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Mottó:  

 „Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti 

étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk 

csinálni ..." 

(Szent - Györgyi Albert)1 

1. AZ INTÉZMÉNY LEGFONTOSABB ADATAI 

Az intézmény neve: Feszty Árpád Általános Iskola 

OM azonosító:031823 

Az intézmény székhelye: 2900 Komárom, Csillag ltp. 12/C 

Az intézmény típusa: általános iskola 

Évfolyamok száma: nyolc  

Emelt óraszámú oktatás: rajz, német (kifutó rendszerben) 

Az intézmény alaptevékenysége:  

- általános iskolai nevelés  

- fejlesztő nevelés-oktatás 

- egyéb köznevelési foglalkozás. 

Az iskola maximális létszáma: 650 fő 

Gazdálkodási jogköre: nem önálló.  

Működtető: Tatabányai Tankerületi Központ  

Fenntartó: Tatabányai Tankerületi Központ 

Alapító szerve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Az alapítás éve: 1980. 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az intézmény alapítványa: Feszty Alapítvány Komárom /1992./ 

Az iskola működésének törvényi feltételét a Szakmai alapdokumentum biztosítja. 

                                                 
1 Az idézet forrása:  

URL.: https://tanulasizona.hu/category/ajanlo/idezet/page/6/ 

Az utolsó letöltés időpontja: 2022. március 27.  

https://tanulasizona.hu/category/ajanlo/idezet/page/6/
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2. BEVEZETÉS 

Városunkban a hatvanas években megkezdett nagy lakásépítések évről – évre egyre 

dinamikusabbá váltak. Ennek eredményeként a hetvenes évek második felében a déli városrész, 

az ún. "Vásártér" is teljesen más arculatot kapott. 

Az új lakótelepen elsősorban fiatal családok telepedtek le. Ekkor ez a térség még 

gyermekintézmények vonatkozásában teljesen ellátatlan volt. A társadalmi igény tehát egyre 

erőteljesebbé vált ezen a téren.  

1979-ben az óvoda ünnepélyes átadásakor megtörtént az iskola alapkövének letétele, 

majd egy évre rá, 1980. szeptember l-jén megnyitotta kapuit a 16 tantermes, II. Sz. Általános 

Iskola.  

Az intézmény húsz tanulócsoportban foglalkoztatta tanulóit, mindössze 27 pedagógus 

irányításával. Ez ad magyarázatot arra, hogy a szakos ellátottság ekkor még rendkívül alacsony, 

82 %-os. A mindennapi oktató – nevelő munka csak komoly erőfeszítések mellett kezdődhetett 

meg. Szinte naponta kellett bizonyítani iskolavezetésnek, pedagógusnak, hogy munkájuknak 

van annyi értéke, mint a város bármelyik oktatási intézményében dolgozóknak. A 

körülményeket nagymértékben nehezítette, hogy akkor még 25–30% - os gyermekvárosi 

tanulólétszám miatt a bukási arány 12–14% - os volt. Gyakoriak voltak a szökések és az állandó 

fegyelmezési problémák. 

A város lakóinak, a szülőknek az intézményről kialakított kedvezőtlen megítélését nagyon 

lassan, rendkívüli erőfeszítések árán lehetett megváltoztatni. 

1990-ben iskolánknak kiemelkedő eseménye volt a tízéves jubileumi ünnepsége. Ebből 

az alkalomból névadásra is sor került, intézményünk felvette a Feszty Árpád Általános Iskola 

nevet. Mint rajz tagozatos iskola ezzel szerettünk volna adózni a századforduló nagy magyar 

festőművészének és, mint komáromi iskola pedig azzal, hogy a városunktól alig 15 km – re 

fekvő Ógyalla szülöttét és a komáromi bencés algimnázium volt diákját választottuk 

névadónknak. 

 

"A művésznek gondolatokat kell ébreszteni, érzelmeket lángra gyújtani, felrázni vagy 

meggyötörni, s újabb tettekre serkenteni a szellemiséget." 

(Feszty Árpád)2 

 

                                                 
2 Az idézet forrása:  

URL.: http://epa.oszk.hu/02100/02120/00041/pdf/EPA02120_tbm_2016_41_139-164.pdf 

Az utolsó letöltés időpontja: 2022. március 27. 

http://epa.oszk.hu/02100/02120/00041/pdf/EPA02120_tbm_2016_41_139-164.pdf
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Napjainkra sikerült iskolánk tantestületének , valamennyi dolgozójának, tanulójának "megvívni 

a nagy csatát" és bizonyítani hogy mi is érünk annyit, mint a nagy múltú iskolák. Ma már 

büszkén mondhatjuk, hogy városunkban nagyon jó érzés fesztysnek lenni. Igyekszünk mindent 

megtenni annak érdekében, hogy ezt az elismerést meg tudjuk tartani.  

Elérkeztünk a 2000. évhez, és iskolánk 20 éves lett. Egyhetes eseménysorozattal – 

versenyekkel, vetélkedőkkel, jubileumi díszünnepséggel, Feszty nappal, előadásokkal, 

jubileumi gálával – emlékeztünk meg az elmúlt két évtizedről. Ebből az alkalomból 

megjelentettük emlékkönyvünket és a Tