, név, születési idő, születési hely, anyja neve, apja neve, 
testvérei, levélcím, telefon, iskola neve, osztálya osztályfőnöke, az iskola gyermekvédelmi 
felelősének a neve, a megoldásra váró probléma, az iskola eddigi intézkedései, a 
gyermekjóléti szolgálattól várt intézkedések). 
 
A gyermekek fejlődését veszélyeztető tényezők, okok és ezek felismerése. 
 
1. A gyermek testi fejlődését, egészségét veszélyeztető okok. 
2. A pszichés károsodás okai. 
3. A családi struktúrából adódó okok. 
4. A családi légkörből adódó problémák. 
5. A családi nevelés legjellemzőbb hibáiból, túlzásaiból bekövetkezett negatív változások. 
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6. A baráti, lakóterületi és szélesebb társadalmi környezetbeli ártalmak. 
7. Az iskolai környezet abszolút ártalmai. 
8. Az iskolai környezet relatív ártalmai. 
 
A veszélyeztetettség és a hátrányosság között sok a hasonlóság, de mégsem sorolhatók azonos 
kategóriába. Hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket környezeti tényezők akadályozzák 
az adottságaikhoz mért fejlődési lehetőségük elérésében, elsősorban kulturális, tanulmányi 
szempontból. Vagyis a hátrányos helyzet következménye az esélyegyenlőtlenség, míg a 
veszélyeztetettségé a tanuló személyiségének károsodása. 
 
A gyermek fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése 
 
Az iskola, illetve a pedagógusok feladata közé tartozik, hogy törekedjenek és részt vegyenek a 
tanuló fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésében. Ennek érdekében a nevelési-oktatási 
intézménynek együtt kell működnie a polgármesteri hivatallal, a háziorvosokkal, a 
gyermekjóléti szolgálattal, a nevelési tanácsadóval, a rendőrséggel, a bírósággal, az 
ügyészséggel, a gyermekvédelemben részt vevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal 
alapítványokkal. 
 A nevelési-oktatási intézmény működését szabályozó miniszteri rendelet előírása 
alapján az oktatási intézményeknek szervezeti és működési szabályzatukban kell 
meghatározniuk a gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás rendjét. 
 Amennyiben a közoktatási intézmény veszélyeztetettségre utaló jelet észlel, értesítenie 
kell a gyermekjóléti szolgálatot, hogy az megtehesse a szükséges lépéseket a 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. 
 Természetesen az iskolának az is a feladata, hogy a külső segítségen túl az iskola 
falain belül is segítse a veszélyeztetettség megszűnését, vagy legalábbis ellensúlyozását. E 
feladatuknak a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai munkájuk részeként, pedagógiai 
tevékenységükkel tudnak eleget tenni. 
 
A pedagógiai munkánkon belül az alábbi tevékenységeinkkel segítjük a gyermekvédelmi 
céljaink megvalósítását: 
 
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
 
Tanítási órák 
 
A tanítási órákon a gyermekeket motiválni, ösztönözni kell a tanulásra, a tanulási kedv 
felébresztésére, fenntartására a tanulás végéig és még az otthoni tanulási tevékenységre is. 
 A tanítási órákon minden esetben előtérbe kell helyezni azokat a módszereket és 
szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedését, vagyis állandó aktivitását 
biztosítják. Az iskolai tanulási folyamat során kiemelt fontosságú a differenciális vagyis az, 
hogy az oktató, nevelőmunka a lehetőségekhez mérten igazodjon a tanulók egyéni 
képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. E feladat megoldását a 
tanítási órákon az alábbi módszerek és szervezeti formák segítik. 
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Tanítási órán kívüli tevékenységek 
 
Diákönkormányzat 
A tanulóink és a tanulóközösségeink érdekeinek képviselete. A tanulók tanórán kívüli 
szabadidős tevékenységének segítségére és az iskolánkat érintő fontosabb kérdések 
véleményezésére, döntéshozatalra jött létre. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 
igazgató által megbízott-nevelő segíti. 
 Az alsó tagozatos diák-önkormányzati képviselők véleményezési joggal, a felső 
tagozatos képviselők pedig véleményezési és döntési joggal rendelkeznek az intézményt és a 
diákokat érintő kérdésekben. 
 
 Egész napos oktatásba. A Köznevelési törvény előírásainak megfelelően ha igénylik a 
szülők az iskolában az egész napos ellátást. Az általános iskolai nevelés és oktatás szerves 
részeként hozzájárul a tanulói személyiség fejlesztéséhez, az egészséges életmódra 
neveléshez, a gyermekek érzelmi életének gazdagításához. Családias légkörével helyes 
közösségi szellemre szoktat. Alapvető feladata, hogy segítse a tanulók mindennapos 
felkészülését a tanítási órákra. Tanulási technikákat, módszereket nyújt és gyakoroltat. Segíti 
a lemaradókat, utat mutat a tehetségeseknek. 
 
Diákétkeztetés. A napközi otthonba járó tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, 
uzsonna) részesülnek. Az egész napos oktatásban tanulók számára – igény szerint tízórait, 
ebédet biztosít az intézmény. A gyermekétkeztetés térítési díját az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege alapján kell meghatározni és a 
rászorulóknak normatív (ötven százalékos) kedvezményt kell biztosítani. A 
gyermekétkeztetést melegítő konyha biztosítja. 
 
Iskolai sport, játék.  Alsós, felsős tömegsportra, labdarúgásra, röplabdára, szivacskézilabdára, 
úszásoktatásra, (táncoktatásra)  egyénileg, párban és csoportban végezhető mozgásrendszerek, 
sportági elemeiben a szabadidős keretből biztosítunk heti 15- 18 órát tanulóink számára. 
Ezekből az adatokból is jól látszik, hogy kiemelt fontosságúnak tartjuk a gyermekek fizikai 
állóképességének javítását, a megfelelő testedzés biztosítását, a rendszeres mozgást, a 
megfelelő erőnlétet, a mozgási és sportkultúra fejlesztését, a közös játékokat sportolás 
közben, mely egyben fejleszti a közösségi szellemet, az egymásra való odafigyelést, a 
szabályok betartására való törekvést, a toleranciaérzék kialakulását a csapatszellemet és 
sikerélményhez juttatja azokat a gyermekeket, akik más tantárgyakból nehezebben érnek el jó 
eredményeket. 
 
Hagyományőrző tevékenységek. Hagyományőrző énekkar működik, illetve  citera szakkör 
keretében őrzik és ápolják tanulóink a népzenei hagyományainkat. Területi, megyei és 
országos népzenei és népdaléneklési versenyeken vesznek részt és kiemelkedő sikereket érnek 
el. Az országszerte meghívást kapnak szereplésekre, büszkék arra és hirdetik, hogy 
településünkön élnek még a hagyományok és ápolják féltve őrzött kincsünket a népzenét. 
 
Tehetséggondozás. Informatika  szakkörön vehetnek részt a gyermekek heti  és sikeresen 
működik a kézműves szakkörök is. Gyönyörű munkák kerülnek ki a gyermekek kezéből, 
melyekből kiállításokat rendezünk. Az iskolai ünnepélyek színvonalát szép és ötletes 
dekorációkkal gazdagítják. 
 
 Az iskolai tehetséggondozás osztályfőnöki, informatikai és középiskolai felvételi 
előkészítő (magyar és matematika) foglalkozásokkal biztosítja iskolánk.  
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Ezek a foglalkozások elősegítik az egyéni képességek kibontakozását, egy-egy tantárgy 
megkedvelését, jobb megismerését, a tehetséges tanulók gondozását. 
 
 
Felzárkóztatás, képesség fejlesztés. A gyengébb vagy tanulási nehézségekkel küzdő 
gyermekek számára gyakorló órákat biztosítunk.  
Alsó tagozatban - különösen az első évfolyamon- igyekszünk a legtöbb órát biztosítani a 
felzárkóztatásra, gyakorlásra. 
 A felső tagozaton az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó 
és felzárkóztató foglalkozások segítik a tanulókat a jobb eredmények elérésében és a plusz 
tudás elsajátításában.  
 
Könyvtár. Jól ellátott községi- és iskolai könyvtárunkban kikölcsönözhetők a kötelező 
olvasmányok, de széles választékban vannak kisgyermekeknek mesekönyvek, nagyobbaknak 
tudományos ismeretterjesztő könyvek, verseskötetek, szépirodalmi művek, regények stb. 
Könyvtárunk heti 4 napon áll a gyermekek és a pedagógusok rendelkezésére és igen népszerű 
tanulóink körében. Szívesen elidőznek ott, válogatva érdeklődésüknek, ízlésüknek 
megfelelően. Könyvtárosi feladatot végző kolléga segít, hogy életkoruknak megfelelő 
könyveket válasszanak, de a tanítási órák anyagához kapcsolódó könyvek kiválasztásában és 
a helyes önálló tanulásban, önképzésben is segítséget nyújt. 
 
 
Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle 
szaktárgyi, sport, művészeti vetélkedők. Iskolánkban minden tanévben kétszer megrendezésre 
kerül, alsó és felső tagozaton egyaránt a szaktárgyi tanulmányi verseny. Több tantárgy közül 
minden gyermek kiválaszthatja a számára a legmegfelelőbbet és összemérheti tudását 
évfolyamtársaival, osztálytársaival esetleg iskolatársaival. A legtehetségesebb tanulókat az 
iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. Ösztönözzük tanulóinkat, hogy 
nevezzenek be az országos levelező feladatmegoldó versenyekre is. Mivel ezekre a 
versenyekre nevezési díjat kell fizetni szeretnénk a jövőben a hátrányos helyzetű és 
veszélyeztetett tanulóknak a benevezéshez anyagi támogatást kérni. 
 Tanulóink rendszeresen megmérettetik magukat a különféle területi sportversenyeken, 
legtöbbször sikeresen szerepelnek és jutalmakkal, oklevelekkel, érmekkel térnek haza. 
 
 
Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelő- 
munka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi 
kirándulást szervezünk. A tanulmányi kirándulás önkéntes, a felmerülő költségeket a 
szülőknek kell fedezniük. Természetesen a szociálisan rászoruló tanulók számára a 
tanulmányi kirándulások költségeinek, illetve a költségek egy részének a fedezésére anyagi 
támogatást kérünk az önkormányzattól. 
 
Múzeum-, kiállítások látogatása. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a 
követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve 
művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az 
költségekkel jár is – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülők fedezik. Természetesen 
minden lehetséges támogatást megigényelünk a rászorulóknak. 
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Szabadidős elfoglaltságok. A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltéséhez kívánja a 
nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi 
helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. kirándulások, 
kerékpártúrák, táborok, színház és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények 
ünnepekhez vagy alkalmakhoz kötötten). A szabadidős rendezvényeken való részvétel 
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fizetni, de segítséget adunk nem csak 
anyagi, hanem természetbeni juttatásokkal. 
 
 
Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata.  A tanulók igényei 
alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve 
eszközeit (pl. sportlétesítmények, sporteszközök, számítógép, videomagnó, CD-k, játékok, 
szemléltető eszközök, zongora és egyéb hangszerek stb.) a tanulók tanári felügyelet mellett 
egyénileg vagy csoportosan használhatják. 
 
 
Hit és vallásoktatás. Az iskolánkban a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – a két 
történelmi, a katolikus és a református egyházak – az iskola nevelő és oktató tevékenységétől 
függetlenül hit és vallásoktatást végeznek. A hit és vallásoktatásban való részvétel a tanulók 
számára önkéntes. 
 
 Az előbbiekből is látszik, hogy iskolánk kiemelt fontosságúnak tartja, hogy számtalan 
és változatos lehetőséget biztosítson a tanulók számára a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 
Kiemelt feladatunk, hogy a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulóinknak segítséget 
nyújtsunk egy-egy szabadidős tevékenység kiválasztásában, megszerettetésében és az anyagi 
támogatás megszerzésében, hiszen tudjuk, hogy a foglalkozások bizonyos költségekkel 
járnak. 
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VIII. DIÁKÖNKORMÁNYZAT AZ ISKOLÁBAN 
 
A diákönkormányzat célja az iskolában a partneri viszony kialakítása, a konfliktusok 
megelőzése, az együttes elfogatható érdekviszonyok keresése, a diákság érdekeinek 
képviselete. 
 
E szervezeti forma keretében lehetőség nyílik a demokrácia mikrokörnyezetben való 
begyakorlására. 
 
Az osztályközösség tagjaiból 2 főt választ – képviselő (küldött) a diákönkormányzat 
vezetőségébe. Elnököt a tagok választják meg maguk közül nyílt szavazással. 
 
A diákönkormányzat munkáját a gyermekközösség által elfogadott pedagógus segíti, akit az 
iskola igazgatója kér fel.  
 
A DÖK tevékenységét a saját szervezeti és működési szabályzata szerint folytatja. 
Az iskola diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő pedagógus 
érvényesítheti. 
 
 
Működési köre: 
 
Évenkénti diákközgyűlés megszervezése 
Diákrendezvények előkészítése, lebonyolítása 
Kapcsolattartás az iskolavezetéssel 
Javaslatot tehet az „év tanulója” címre 
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X. SZÜLŐ, TANULÓ, PEDAGÓGUS  ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNERI 
                                            KAPCSOLATA 

 
 

Az iskola alapdokumentumai a szülők, a Szülői Munkaközösség véleményezésével, 
egyetértésével készültek el. Így a szülők ismerik az iskola cél- és feladatrendszerét, nevelési 
programját, oktatási stratégiáját. A pedagógus és a szülők rendszeres találkozása 
nélkülözhetetlen az iskolai és a családi nevelés összehangolására. 
 Az iskola érdeke és kötelessége a folyamatos együttműködés kialakítása és fenntartása 
a szülőkkel. A pedagógus szakértelme és felelőssége fel is jogosítja, hogy egy-egy kérdésben 
irányítsa a szülők nevelőmunkáját, kérésekkel és tanácsokkal forduljon a családhoz. Mindez 
azonban nem változtat azon a tényen, hogy felelős nevelőtársak egyenrangú viszonyáról van 
szó. A család sajátos feladatait és felelősségét az iskola nem veszi át, sőt igényt tart arra, hogy 
a szülők gyermekük ismeretével és a családi nevelés tapasztalataival segítsék az iskola, a 
pedagógusok munkáját. 
 
A szülők megnyerése, szemléletformálása az együttműködés növekedése 
érdekében a kooperatív technikák, alkalmazása (szülői értekezlet). 
Az SNI tanulók és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás. 
Nyilvánosság biztosítása a kompetencia alapú oktatásról. 
 
 
Pedagógus-szülő találkozásának kötött formái: 
 
● Tanévenként legalább egy szülői értekezletet tartunk (szeptember elején – tanévkezdéskor) 
Szülői értekezlet vagy fogadó óra keretében kerül az első féléves munka értékelésre, a 
második félév feladatainak előkészítésére). 
● A 7-8. osztályos tanulók és szüleik részére Pályaválasztási szülői értekezletet szervezünk – 
két évenként (páratlan év novemberében). 
● Ha az aktuális feladatok, megbeszélni valók úgy kívánják akkor tarthatunk összevont szülői 
értekezleteket is (évfolyamonként pl. 1 osztályosok vagy 5. osztályosok szüleinek, vagy 
tagozatonként – alsó, felső tagozatra járó gyerekek szüleinek.) 
● Tanévenként legalább két fogadóórát tartunk, biztosítva a négyszemközti megbeszélés 
lehetőségét. Az első félévben november végén – december elején, a második félévben április 
végén – május elején. 
● Biztosított a nyílt tanítási óra vagy nap szervezésének lehetősége a szülők igényei szerint. 
Célszerű szervezni ilyen alkalmakat a leendő 1. osztályos, az 1. osztályos gyerekek szüleinek, 
illetve olyan osztályokban, olyan órákat, ahol új, belépő tantárgy kerül oktatásra, lehetőséget 
teremtve a tantárgy sajátosságainak, tanítási-tanulási módszereinek megismerésére. 
● Természetesen a szülők – a tanítási órák zavarása nélkül – igényük szerint felkereshetik a 
pedagógusokat. 
 
Pedagógus-szülő találkozásának kötetlen formái: 
 
● A családlátogatások jó alkalmat teremtenek a tanulók életkörülményeinek, szociális 
környezetének megismerésére. Az első osztályba lépő tanulók családját és új osztály esetén az 
osztályfőnök látogassa meg tanulói családját. 
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● Problémás esetekben (magatartási, tanulási problémák, igazolatlan hiányzás, 
elhanyagoltság) az osztályfőnök a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együtt is látogasson 
el a gyerekek otthonába. 
● Az iskolai szabadidős rendezvényei, ünnepségei is jó alkalmat teremtenek a találkozásra, 
eszmecserére. Pl.: évnyitó, mikulás, karácsonyi ünnepség, kiállítások megtekintése, farsangi 
bál, jótékonysági bál, jótékonysági gála, anyák napja, ballagás, évzáró, falu napi rendezvény, 
gyermeknapi rendezvények.,sportversenyek. 
● A szülők részt vehetnek az osztály szabadidős programjain – igény szerint, az 
osztályfőnökkel egyeztetve – pl.: osztálykirándulások, túrák, színház-, múzeumlátogatások, 
osztály dekorálás, teadélután… 
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X.  TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK 
 
A jelent szabályzat a Csurgay Franciska Általános Iskola által szervezett tanulmányok alatti 
vizsgákra, azaz: 
* osztályozóvizsgákra 
* különbözeti vizsgákra 
* javítóvizsgákra vonatkozik. 
 
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 
* aki osztályozóvizsgára jelentkezik, 
* akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 
* akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 
 
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 
* akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 
   különbözeti vizsga letételét írja elő. 
 
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 
tagjaira. 
 
Osztályozóvizsga 
 
Az általános iskolai tanulmányok alatt a tanulók félévente – az első félév záráskor (a féléves 
tananyagból) évzáró osztályozó vizsgát (az évfolyam teljes tananyagából) tehetnek. 
 
Az osztályozóvizsga okai: 
- az évfolyamok rövidítése – egyszerre két évfolyam teljes tananyagából történő   
  osztályozóvizsga (a szülő írásbeli kérelmére) 
- hiányzás miatti értékelhetetlenség (250 óra, vagy az éves tantárgyi óraszám 30 %-ának 
                                                           hiányzása esetén) 
- magántanuló jogviszony 
 
Osztályozó vizsgát kell tenni: 
 
Ha a tanuló a tanév során 250 óránál többet hiányzott. 
Ha magántanuló. 
Ha az igazgató felmentette a tanórai foglalkozások alól. 
Ha az igazgató engedélyezte, hogy az előírt követelményeket rövidebb idő alatt teljesíthesse. 
 
 
 
Az osztályozó vizsga tantárgyai 
 
1. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás, matematika 
2-4. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás, matematika, környezetismeret 
5. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás, matematika, természetismeret, (társadalmi 
ismeretek) történelem 
6. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás, matematika, természetismeret, (társadalmi 
ismeretek) történelem 
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7-8. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás, matematika, fizika, történelem és állampolgári 
ismeretek, kémia, biológia, földrajz 
 
Ha a pedagógus úgy látja, hogy a gyermek képességeihez, illetve az előírt követelményekhez 
mérten valamely tantárgyból gyengén teljesít félév és év vége előtt legalább egy hónappal a 
szülőt írásban értesíteni kell, ez az osztályfőnök feladata. 
 
Ha a gyermek a fő tantárgyakból elégséges szintet ér el, a pedagógus javaslatára, szülői, az 
igazgató döntése alapján élő idegen nyelvből felmenthető. 
 
 
 
Különbözeti vizsga  
 
Különbözeti vizsgát kell tenni annak a tanulónak, akinek  iskolaváltása miatt vagy 
tantárgyváltás miatt az évfolyamán történő továbbhaladása ezt szükségessé tesz. 
 
 
 
Javítóvizsga 
 
Javítóvizsgát tehet az a tanuló, akinek az év végi bizonyítványában 1 vagy 2 tantárgyból 
elégtelen osztályzata van. 
A továbbhaladásához szükséges javítóvizsgát bármely tantárgyból megteheti. 
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XI. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZÉS ELVEI 
 
1. AZ ELSŐ OSZTÁLYBA JELENTKEZÉS ELVEI 
 
Az iskolánk minden jelentkező tanköteles korú gyereket felvesz. 
A beíratandó gyermekeknek az adott naptári évben (augusztus 31-ig) a 6. életévét be kell 
töltenie, a december 31-ig született gyermek esetében a szülő kérheti a beiskolázást a 
Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján. 
Beiratkozáskor a következő dokumentumokat kell bemutatni: 
A gyermek születési anyakönyvi kivonatát 
A szülő személyi igazolványát 
Az óvodai vagy a Nevelési Tanácsadó szakvéleményét 
A gyermek egészségügyi kiskönyvét 
 
2. MÁS ISKOLÁBÓL JÖTT TANULÓK JELENTKEZÉSÉNEK FELTÉTELEI: 
 
Más település iskolájából érkező, 2-8. évfolyamra beiratkozni kívánó tanulók feltételének 
kritériumai. 
Magatartása és szorgalma jó minősítésű legyen. 
Tanulmányi munkában legalább közepes szintet érjen el. 
A fő tantárgyakból szintfelmérő vizsgát kell tennie, a helyi tantervi követelményeknek 
megfelelően. 
 
A vizsgatárgyak a következők: 
 
2-4. Évfolyam: magyar nyelv és irodalom, 
   matematika, 
   környezetismeret 
5-6. Évfolyam: magyar nyelv és irodalom, 
   matematika, 
   természetismeret, 
   társadalmi ismeretek, 
   élő idegen nyelv 
7-8. Évfolyam: magyar nyelv és irodalom, 
   matematika, 
   történelem, 
   fizika, 
   kémia, 
   biológia és egészségtan, 
   földrajz 
 
A szintfelmérő vizsga eredményei alapján a beiratkozni kívánó tanuló felvételéről az iskola 
igazgatója dönt, melyről a szülőt írásban kell értesíteni. 
 
A felvétel esetén a következő dokumentumokat kell bemutatni: 
A tanuló anyakönyvi kivonatát 
A szülő személyi igazolványát 
A tanuló bizonyítványát 
Az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 
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HELYI TANTERV 
 

Csurgay Franciska Általános Iskola 
 
 
 

A Csurgay Franciska Általános Iskolában a következő érvényben lévő tantervek szerint 
működik: 
 
 

Tanév 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
2013/2014 ÚN H H H ÚN H H H 
2014/2015 ÚH ÚN H H ÚN ÚN H H 
2015/2016 ÚN ÚN ÚN H ÚN ÚN ÚN H 
2016/2017 ÚN ÚN ÚN ÚN ÚN ÚN ÚN ÚN 
 
H  = az régi NAT alapján elkészített – kerettanterv helyi adoptációja 
ÚN = új NAT alapján adaptál MOZAIK Kiadó kerettantervi ajánlása 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Csurgay Franciska Általános Iskola tantestület  
a Mozaik Kiadó által kidolgozott kerettantervi ajánlást választotta, ezt adaptáljuk 
a helyi viszonyokhoz, lehetőségekhez. 
 
 
 
 
http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPtmttsa.php?type=HT 
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2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő heti óraszámok 
 
 
 
 
 

 
Csurgay Franciska Általános Iskola heti óraszámai  – 1-8. évfolyam 

Tantárgyak 1.  
évf. 

2.  
évf. 

3.  
évf. 

4. 
évf. 

5. 
évf. 

6.  
évf. 

7. 
évf. 

8. 
évf. 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 7 7 4 4 4 4 
Idegen nyelvek    3 4 4 3 3 
Matematika 5 5 5 4 4 4 4 4 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

    2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 2 2     
Természetismeret     2 2   
Biológia-egészségtan       2 2 
Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 
Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 2 1 1 
Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1     
Dráma és tánc     1    
Informatika     1 1 1 1 
Fizika       2 2 
Kémia       2 2 
Földrajz       1 2 
Technika, életvitel és 
gyakorlat 

    1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 
Osztályfőnöki     1 1 1 1 
Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 28 28 31 31 
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A Kerettantervben meghatározott kötelező tantárgyakon kívül nem tanítunk más 
tantárgyat. 
 
A szabadon tervezhető órakeretet a kötelező tantárgyak óraszámnak emelésére fordítottuk. 
Célunk az alapkészségek, képességek minél hatékonyabb erősítése, biztos tantárgyi alapozás. 
 
A megemelt óraszámokat gyakorlásra, az ismeretanyag lassabban történő feldolgozására 
fordítjuk. 
 
1. évfolyam - magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgy óraszámát emeltük (1-1 óra) 
2. évfolyam - magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgy óraszámát emeltük (1-1 óra) 
3. évfolyam - magyar nyel és irodalom, matematika, környezetismeret  
                          tantárgy óraszámát emeltük (1-1 óra) 
4. évfolyam - magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, környezetismeret 
                          tantárgy óraszámát emeltük (1-1 óra) 
5. évfolyam - idegen nyelv, informatika tantárgy óraszámát emeltük (1-1 óra)  
6. évfolyam - idegyen nyelv, matematika, vizuális kultúra tantárgy óraszámát  
                          emeltük (1-1 óra) 
7. évfolyam - magyar nyelv és irodalom, matematika, kémia tantárgy óraszámát 
                          emeltük (1-1 óra) 
8. évolyam - matematika, biológia-egészségtan, fizika tantárgy óraszámát 
                         emeltük (1-1 óra) 
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I.  A TANKÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 
 

Iskolánk csak az oktatási miniszter által engedélyezett tankönyvek és munkafüzetek 
használhatók. 
 
Matematika és Szövegértés-szövegalkotás tantárgyból csak a kompetencia alapú 
oktatást segítő tankönyvek, programcsomagok választhatók. 
 
A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben csak az új Nemzeti 
Alaptantervre épülő Kerettantervekhez igazodó tankönyv választható. 
 
A kötelező tanulói taneszközöket az iskola helyi tanterve alapján a munkaközösségek és a 
szaktanárok határozzák meg. 
 
Előnyben részesítjük azokat, melyek több éven át használhatók (hiszen a mai gazdasági 
viszonyok is ezt követelik). 
Új taneszközt csak az oktatási minőségének lényeges javítása esetén vezetünk be. 
 
A bennük található feladatok teremtsenek lehetőséget a differenciálásra. 
 
Képanyagában alkalmazkodjon a gyermek életkori sajátosságaihoz. 
 
A taneszközök ára és beszerezhetősége legyen összhangban a helyi szülői lehetőségekkel. 
 
A beszerzendő taneszközökről az első évfolyamra lépő gyermek szüleit májusban az óvodai 
szülői értekezleten írásban tájékoztatjuk, illetve a tanév eleji szülői értekezleten. 
 
A 2-8. évfolyamon szükséges taneszközökről a tanév eleji szülői értekezleten adunk 
tájékoztatást. 
 
Az iskola a költségvetésében leírtak alapján igyekszik az oktatási folyamathoz 
legszükségesebb segédeszközöket, taneszközöket beszerezni, valamint az iskolai könyvtárat 
fejleszteni. 
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II. A NEMZETI  ALAPTANTERVBEN  MEGHATÁROZOTT 
PEDAGÓGIAI  FELADATOK  HELYI  MEGVALÓSÍTÁSA 
 
 
1. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 
Az első osztályba érkező tanulók jelentősen eltérő szociális, családi környezetből érkeznek. 
Nagy a különbség a tanulók egyéni képességeiben, beszédértésében, kommunikációjában, 
feladatkövetésében, munkához való hozzáállásban. 
Fokozatosan átvezetjük a gyermekeket az óvodai játékközpontú cselekvéseiből az iskolai  
tanulás tevékenységébe. 
A második évfolyam végére alakuljon ki a tanulók munkafegyelme, figyelme a tanulásra, a 
tanórai tevékenyégre összpontosuljon. Alakuljon ki a tanulás, munkavégzés iránti kötelesség 
érzete. 
Ismerje meg az iskola együttélési szabályait és tartsa be. 
Érezze, hogy egy közösség részese, ennek a közösségnek (osztály, iskola) értékes részese. 
Fedezze fel, hogy számára melyik a leghatékonyabb tanulási módszer. 
Teljesítménymotiváció, képességfejlesztés egyéni bánásmóddal 
A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok 
útján való értékelése.  
-A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő  
megvalósítás bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis időkeret,  
iskolán kívüli programok, erdei iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati  
programok stb.).  
- A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés  
érdekeit szem előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során.  
- Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a  
mindennapokban. 
 
2.  A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 
A számára leghatékonyabb tanulási módszereket alkalmazza. 
Lássa, hogy az iskolai munkájában vannak vele szemben, iskolai teljesítményében elvárások, 
amelyeknek meg kell felelnie. 
Mintát adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 
Erőteljesebb tanítási-tanulási folyamatok, teljesítményre összpontosító motiválás és 
tanulásszervezés. 
Mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 
hallásfejlesztésével a koncentráció képesség megalapozása. 
A kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a tanulók 
egészséges terhelése, érési folyamatok követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. 
- A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi nevelési  
és más közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és a konfliktuskezelés  
terén éppúgy, mint az interperszonális kapcsolatokban.  
 - A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei valamennyi  
képesség- és készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az egyéb foglalkozások  
során.  
- A belépő első idegen nyelv oktatása vonatkozásában a távlati koncepciót arra kell  
alapozni, hogy a 12. évfolyam végéig – az érettségi vizsga idejére – a B1 szintet elérjék a  
tanulók a nyelvtudás terén.  
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- Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat  
fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt  
tartó életvezetésre való szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap.  
Kulcsfontosságú a stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak  
elsajátíttatása a mindennapokban. 
 
 
 
3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 
A tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek, tudástartalmak 
megalapozása 
Hatékony önálló tanulás elősegítése, tanulás tanításával. 
Az elsajátított tananyag más-más helyzetben, más-más tanórán is előhívható legyen. 
Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszközeinek 
alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. 
Az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességnek fejlesztésével, az 
együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, 
a csoportban. 
A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása, helyes magatartásformák 
megismerésével és gyakoroltatásával. 
A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat ás az alapvető képességek, készségek 
elsajátításával, a mentális képességek célirányos fejlesztésével, az önálló tanulás ás az 
önművelés alapozásával. 
Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 
technikákat és tanulásszervezési módokat. 
- Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés hátrányainak  
bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában társadalmi fontosságú. Ennek  
etikai alapú megközelítése valamennyi tanórai és – a nevelési célzatú foglalkozások  
között kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki órák mellett – a tanórán kívüli  
foglalkozásokban is elengedhetetlen. A nemzetiségek, a nyelvi-vallási etnikumok iránti  
megértő, befogadó attitűd, kultúrtörténeti relevanciájuk, államalkotó jelentőségük  
bemutatása egyaránt lényeges az ismeretközlésben és a nevelés-oktatás egészén  
keresztül. 
 
- Az egészséges életvitel kialakításához biológia-egészségtan tantárgy gyakorlati jellegű 
oktatásával kívánunk hozzájárulni, mely az egészségmegőrzésnek, a fizikailag aktív és  
egészségtudatos életvezetésre késztetésnek az intézményi komplex  
mozgásprogrammal, valamint az egészségnevelési programmal való összhangját  
képes megjeleníteni a lelki egészség fejlesztésével egyetemben (pl. stressz- és  
feszültségoldó programok);  
 
- Az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a  
közösségfejlesztés céljait is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia  
fontosságára, a velünk élő nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és  
államalkotó szerepére, melynek különös jelentősége van történelem, magyar  
irodalom, erkölcstan tantárgy terén; 
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4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 
valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 
 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 
 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a (relaxáció) stressz- és feszültségoldó 
képességének alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az biológia-egészségtan gyakorlati jellegű 
oktatásával kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 
deduktív útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 az iskolai tudás és tanulás tagolódása  
 a kompetenciák megerősítése, bővítése, hatékonyságnövelés 
 A természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott kompetenciaterület  

sajátosságaihoz igazodóan – a következők jelentik a prioritást:  
 természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció;  
 a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése 

a tanulók számára;  
 természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő 

komplex fejlesztése, mely a környezeti nevelés stratégiai céljaiba is beépül. 
 A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett  

bűntettek tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan  
különös jelentőségű az alapvető emberi jogi (alkotmányjogi) ismeretek 
közvetítésével együtt. Ennek keretén belül az Alaptörvény Nemzeti hitvallás és 
Alapvetés részegységeinek ismertetésével igyekszünk a tanulókat érthető és 
általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, mely a felelős, nemzetéért 
megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel rendelkező 
állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe.  
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III. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
MÓDJA 
 
 
 
A Köznevelési törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük a 
következő módon: 
 
- A 2012/2013-as tanévtől felmenő rendszerben került bevezetésre a mindennapos testnevelés 
- Heti 5 óra testnevelés órát beépítjük az évfolyamok órarendjébe, napokra elosztva. 
- A köznevelési törvény lapján heti 3 órát az évfolyamonként meghatározott mozgásanyag, 
tananyag elsajátítására fordítjuk. 
 
Fennmaradó heti 2 órát 
 
Alsó tagozatban  

- tartást- és egyensúlyt javító mozgásfejlesztésre 
- labdajátékok szabályainak, alapelemeinek megismerésére, 
- labdajátékok gyakorlására, 
- játékos sorversenyek végzésére, 
- lehetőség szerint úszásoktatásra, ennek gyakorlására, 

 
Felső tagozatban 

- tartást- és egyensúlyt javító mozgásfejlesztésre 
- (sportágak) sportági alapmozgásának megismerésére, gyakorlására 
- az atlétika sportágainak megismerésére, mozgásuk elsajátítására, gyakorlására 
- labdajátékok gyakorlására 
- lehetőség szerint úszás gyakorlására fordítjuk. 

 
Komplex intézményi mozgásprogram 
 
A közlekedési szokások  
Az inaktív közlekedési szokások jelentős mértékben befolyásolják a tanulóink fizikai  
aktivitását. A kényelmes utazás lehetősége mellett az iskoláig való eljutás biztonságossága (a 
szülői féltés) együttesen váltják ki a gyermekek jelentős részének inaktív közlekedési 
szokásait, gyereket a szülők autóval szállítják az iskolába. Az autóbusszal önállóan 
közlekedők sem kényszerülnek tartós sétára, mert a buszmegállók az intézmény közelében 
vannak.  
Az aktív közlekedési szokásra településünkön a gyalogos és kerékpáros közlekedés jellemző. 
Ezért a Helyi Tantervünkbe beépítettük a elemi szintű KRESZ oktatást, kerékpáros 
közlekedés megtanítását. 
 
Az óraközi szünetek és a szabad játék 

- Szünetekben a tanulók számára biztosított a szabadlevegőn való tartózkodás, 
mozgás. Két udvart vehetnek birtokba. A felső tagozatosok számára bitumenes kézilabda 
pálya biztosított, az alsó tagozatosok számára megfelelő méretű udvari játékok, mászókák 
biztosítottak. 
 - a napközi / egész napos oktatás ideje alatt, tanítási órák után ugyan ezen területeken 
sportpályán, játszó udvaron biztosítottak  a mozgási lehetőségek, játékok. 
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 A testnevelés program 
    
A heti 5 testnevelés órából 3 órában a kötelező tantervi mozgásanyag feldolgozása, tanítása 
történik. Heti 2 órában sportágak mozgáselemeivel való megismerkedés, mozgás örömének 
megszerettetése, sorversenyek, labdajátékok szabályainak megismerése, úszás oktatás történik 
 
A tanórán kívüli iskolai testmozgásprogramok,  
Az iskolák tanórán túli mozgáslehetőségeit sokféle szervezeti keretben is  
megoldhatják (pl. tömegsport, szabadidősport, községi sportkörök). Ezek többféle  
céllal is szerveződhetnek.  
 
Közösségi mozgásprogram –elemek 

- Évfolyamonkénti és osztályonkénti csapatversenyek, pl. mikulás-kupa, nyuszi-kupa, 
farsang-kupa 
- hétvégi családi sportprogramok 
- tagozatonkénti sport délutánok 
 

Egyéb alkalomszerű mozgásos tevékenységek 
- egészséghét,  
-  kirándulás, séta 
- úszás 
- korcsolyázás  
- túrázás ( gyalog, kerékpárral ) 
- nyári táborokban: vízi sportok, hegymászás, túrázás 

 
ÖSSZEGZÉS 
Az intézményünk értékként kezeli a rendszeres testmozgást, a mindennapi testnevelést, sport 
–játékot.  
Fő feladatunk, hogy egyrészt ismereteket közvetítsünk a rendszeres, tudatos és élethosszig 
tartó fizikai aktivitás lehetőségeiről, szerepéről, másrészt olyan pozitív érzelmeket és attitűdöt 
formáljunk, amellyel vagy ellensúlyozhatók a családi közömbös/negatív hatás, vagy 
megerősíthető a fizikailag aktív életmód.  
Ebben iskolánk teljes pedagógus kollektívájának szerepe van.  
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IV. VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGALAKOZÁSOK AZ 
ISKOLÁNKBAN 

 
 
1. Választható tantárgyak 
 
- Idegen nyelv tanulás – a 4. évfolyam megkezdése előtt a tanuló (a szülő segítségével) 
  kiválasztja, hogy angol vagy német nyelvet szeretne tanulni. 
  (A köznevelési törvényben meghatározott csoportlétszámok figyelembe vételével) 
 
- Hit- erkölcstan tantárgyak 
Az első osztályba történő beiratkozáskor (ill. 2013-ban május 20-ig a 4. évfolyamokon) 
választhat a  tanuló/tanuló szüli, hogy a tanuló a következő tanévtől felekezeti Hitoktatást, 
melyet a felekezetek biztosítanak vagy Erkölcstan tantárgyat, melyet az általános iskola 
biztosít. 
A két tantárgy közül az egyik tanulása kötelező. 
   
 
 
 
2. Választható foglakozások 
 
Az iskola szabadidős programját, szakköreit minden tanév elején összeállítja, meghirdeti a 
tanulóknak. 
- A tanulók szeptember 15.-éig választhatnak, hogy milyen szakköri foglakozáson 
szeretnének részt venni. 
- Írásban jelentkeznek a szülői támogatással együtt. 
- A csoportok létszámát a köznevelési törvény alapján határozzuk meg. 
 
 
3. Tanárválasztás lehetősége 
 
- A nyelvtanulás választásával, a szaktanár is választható. 
- Ha a csoportok kialakításánál a létszám a döntő, szintén választható a pedagógus. 
 
V. CSOPORTBONTÁS 
 
Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk felső tagozaton a magyar nyelv és irodalmat, 
matematikát, az idegen nyelvet és a tagozatos osztályban a testnevelést. 
 
A csoportbontás képességek alapján történik. 
A csoportok átjárhatok – megfelelő teljesítmény / lemaradás esetén – témakörök befejezése 
után a szülővel történt egyeztetés után. 
 
Az idegen nyelvi bontás képességek és létszámkeretek alapján történik. 
 
Lehetőség szerint fiú – lány testnevelést bontjuk az idegen nyelvvel párosítva. 
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VI. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
MÓDSZEREK 

 
 
 
 
● A tanulók önmagukhoz (teljesítményhez) mért értékelése. 
 
● A méréseket az tanév kijelölt szakaszában végezzük. 
 
● Iskolánk a Hungarofit teszteket választotta a mérésekhez. 
 
● Mivel a beküldött mérési eredményekre választ nem kaptunk, így saját magunk dolgozzuk 
fel a mérési eredményeket. 
 
● Elsősorban az egészségben meghatározó szerepet játszó összetevőket mérjük. 
 - kardio-repiratorikus állóképességet, 
 - erőt, 
 - izomerő állóképességet. 
 
● A módszerek körét bővítik a különböző házi, körzeti, illetve területi sportági versenyekben 
elért mérhető teljesítmények. 
 
● Fontos eleme ismét a 7-8. osztályban a lányok és fiúk külön foglalkoztatása. 
 
● A mérésekhez kapcsolódó koordináló munkát egy szakmai munkaközösség végezheti 
pontosan. 
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VII. PROJEKTOKTATÁS 
 
 
A KOMPETENICA ALAPÚ OKTATÁS bevezetésekor vállalást tettünk, hogy a fenntartás 
éveiben is alkalmazzuk e oktatási formát. 
Projektjeink témaválasztására jellemző, hogy tananyaghoz köthető, de tartalmaz tanórán, 
iskolán kívüli elemeket is. Illeszkedik az iskolai tantervbe, tanmenetbe. 
Fontos elv iskolánk számára, hogy projekt témája a valósághoz, a gyakorlati élethez is 
kötődjék. (évszakok, ünnepek, egészségnevelés…..) 
A tanulóknak szüksége van arra, hogy az iskolában élet-közeli témákkal, problémákkal 
szembesüljenek. 
Az iskola minden tanulójára kiterjedően hirdetjük meg. 
 
 
Három hetet meghaladó projektünk – a tantestület döntése alapján a tanévenként ismétlődő 
„Tél, ünnepek, a művészetekben és a természetben” – a felső tagozatosok szervezésével, 
irányításával, az alsó tagozatosok részvételével. 
 
Tanévenként egy Témahetet tervezünk, ennek a témakörét tanév elején választjuk ki. 
A témahét szervezése, irányítása az alsó tagozat feladata, a felső tagozat részvételével. 
 
 
A projektmunka során a motiválást a motiváltság váltja fel, amely a tanulás hatékonyságát 
jelentős mértékben megnöveli, még akkor is ha a projektmunka során szerzett tapasztalatok 
csak később hasznosulnak. 
Kiemelt siker cselekvésorientált tapasztalaton alapuló tanulás szerepe a motiválásban, amely 
játékos formában, sikerélményeken keresztül biztosítja az ismeretek bővülését. 
A sikeres, az érdeklődést és érdekeltséget folyamatosan fenntartó feladat magában foglalja az 
elégedettség, a hasznosság érzetének kiváltását, ami a személyes siker megélést adja.  
A tantárgyi orientációt a komplexitás váltja fel, amely sokkal inkább megfelel a kor 
világszemléletének. A közösen végzett munka erősíti a közösséget, az osztályközösségét.  
A diák és tanár kapcsolatában egy új, egy egyenrangú viszony jelenik meg. 
A probléma-érzékeny, kreatív szemlélet és tevékenység a személyiségfejlődését szolgálja. 
 
 
A projektmunkát különböző fázisaiban értékeljük, jutalmazzuk, ez történhet érdemjeggyel, 
szöveges formában is. A tantárgyba beépített projekt hagyományosan is értékelhető. 
Az értékelés formái függnek az adott csoportok életkorától, a projekt jellegétől. 
Minden esetben a projektzáró alkalmon tárgyjutalomban részesítjük a legaktívabb, a legjobb 
teljesítményt nyújtó, a legszebb produktumot készítő tanulókat. 
Eredményorientált projekteket hirdetünk meg, ahol a produktum lehet, rajz, tabló, fénykép, 
játék, kézműves munka, írásmű, szótár, képregény egyéb alkalomhoz köthető tárgyak…. 
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VIII. EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI ÉS KÖRNYEZETI 
NEVELÉSI ELVEK 
 
1. EGÉSZSÉGNEVELÉS, EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS 
 
Miért szükséges? 
1. A rossz egészségi állapot hátráltatja a tanulást. Vizsgálatok szerint szoros kapcsolat áll fenn 
az egészségmagatartás és a tanulmányi mutatók, az iskolai magatartás és a diák beállítottsága 
között. 
2. Az iskola a családdal együtt az egyéni és szociális fejlődés egyik legfontosabb színtere. 
3. Az iskolák az egészségfejlesztési, egészségmegőrzés programok szempontjából költség 
hatékonyan működő színtérnek számítanak. 
 
Mikor hatékony az egészségnevelés az iskolában? 
 
1. A programok átfogóak, holisztikusak, több szervezet, szektor együttműködése. 
2. Figyelmet kell szentelni a képességfejlesztésének. 
3. A beavatkozás kellően mély, és időtartamában több évet átfogó. 
 
 
Az egészségnevelés színterei 
 
1. Egészségtan tantárgy keretében 
2. Szaktantárgyakba beépülve 
3. Osztályfőnöki óra keretében 
4. Szakkörök formájában 
5. Egészségügyi közösségi programokon való részvétel  
 
EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI TERÜLETEK 

 
ALSÓ TAGOZAT (1-4. osztály) 
1. személyi higiéne 
- Testápolás, tisztálkodás. 
- Tisztálkodás helye, módja, ideje. 
- Tisztálkodási eszközök higiénéje. 
- Ruhatárunk, az öltözködés higiénéje. 
- A helytelen, rendszertelen tisztálkodás okozta betegségek. 
2. táplálkozás 
- Étkezési szokások. 
- Mindennapi ételeink. 
- A rendszeres étkezés. 
- Étkezési kultúra. 
- Az ételek higiénikus kezelése, tárolása. 
- A helytelen táplálkozás, és következményei. 
- Az ételek útján terjedő betegségek. 
3. családi és társas-kapcsolatok 
- Az ember fejlődése (újszülött, csecsemő, gyermek, serdülő, ifjú, felnőtt, öregedés). 
- Családok típusai. 
- Családon belüli szerepek. 
- Barátság, szeretet. 
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- A családot érintő krízishelyzetek (válás, munkanélküliség, betegség, halál). 
- Erőszak a családban. 
4. rendszeres testedzés 
- A mozgásrendszer élettana. 
- A mozgásszegénység és a rendszeres testedzés élettani hatásai. 
- A rendszeres testmozgás beépítése a mindennapi tevékenységbe. 
- Mozgáskultúra. 
- Sportolás kapcsán felmerülő veszélyek. 
5. szexuális nevelés 
- Fiú szerepviselkedés. 
- Leány szerepviselkedés. 
- Vonzódás, gyermekszerelem. 
6. káros szenvedélyek 
- Félelem, szorongás, magány. 
- Kontroll nélküli tévénézés. 
- Játékszenvedély (számítógép, videó játék). 
- Önpusztító magatartásformák. 
- Pszicho-szociális fejlődés zavarai. 
7. megbetegedésük, megelőzése 
- A szervezet védekező képessége. 
- A betegségek kialakulásának megelőzése. 
- Fertőző betegségek, terjedésük megelőzése. 
- Allergiás megbetegedések, asztma. 
- Bőrbetegségek. 
- Fogászati betegségek. 
- Mozgásszervi betegségek. 
- Rovarcsípés, harapás, tetvesség, rüh. 
- Fejfájás, hasfájás, hányás, hasmenés, székrekedés, hurutos betegség. 
- Láz, görcsös állapotok, ájulás. 
- Mikor kell orvoshoz fordulni? 
- Házi patika. 
- Népi gyógymódok. 
- A beteg ember szükséglete. 
8. Biztonság, balesetvédelem 
- Alapvető biztonsági szabályok a lakásban, az iskolában. 
- Biztonságos közlekedés. 
- Idegenekkel való kapcsolatteremtés. 
- Természetjárással kapcsolatos biztonsági szabályok. 
9. elsősegélynyújtás 
- Az elsősegély célja. 
- Tennivalók veszélyhelyzetben (mentő, tűzoltóság, rendőrség hívása).  
- Életfunkciók ellenőrzése. 
- A sérült elhelyezése. 
- Sebellátás (horzsolás, vágás), vérzések (orr, száj). 
- Rovarcsípés, harapás. 
- Égés, forrázás, hideghatás okozta károsodások. 
- Ájulás, görcsös állapotok. 
- Csont, ízületi, izomsérülések felismerése. 
- Idegentest a bőrben, fuldoklás. 
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10. humanitárius eszmeiség 
- Ki és miért szorulhat segítségre, támogatásra. 
- Eltérő szükségletű gyermek az iskolában. 
- Idősgondozás. 
 
FELSŐ TAGOZAT (5-8. osztály) 
 
1. személyi higiéne 
- Testápolás. 
- Tisztálkodási eszközök higiénéje. 
- A személyi higiénéje, a szociális helyzet és a betegségek kapcsolata. 
- Ruhatár, öltözködést befolyásoló tényezők. 
- Az öltözködés kultúrája. 
- Az öltözködés higiénéje. 
- Szájhigiénéje. 
- Szem, fül épsége. 
- A nemi szervek higiénéje. 
- A tisztasági betét használata. 
- A test önvizsgálata. 
- Kozmetikai szerek használata. 
- A helytelen és a rendszertelen tisztálkodás okozta megbetegedések. 
2. táplálkozás 
- Az étkezési szokások kulturális és szociális vonatkozásai. 
- A táplálkozással kapcsolatos megrögzött hiedelmek. 
- Étkezési kultúra. Mindennapi, ünnepi ételeink. Alternatív étkezési formák. 
- Az emésztés élettana. 
- A táplálékok energiatartalmának és a szervezet energiafelhasználásának egyensúlya. 
- Az egyes tápanyagok szervezetre gyakorolt élettani hatásai. 
- A helytelen táplálkozás és következményei. 
- Elhízás, túlzott diétázás, egyoldalú táplálkozás. 
- Rendszertelen táplálkozás. 
- Pszichés táplálkozási zavarok. 
- Az ételek higiénikus kezelése, tárolása. 
- Ételek útján terjedő fertőző betegségek. 
3.  családi és társas-kapcsolatok 
- Az ember egyedfejlődése. 
- A különböző életkorok fiziológiai és pszichológiai jellemzői. 
- Családok típusai, családon belüli szerepek. 
- A családot érintő krízishelyzetek. 
- Erőszak a családban. 
- Önismeret, másság elfogadása, előítélet. 
- Döntéshozás, kortársnyomás. 
- Kommunikáció, konfliktuskezelés. 
- Barátság, szeretet. 
- Párkapcsolat, szerelem. 
- Szülővé váláshoz szükséges készségek. 
- Családsegítő szolgálat, törvények, rendeletek. 
4. szexuális nevelés 
- Férfi és a női élettani és pszichés különbségei. 
- Pszichoszexuális érés, férfi-női szerepek. 
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- Párkapcsolat szerelem. 
- Kortársnyomás. 
- A szexualitás erkölcsi normái, a szexuális felelősségtudat kialakítása. 
- A szexuális élet alternatív megnyilvánulásai. 
- Szexuális úton terjedő betegségek. 
- A nem kívánt terhesség megelőzése. Abortusz. 
- Szexuális erőszak a családban és a családon kívül. 
- A nemi szervek betegségei. 
5. rendszeres testedzés 
- A mozgásrendszer élettana. 
- A mozgásszegénység és a rendszeres testedzés élettani hatásai. 
- A rendszeres testedzés beépítése a mindennapi tevékenységbe. 
- Mozgáskultúra. 
- Mozgásszervi betegségek. 
- Az ideális testsúly fenntartása. 
- Az általános ellenálló-képesség növelése. 
- A pszichés jólét elősegítése. 
- Sportolás kapcsán felmerülő veszélyek. 
6. káros szenvedélyek 
- Milyen társadalmi, élettani és egyéb hatások befolyásolják egy ember függőségbe kerülését? 
- Serdülőkori pszichés zavarok. 
- Önpusztító magatartásformák. 
- Kontroll nélküli tévénézés. 
- Játékszenvedély (számítógép, videó játék). 
- Dohányzás, alkohol, kábítószer, koffein tartalmú italok (kávé, tea, kóla), gyógyszerek. 
- Hogyan mondjunk nemet? 
- Más emberek jogai (passzív dohányzás). 
- Ezen anyagok használatával kapcsolatos reklámok, hiedelmek, rendeletek, törvények. 
- Hová fordulhat segítségért. 
7. betegségek, megelőzésük 
- A szervezet védekező rendszere. 
- A betegségek kialakulásának megelőzése. 
- Fertőző betegségek, terjedésük megelőzése. 
- Allergiás betegségek. Asztma. 
- Bőrbetegségek. 
- Fogászati betegségek. 
- Rovarcsípés, harapás, tetvesség, rüh. 
- Fejfájás, hasfájás, hányás, hasmenés, székrekedés, hurutos betegség. 
- Láz, ájulás, görcsös állapotok. 
- Mikor kell orvoshoz fordulni? 
- Házi patika. 
- Népi gyógymódok. 
- A beteg ember szükséglete. 
8. biztonság, balesetvédelem 
- Alapvető biztonsági szabályok a lakásban, az iskolában. 
- Biztonságos közlekedés. 
- Idegenekkel való kapcsolatteremtés. 
- Természetjárással kapcsolatos biztonsági szabályok. 
- Elektromos berendezésekkel való bánásmód. 
- Veszélyes anyagok tárolása, kezelése. 



 71

- Élvezeti szerek és a kimerültség hatása a biztonságra. 
- Gyermekek, idősek, magatehetetlen emberek biztonsága. 
9. elsősegélynyújtás 
- Az elsősegély célja. 
- Tennivalók veszélyhelyzetben. 
- Életfunkciók ellenőrzése. 
- A sérült elhelyezése. 
- Sebellátás, vérzések. 
- Rovarcsípés, harapás. 
- Égés, forrázás, hideghatás okozta károsodások. 
- Ájulás, görcsös állapotok. 
- Csont, ízület, izomsérülések felismerése. 
- Mérgezés. 
- Idegentest a bőrben, szemben. Fuldoklás. 
10. humanitárius eszmeiség 
- Humánum és humánus viselkedés. 
- Ki és miért szorulhat segítségre? 
- Eltérő szükségletű gyermek az iskolában. 
- Idősgondozás. 
 
2. KÖRNYEZETI NEVELÉS 
 
„A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos 
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 
képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő 
természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság 
pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartható tanulást, amelynek segítségével 
olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó 
gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a 
jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben”. 
 
 
Az iskola környezeti nevelési elveink 
Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet 
minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A 
fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok 
számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül 
hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek 
segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, 
konfliktus-kezelésre és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Mindezek 
megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá 
válását. 
 A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat 
tudunk kialakítani. Községi iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a 
diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, 
megszilárdítsuk. Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet 
formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy 
diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a 
természetet, s benne az embert. Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak 
összhangjának megteremtése kiemelt feladatunk volt és maradt. A kémia, a biológia, a 
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földrajz és a fizika tantárgyak között már megvalósult az együttműködés be kell vonnunk 
humán területeket is. Tanórán, osztálykirándulásokon, nyári táborokban és az erdei iskolákban 
megismertetjük gyerekeinkkel a természetet, gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex 
természetvizsgálatokat. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait 
keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos 
környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. 
 
A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek 
fogalmát, tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk: 
 
- a fenntartható fejlődés, 
- a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések, 
- a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései, 
- alapvető emberi szükségletek, 
- emberi jogok, 
- demokrácia, 
- elővigyázatosság, 
- biológiai és társadalmi sokféleség 
 
 
 
A környezeti nevelés színterei iskolánkban 
 
Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 
 
Tanórán: 
 - A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 
vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. 
Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a 
diákoknak is köze van. Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, 
de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, 
audiovizuális lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk és informatikai adathordozók 
szélesebb körben való elterjesztését szorgalmazzuk, de ennek feltétele, hogy egy nagyobb 
informatikai termet tudjunk kialakítani (pályázattól függ). Így az élményszerű tanításra 
lehetőség nyílik. 
 Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert 
véleményünk szerint így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért. 
 - Az egyszerű víz-, talaj- és levegő vizsgálati módszereket szaktantermek, laborok 
hiányában az adott tanórákon tanítjuk meg (főleg környezetismeret, természetismeret és 
kémia órán). Külön kiemelten kezeljük ezek elemzését, a következtetések megfogalmazását, a 
tapasztalatok hatásainak értékelését.  
 
Nem hagyományos tanórai keretben 
 
- A tanév során minden osztály intézmény- és múzeumlátogatásokat szervez, célunk az erdei 
iskolai program megvalósítása. Az itt folyó munka a tanév szerves része. Az erdei iskolában a 
munka meghatározott, speciális órarend szerint folyik. 
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Tanórán kívüli programok: 
 - A gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem fontos 
téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat (pl. Kaán Károly biológia verseny 5-6. évf., 
Herman Ottó Verseny 7-8. évf., Biológia 8. évf., Hevessy György Kémia verseny, Alsós 
komplex verseny 4. évf., Curie környezetvédelmi verseny, különböző biológiai levelező 
versenyek). 
- Idegen nyelveken fordítási versenyeket szeretnénk szervezni, ahol gyakran szerepelnek 
természetvédelemmel foglalkozó cikkek is. 
- Részt vállalunk különböző környezeti neveléssel foglalkozó kiadványok összeállításában, 
megírásában (Mozaik újság). 
- Különböző akciókban veszünk részt:  
 - Az iskolában rendszeresen, különböző gyűjtési akciókat (elem-akkumulátor-, vas-, 
papírgyűjtés) szervezünk. 
 - Kiállításokat rendezünk jeles alkalmakra: a Föld Napján rajz- és tablókiállítást, nyári 
táborokról bemutatkozó kiállítást szervezünk. 
 - Tanulóink környezetvédelemmel foglalkozó csoport akcióiban vállalnak komoly 
feladatokat (HUMUSZ, TÁJSEBÉSZET).  
 - Lehetőség szerint rendezünk egészségnapot, akadályversennyel, Madarak és Fák 
napját.  
 
 
 
 
                           
 

  
  
Tanösvényünk 
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IX. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK 
KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A TANULÓK MAGATARTÁSÁNAK, 
SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE, A TANULÓI 
TELJESÍTMÉNY MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁI 
 
 
 
Az értékelésen a tanulók teljesítményének mennyiségi és minőségi összességét értjük.  
 
Az értékelés kiterjed a tanulók tárgyi ismereteire, érdeklődésére, a tanórán való gyakorlati 
tevékenységére, hozzáállására, fejlődésére és visszaesésére. 
 
Az értékelés funkciói: eligazító, motiváló, önértékelést alakító. Az értékelés történhet 
elismerő szóval, pontozással és érdemjeggyel. 
 
 
1.  A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

 
Magatartásból adott érdemjegyek feltételei 
 
A pedagógusok, a szülők és a gyerekközösségek által kialakított és elfogadott normák alapján 
az osztályközösség bevonásával havonta értékeljük az egyes tanulók magatartását és 
szorgalmát, mely érdemjegyben realizálódik. 
 
Példás (5)  érdemjegyet kap az a tanuló, aki  

Közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, 
véleményének megfelelő nyilvánításával, valamint példás 
viselkedésével elősegíti és társait erre ösztönzi, 

   Szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte és benne,  
   A Házirendet megtartja, társait is erre ösztönzi, 
   Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, 
   Fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész. 
 
Jó (4)   érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

Részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, iskolai és          
iskolán kívüli viselkedése ellen általában nincs kifogás, 

   A Házirendet és az iskolai együttélés szabályait megtartja, 
   Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, 
   Fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos. 
 
Változó (3)  érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

A közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs 
befolyással, viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik 
javulni, 
A Házirendet és egyéb szabályzatokat csak ismételt, állandó 
figyelmeztetéssel tartja be, 
Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem udvarias és nem 
tisztelettudó, 

   Társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít, 
   Fegyelme ingadozó, munkája pontatlan. 
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Rossz (2)  érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

Munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli 
viselkedésével rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be, 
Közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a 
közösségnek, 

   A Házirendet nem tartja meg ismételt figyelmeztetések ellenére sem, 
Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, 
nyegle, 

   Fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik. 
 
 
 
A szorgalmat minősítő osztályzat tartalma 
 
Példás (5) 1. Tanulmányi munkában: figyelembe kell venni a tanulmányi munka 

tényezőit: életkörülmények helyzetét, képességek szintjét. 
Igényli tudása bővítését: céltudatosan és ésszerűen szervezi meg 
munkáját. 

   Munkavégzése pontos, megbízható. 
   Minden tárgyban elvégzi feladatait. 
   2. Önállóság szintje: önálló a munkában, önellenőrzése rendes. 

3. Kötelességtudata: magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, 
mindig felkészült, figyel, érdeklődik. 
4. Érdeklődése: az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed. Egyes 
iskolai tárgyakban a tanagyagon felül is produkál. 

 
Jó (4) 1. Figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi. Az órákra 

lelkiismeretesen készül fel. Rendszeresen és megbízhatóan dolgozik. 
2. Ösztönző hatásokra: rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát. 
Tudja, hogy mihez kell segítséget nyújtania. 

   3. Általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el. 
   4. Az érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 
 
Változó (3) 1. Munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, 

pontatlan. 
   2. Önállóan csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát. 
   3. Munkája változékony jellegű. 
   4. Szétszórtság jellemzi. 
 
Hanyag (2)  1. Figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el. 
   2. Nem hajlandó munkavégzésre. 
   3. Nem törődik kötelességeivel. 
   4. Érdektelenség, teljes közöny jellemzi. 
 
Megjegyzés: A 2., 3. és 4. szempontnál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat. 
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2 . A TANULMÁNYI MUNKA ÉRTÉKELÉSE 
 

A tanítási-tanulási folyamat szerves része az ellenőrzés és értékelés. A pedagógiai folyamat 
fontos alappillére, az iskolai célok valóra váltásának egyik eszköze. Egy tevékenységről adott 
bármilyen visszajelzés hat a tanulóra, ezért a pedagógusnak nagy körültekintéssel kell 
eljárnia. 
 Ezért az értékelés: 
Legyen folyamatos és kiszámítható. Segítse elő a rendszeres munkavégzés és a 
felelősségtudat kialakítását. Legyen konkrét, gyerek számára elérhető. Tárja fel a hibák okait, 
támaszkodjék a pozitívumokra. Törekedjék objektivitásra, igazságosságra, méltányosságra. 
Szóljon minden esetben személyre, vegye figyelembe az adottságokat, fejlődésben megtett 
utat, segítse a helyes önértékelés kialakulását. Serkentsen további erőfeszítésekre, tartsa 
életben az egészséges munkakedvet. 
 
Az ellenőrzés és értékelés folyamatos jelleggel átszövik az egész nevelő-oktató munkát. 
A teljesítmények minősítése hagyományos módon történik: 
 számjegyekkel, 
 szöveggel. 
 
Ellenőrzés 
 
Írásbeli:      Szóbeli: 
Röpdolgozat, témazáró dolgozat,   Kérdés-felelet, 
Szintfelmérő dolgozat.    Összefüggő felelet 
 
A dolgozatok előkészítése, megíratása, ellenőrzése, értékelése, javítása 
 
A dolgozat írására a tanulókat elő kell készíteni, a megíratás előtti utolsó órákat ismétlésre, 
gyakorlásra kell fordítani (típusfeladatok, tanácsok a felkészüléshez). 
Fontos a megíratás idejének kellő időben való közlése. 
Egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. 
 
A dolgozat feladatainak összeállításánál a fokozatosság elve érvényesüljön, lehetőséget adva 
arra, hogy a gyengébb tanulók is sikerélményhez jussanak. 
A feladatsor legalább 30%-nak a tantervi minimumot kell tartalmaznia. Lényeges motívum a 
nyugodt kockázatmentes légkör kialakítása, a tanár következetes magatartása. 
 
Nagy gondot fordítunk a dolgozatok kijavítására, a típushibák kigyűjtésére, az okok 
feltárására és a korrekcióra. 
A dolgozatokat legfeljebb egy hét elteltével ki kell osztani. Kiosztáskor az osztály és az egyén 
teljesítményét – értékeljük. 
A hiányosságok pótlása után javítási lehetőséget adunk tanulóinknak. 
 
Egy-egy osztályba újként érkező, valamint hosszabb betegség után visszatérő tanuló számára 
a hiányosságok pótlására legalább egy hónap türelmi időt kell adni. 
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A) Röpdolgozat 
 
A röpdolgozat formájú ellenőrzés célja: tanulóink milyen mértékben sajátították el az előző 
órai tananyagot illetve egy-egy résztémakört. 
 
B) Témazáró dolgozat 
 
Az egyes témakörök végén a fő követelmények és az egész téma tananyagának ismeretéről 
tanulóink témazáró dolgozat formájában adnak számot. 
 
C) Szintfelmérő dolgozat 
 
A tantervi követelményeket figyelembe véve az iskolavezetés és a munkaközösségek által 
összeállított feladatsort tartalmazza, melynek célja, hogy képet kapjunk tanulóink tanév során 
megszerzett tudásáról. A mérést az iskolavezetés végzi. 
 
A tanév során az alsó tagozaton három alkalommal mérünk: diagnosztizáló jelleggel. 
 
Tantárgyai: anyanyelv és irodalom (hangos olvasás technikája, szövegértés szintje, másolás 
nyomtatott szövegről, tollbamondás a minimum szókészlet szavaiból). 
 
Matematika (alapműveletek tudásának szintje az adott évfolyamon elsajátítandó ismeretek). 
 
Az első osztályban csak tanév végén végzünk szintfelmérést a fentiek alapján. 
 
A felső tagozaton negyedévenként mérjük a helyesírási készség fejlettségét.  
Matematikából félévkor és az év végén a tantárgyi követelményeket figyelembe véve végzünk 
szintfelmérést kiemelten kezelve az alapműveletek biztos tudását. 
 
Történelemből szeptember végén az előző tanév anyagát, év végén az évszámokat, topográfiai 
ismereteket, a történelem kiemelkedő eseményeit és személyeit, az ok-okozati 
összefüggéseket középpontba helyezve végezzük a mérést. 
 
Iskolaszerkezetünk a helyi sajátosságok alapján hagyományos (alsó és felső tagozat) 
felépítésű. 
Így kiemelten kell kezelnünk a két tagozat közötti átmenetet. 
Ezért 5. évfolyam elején a 4. osztályos tantervi követelményekhez igazodva diagnosztizáló 
jelleggel felmérést végzünk: 
 
- hangos és értő olvasásból, 
- helyesírásból, 
- matematikai alapműveletekből. 
 
Ezáltal képet kapunk a „felkerülő” osztályok tudásáról és meghatározzuk a további fejlesztés 
irányvonalát. 
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Szóbeli ellenőrzés 
 
A) A kérdés-felelet rendszerű ellenőrzést főleg az alsó tagozaton, illetve a felső tagozaton a 
gyengébb képességű tanulók számonkérésekor alkalmazzuk. 
 
B) Feleltetés: az ismeretek ellenőrzésének az a formája, melynek során a tanulók 
ismereteikről összefüggően számolnak be. 
Pedagógiai gyakorlatunkban a szóbeli és írásbeli ellenőrzés egyensúlyára törekszünk. 
 
A készségtantárgyak ellenőrzése 
 
Iskolánkban a készségtantárgyak ellenőrzése motiváló, segítőszándékú, kiemelt figyelmet 
fordítunk az aktivitásra és a munkához való pozitív viszonyulásra, hozzáállásra. 
 
Osztályozás 
 
Az értékelés egyik formája a tananyag tantervi követelmények szerinti teljesítmények 
számszerű kifejezése. Az osztályozás eredménye az osztályzat vagy érdemjegy. 
A tanulóinkat havi 1-2 órás tantárgyból egy, a több órás tantárgyból havonként két 
érdemjegyet adunk. Az érdemjegy szerzés módja:  
 - szóbeli felelet (tények, leírások, fogalmak, szabályok, törvények kísérletek) írásbeli 
munka önálló kiselőadás 
 - óraközi munka 
 - versenyeken való részvétel. 
 
Kiemelten fontos feladatnak tartjuk a tanulók beszédkészségének fejlesztését, ennek 
érdekében az elméleti tantárgyakból minden tanulónak legalább két havonta szóban kell 
felelnie. 
 
Az ének-zene, rajz, a számítástechnika-technika tantárgyakból egy félévben legalább két 
szóbeli felelet jegyet is kell szereznie a tanulóknak, melynek során az ismert gyakorlati 
alkalmazását is bizonyítja. 
 
A testnevelés tantárgy osztályzásának alapja a gyermek - egyéni képességeit figyelembe véve 
– teljesítménye és aktivitása. 
 
Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 
 
Az iskola alsó tagozatán  év közben és év végén szövegesen értékelünk. 
Az alsó tagozaton az év közbeni teljesítményt ösztönözhetjük érdemjegyekkel. 
A tanulók tudásának értékelése és minősítése a felső tagozatban: jeles (5), jó (4), közepes (3), 
elégséges (2), elégtelen (1). 
 
Az érdemjegy nem lehet fegyelmezési eszköz. 
 
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület az osztályozó értekezleten áttekinti, és 
a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló 
magasabb évfolyamba lépéséről. 
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Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év 
közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy 
adjon tájékoztatást ennek okáról és indokolt esetben változtassa meg döntését. 
 
 
Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért 
egyet, az osztályzatokat az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosíthatja (a 
közoktatásról szóló tv. 70. § 4. pontja szerint). 
 
 
A tanulók írásbeli dolgozatainak egységes értékelés céljából az elért teljesítmény (pontszám) 
érdemjegyre történő átváltása a következő arányok alapján történik: 
 
0-30% elégtelen 
31-50% elégséges 
51-70% közepes 
71-90% jó 
91-100% jeles 
 
 
A számonkérés különböző formáinak eredményeit a naplóban és az ellenőrző könyvben más-
más színnel jelenítjük meg. 
 
Piros = témazáró, szintfelmérő 
Kék = szóbeli felelet 
Fekete = röpdolgozat 
Zöld = szorgalmi feladat 
 
A tanterv közben az érdemjegyekről a szülőket az ellenőrző könyvön keresztül folyamatosan 
tájékoztatjuk. Az osztályfőnök feladatai közé tartozik a naplóban és az ellenőrző könyvben 
levő érdemjegyek havonkénti egyeztetése és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírása. 
 A félévi és az év végi osztályzatot a tanuló fejlődését is figyelembe véve az 
érdemjegyek alapján kell meghatározni. 
 Az osztályzatokat félévkor az ellenőrző könyvbe, év végén a bizonyítványba kell 
bejegyezni. 
 
Az első évfolyam végén a bizonyítványba azt jegyezzük be, hogy a tanuló a tantervi 
követelményeknek milyen szinten felel meg. 
 
Formái: 
  
Kiválóan teljesített (kitűnő) 
Jól teljesített (jó) 
Megfelelően teljesített (közepes, elégséges) 
Felzárkóztatásra szorul 
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3. TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS  
 
I. ÉVFOLYAM 
 
 
A TANTERVI KÖVETELMÉNYEKET – kiválóan teljesítette 
 
SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS 
Beszéd: Választékosan fejezi ki magát. 
Olvasás: Némán rövid szavakat olvas és önállóan feladatokat értelmez, előzetes felkészülés 
után rövid szöveget hangosan olvas hibátlanul, jó tempóval. 
Írás- betűalak - kapcsolás: Szabályos. 
Íráshasználat: Önállóan szavakat ír 
        Tollbamondás után rövid mondatokat hibátlanul ír 
        Másoláskor nem ejt hibát 
 
MATEMATIKA 
20-as számkörben számfogalma biztos. 
Műveleteket eszköz nélkül pontosan végez. 
Szöveges feladatokat önállóan old meg. 
 
TECHNIKA 
Tiszta, rendes munka. 
 
VIZUÁLIS KULTÚRA 
Szín- és formaérzéke nagyon jó. 
 
ÉNEK-ZENE 
Teljesen hibátlan. 
 
TESTNEVELÉS 
Az órán kedvvel vesz részt, ügyesen mozog. 
 
 
 
A TANTERVI KÖVETELMÉNYEKET – jól teljesítette 
 
SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS 
Beszéd: Rövid mondatokkal, kevés szóval fejezi ki magát. 
Olvasás: Rövid szöveget némán olvas, segítséggel értelmez, előzetes felkészülés után kevés 
hibával rövid szöveget hangosan olvas, olvasási tempó megfelelő. 
Írás- betűalak - kapcsolás: Önállóan rövid szavakat ír, tollbamondásra rövid mondatokat 
kevés hibával ír (betűkihagyás, betűcsere), másoláskor (nyomtatott és írottról) hibátlanul ír. 
 
MATEMATIKA 
Számfogalma 20-as számkörben biztos. 
Műveleteket eszköz segítségével pontosan végez. 
Szöveges feladatokat segítséggel old meg. 
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TECHNIKA 
Kevés nevelői segítséget igényel. 
 
VIZUÁLIS KULTÚRA 
Szín- és formaérzéke jó. 
 
ÉNEK-ZENE 
Bizonyos dallami vagy ritmikai elemek hibásak. 
 
TESTNEVELÉS 
Változó hangulattal vesz részt az órákon, biztosan mozog. 
 
 
A TANTERVI KÖVETELMÉNYEKET – megfelelően teljesítette 
 
SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKAOTÁS 
Beszéd: Kérdések segítségével fejezi ki magát. 
Olvasás: Önállóan (némán) 3-4 kapcsolódó mondatot elolvas és értelmez, előzetes felkészülés 
után 6-10 egyszerű mondatot lassú tempóval elolvas. 
Írás- betűalak - kapcsolás: Önállóan szavakat ír, tollbamondáskor szavak írása, másoláskor 
rövid mondatokban 1-2 írástechnikai  hibát ejt. 
 
MATEMATIKA 
Számfogalma 20-as számkörben jó. 
Műveleteket nevelői segítséggel, eszközzel old meg.  
Szöveges feladatokat rajzzal, szóban old meg. 
 
TECHNIKA 
Nehézkes eszközhasználat. 
 
VIZUÁLIS KULTÚRA 
Segítséget igényel. 
 
ÉNEK-ZENE 
Biztatásra bekapcsolódik az éneklésbe. 
 
TESTNEVELÉS 
Kérésre is nehezen vesz részt az órán, bátortalanul mozog. 
 
A TANTERVI KÖVETELMÉNYEKBEN: felzárkóztatásra szorul. 
Aki a fent említett követelményeket nem teljesíti. 
 
Ha tanuló valamely tantárgyból dicséretet kapott vagy gyengén teljesített a bizonyítványába, a 
naplóba és az anyakönyvbe kell bejegyezni. 
 
2.- 8. ÉVFOLYAM 
 
2-4. évfolyam végén: 
 Szövegértés-szövegalkotás, matematika, környezetismeret, ének-zene, rajz, 
testnevelés, technika, idegen nyelv (német-angol) 
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5-6. évfolyam: 
 Szövegértés-szövegalkotás, történelem és állampolgári ismeretek, idegen nyelv 
(német-angol), matematika, természetismeret, ének-zene, rajz, testnevelés, technika-
informatika, tánc és dráma 
 
7-8. évfolyam: 
 Szövegértés-szövegalkotás, történelem és állampolgári ismeretek, idegen nyelv 
(német-angol), matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz, testnevelés, 
technika-informatika, etika (7. évfolyam) 
2.- 8. évfolyamok végén 1-től 5-ig    jeggyel minősítjük a tanuló egész éves teljesítményét. 
Ha a tanuló tantárgyi teljesítménye az ötös követelményi szintet meghaladta kitűnőre 
értékelhető teljesítménye a tantárgyból 
 
A 1-8. évfolyamon ha a tanuló szorgalma „aktivitása” kiemelkedő volt a tanév során valamely 
tárgyból, írásbeli tantárgyi dicséretet kaphat. 
 
Ha minden tantárgyból jeles osztályzatot szerzett, valamint magatartása és a szorgalma is 
példás „nevelőtestületi dicséretben” részesülhet. A dicséretet a bizonyítványba, a naplóba és 
az anyakönyvbe is be kell jegyezni.  
Az első évfolyamon a magatartás és a szorgalom értékelése havonta érdemjeggyel és 
szövegesen történik. 
 
A gyermek fejlődéséről és tantárgyi eredményeiről 1. és 2. évfolyamon félévenként szöveges 
értékeléssel tájékoztatjuk a szülőket. A félévi értékelés az alsós nevelőközösség által 
elfogadott értékelőlap szerint történik, a feltüntetett szempontok alapján. 
 
 
4. JUTALMAZÁS ÉS ELMARASZTALÁS FORMÁI 
 
 
Szaktanári figyelmeztető adható, ha a tanuló: 
 Felszerelése hiányzik 
 Házi feladatot nem készít, nem pótol 
 Órai munkában nem vesz részt (zavarja társait) 
 
Osztályfőnöki figyelmeztető adható: 
 Házirend megszegése 
 Verekedés, durvaság 
 Ellenőrző hiánya 
 Késés 
 
 Igazolatlan hiányzás (következmény: rossz magatartás az adott hónapban) esetén. 
 
Szaktanári dicsérettel értékelendő: 
 A környezet rendje 
 Szaktárgyi verseny 
 Vetélkedő 
 Énekkari munka 
 Szakköri munka. 
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Igazgatói dicséret jár: 
 Megyei, országos versenyen elért helyezésért, 
 Az iskola hírnevét öregbítő kiemelkedő tevékenységéért. 
 
Nevelőtestületi dicséret adható: 
 Példamutató magatartásáért, kiemelkedő tanulmányi munkáért. 
 
Jó tanuló, jó sportoló cím jár: 
 Kiemelkedő tanulmányi és sport munkáért, példamutató magatartásáért. 
 
Az érdemjegyeket a naplóba számjeggyel, az ellenőrző könyvbe számjeggyel és szöveggel is 
beírhatjuk. 
 A félévi és év végi magatartás és szorgalom osztályzatra a nevelőtestületi osztályozó 
értekezleten az osztályfőnök tesz javaslatot, melyet az osztályban tanító tanárok egyszerű 
szótöbbséggel módosíthatnak. 
 
A jutalmazás formái: 
 
- Szaktanári dicséret 
- Osztályfőnöki dicséret 
- Igazgatóhelyettesi dicséret 
- Igazgatói dicséret 
- Nevelőtestületi dicséret 
 
Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói 
házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó 
hírnevének büntetésben kell részesíteni. 
 
Az iskolai büntetések formái: 
 
- Szaktanári figyelmeztetés 
- Osztályfőnöki figyelmeztetés 
- Osztályfőnöki intés 
- Osztályfőnöki megrovás    
- igazgatóhelyettesi figyelmeztetés 
- igazgatóhelyettesi intés 
- igazgatóhelyettesi megrovás 
- Igazgatói figyelmeztetés 
- Igazgatói intés  
- Igazgatói megrovás 
- Tantestületi figyelmeztetés 
- Tantestületi intés 
- Tantestületi megrovás 
 
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, melytől indokolt esetben a 
vétség súlyától függően el lehet térni. 
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban 
előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az igazgató, vagy 
a nevelőtestület dönt. 
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A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozás esetén a tanuló szülője a magasabb 
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. 
 

 
AZ ÉV TANULÓJA-SPORTOLÓJA 

 
A nevelőtestület dönt arról, hogy 2-8. évfolyamon tanuló diákjaink közül ki felel meg 
leginkább azoknak a kritériumoknak, melynek alapján az év tanulójává, sportolójává 
választunk.  
 Iskolánk legnívósabb elismerése, amelyet az a végzős diák kaphat meg, aki 8 évi 
munkájával kivívta az iskola közösség elismerését, a nevelőtestület megbecsülését. 
 
Feltételei: 
Évfolyamon jeles vagy kitűnő tanulmányi eredmény 
Magatartása és szorgalma mindvégig példás legyen 
Vegyen részt szaktárgyi versenyeken, s legalább egy tantárgyból területi versenyen az első 
három, vagy megyei versenyen az első tíz között szerepeljen. 
Iskolán belüli és kívüli viselkedése és tevékenysége minden körülmények között legyen 
példaértékű az iskolaközösség valamennyi tagja számára. 
A kiválasztott tanulók a tanévzáró ünnepélyen és a szülői közösség előtt vehetik át az iskola 
igazgatójától az „év tanulója”, „év sportolója” elismerő oklevelet. 
 
Az év sportolója 
 
Az a tanuló, aki egész tanévben sportolóhoz méltó fegyelmezett magatartást tanúsított, 
valamint az összesített értékelés alapján első helyezést ért el korcsoportjában. 
 
Kategóriák:  
I. korcsoport fiú-lány  3-4. o. 
       
II. korcsoport fiú-lány  5-6. o. 
III. korcsoport fiú-lány  7-8. o. 
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5. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI 
 
Ha tanuló a tantervben előírt követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból 
teljesítette, magasabb évfolyamba léphet. A követelmények teljesítését a nevelők döntik el a 
tanév során szerzett érdemjegyek alapján. A továbbhaladás feltétele az első évfolyamon ha 
legalább a megfelelt a tanuló minősítése, az 2-8. évfolyamon pedig az elégséges osztályzat 
megszerzése. 
 
Ha a tanuló az első év végén az előírt követelményeknek nem felelt meg, akkor tanulmányi 
munkája előkészítő jellegűnek tekinthető, erről az osztályfőnöktől iskolalátogatási 
bizonyítványt kap. Tanulmányait az első évfolyamon folytathatja. 
 
Ha a tanuló a 2-8. évfolyam végén valamelyik (esetleg több) tantárgyból elégtelen 
osztályzatot szerzett, akkor augusztus végén javítóvizsgát tehet. 
Legfeljebb 2 tantárgyból tehet javítóvizsgát. 
3 vagy több tantárgyi elégtelen osztályzat esetén évfolyamot ismételni köteles. 
 
Ha a javítóvizsgán egyetlen elégtelen osztályzatot kapott, akkor az évfolyamot ismételni 
köteles. 
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X. AZ OTTHONI (EGÉSZ NAPOS OKTATÁS) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT 
ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI, 
KORLÁTAI 
 
 

 
● A házi feladatok adásakor a cél a gyakoroltatás. 
 
● A gyerekek teherbírásához mérten, egyénre szabott feladatokat kapjon. 
 
● Az ismeretanyag bővülésével, egyre több a szóbeli tanulni való, ez feldolgozott, megértett 
anyag legyen. 
 
● Olyan feladatokat kapjon a tanuló, amit önállóan meg tud oldani. 
 
● Szünetekre (őszi, téli, tavaszi, nyári) ne adjunk házi feladatokat. 
 
● Mennyisége annyi legyen, amennyi a gyakoroltatáshoz szükséges. 
 
● A szóbeli és írásbeli feladatok egységesek legyenek 
 
* A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 
kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. 
 
* Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 
20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 
 
* A napi felkészülés otthoni (egész napos oktatás) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál. 
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XI. EGÉSZ NAPOS ISKOLA  
 
 - Nemzeti köznevelési törtvény 26. § (3) 
 
Az egész napos iskola a hátrányok leküzdésének, az esélyegyenlőség növelésének egyik 

eszköze. Fontos élettér, amely egyben kifejezi az iskolai szocializációs és civilizációs 

feladatainak fontosságát is. Hangsúlyozni kell azonban a megoldás eszköz jellegét. 

Hatékonysága a belső tartalomtól, minőségtől, színvonaltól függ.  

A törvény az iskola szocializációs funkciójának növelését kiemelt célként kezeli; az iskolát a 

felnövekvő generációk szociális terének tekinti, az étkezés, a pihenés, a sport, a játék, a 

művészet színtereként is értelmezi. A szabadidős programokat a gyermekek igényéhez 

igazítják, és a szakkörök is szerves részét képezik a foglalkozásoknak. Ez az oktatási forma 

kevésbé megterhelő a gyerekek számára, mint a hagyományos. 

Napjainkban egyre több szociális és szocializációs feladat hárul az intézményekre. A mi  
iskolánkban ez fokozottan igaz. Az egész napos iskola, a fenntarthatóság, a ránk hárított 
nevelési helyzetek mind azt sugallják, hogy az itt eltöltött időben tudatosan és tervezetten 
irányítsuk a gyermekek életét a szociális feladatok ellátásában is.  
 
A tanulók számára felkínáljuk a napi háromszori intézményi étkezést. Választhatják ezt 
részben is. Ha a család nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor biztosítjuk, hogy társaival 
együtt, a saját maga hozott élelmét fogyassza el. 
 

A jogszabály értelmében az egész napos iskolai nevelés és oktatás egységes keretbe foglalja a 

tanulók egyéni képességéhez igazodó fejlesztés teljes folyamatát, biztosítva a tanulóknak a 

pihenés, a kikapcsolódás, a szórakozás és a testmozgás lehetőségét.  

Az egész napos iskolában, mint élettérben gondolkodunk, így a megtervezett program-elemek 
több síkban értelmezhetőek. 

1. Tanítási óra 

2. Tehetséggondozás 

3. Szabadidős tevékenység 

4. Önálló tanulás 

5. Szociális feladatok 

A tanítási órákról a törvényi rendelkezések értelmében iskolánk Helyi tanterve rendelkezik. 
 
Az elmúlt évek során számos tapasztalatot szereztünk a tanulók tehetséggondozásában. Így 
azt látjuk, hogy a tanórákat megerősítő, a személyes képességekre és készségekre támaszkodó 
programok jelentősen javítják a tanulmányi előmenetelt. A felkínált tehetséggondozó 
programokat tovább bővítve, az egész napos iskola keretében szélesebb mozgásterünk 
kínálkozik a fiatal személyiségének alakítására. 
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Felkínált tehetséggondozó programok kiválasztásának szempontjai:  
 Erősítse a tanuló tanulmányait 

 Támogassa a motivációjának kialakulását, fenntartását 

 Teremtse meg a lehetőségét a sikeres pályaválasztásnak, továbbtanulásnak 

 Teljesítse ki a tanuló fejlődését 

 Adjon a tanuló kezébe eszközt az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz, ismereteinek 
elmélyítéséhez, érdeklődésének kielégítéséhez 

 Kapcsolódjon az iskola választott prioritásaihoz 

 Értéket teremtsen 

A szabadidős tevékenységek kiválasztásának elvei: 
 Praktikus ismeretet adjon 

 Értéket teremtsen 

 Szórakoztasson 

 Kikapcsolódást jelentsen 

 Építse a közösséget, a közösségi érzést 

 Nyissa ki  a fiatal látókörét saját környezetén túlra 

 
Az önálló tanulás jelentősége felértékelődött. A munkafegyelem és a kitartás, a célért való 
küzdés eközben elveszni látszik. A tanulónak meg kell látnia, hogy bár mi minden támogatást 
megadunk a tanulmányainak sikeres előmenetele érdekében, de az ő feladata ezt kihasználni, 
élni ezzel a lehetőséggel. A napi élet része kell, legyen az az idősáv, amikor a tanuló 
„spontán” tanul, rögzíti és mélyíti az órán és tehetséggondozáson tanult információkat. Ennek 
érdekében az önálló tanulásra szánt idő védett idő az iskola napirendjében, mértékében az 
életkorhoz igazodjon. 
 

1. Tanítási órák a Helyi Tantervben meghatározott módon 

 

2. Tehetséggondozó sáv 

Felkínált tehetséggondozó programok kiválasztásának szempontjai:  
 Erősítse a tanuló tanulmányait 

 Támogassa a motivációjának kialakulását, fenntartását 

 Teremtse meg a lehetőségét a sikeres pályaválasztásnak, továbbtanulásnak 
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 Teljesítse ki a tanuló fejlődését 

 Adjon a tanuló kezébe eszközt az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz, ismereteinek 
elmélyítéséhez, érdeklődésének kielégítéséhez 

 Kapcsolódjon az iskola választott prioritásaihoz 

 Értéket teremtsen 

3. Szabadidős sáv 

A szabadidős tevékenységek kiválasztásának elvei: 
 Praktikus ismeretet adjon 

 Értéket teremtsen 

 Szórakoztasson 

 Kikapcsolódást jelentsen 

 Építse a közösséget, a közösségi érzést 

 Nyissa ki  a fiatal látókörét saját környezetén túlra 

4. Önálló tanulás 

* egész napos oktatás napirendjében minden tanuló számára biztosít a napi önálló tanulásra 
fordítható időt 

* önállóan elvégzi írásbeli feladatait 

* megtanulja a memoriterek 

* önállóan felkészül a másnapi tanórákra 
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   Az intézmény működését meghatározó legfontosabb jogszabályok: 
 
- 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 
 
- 229/2012. Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
 
- 20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
  a köznevelési intézmények névhasználatáról 
 
- 15/2013 EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 
  valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 
 
- 110/2012. Kormányrendelet – Nemzeti alaptanterv 
 
 
 
 
A Csurgay Franciska Általános Iskola Pedagógia Programját 
véleményezte: 
 
 
 
 
 
Szülői Munkaközösség    Diákönkormányzat 
 
 
Elfogadta a Csurgay Franciska Általános Iskola nevelőtestülete. 
 
 
A Csurgay Franciska Általános Iskola Pedagógia Programját jóváhagyta 
az intézményvezetője: 
 
 
 
 
        Szabó Mária 
                          intézményvezető 
 
 
 
 
Táborfalva, 2013. március 26. 
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V. Csoportbontás         64. old. 
VI. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek   65. old. 
VII. Projektoktatás         66. old. 
VIII. Egészségnevelési, egészség megőrzési és környezeti nevelés elvei  67. old. 
 1. Egészségnevelés        67. old 
 2. Környezeti nevelés        71. old. 
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IX. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 
      formái; a tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése és minősítése, 
      a tanulói teljesítmény minősítésének formái     74. old. 
 1.  A magatartás és szorgalom ellenőrzése, értékelése   74. old. 
 2.  A tanulmányi munka értékelése      76. old. 
 3.  Tanév végi értékelés       80. old. 
 4.  Jutalmazás ás elmarasztalás formái     82. old. 
 5.  A magasabb évfolyamra lépés feltételei     85. old. 
X. Az otthoni (egész napos oktatás) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli  
     feladatok meghatározása, elvei, korlátai      86. old 
XI. Egész napos oktatás        87. old. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 


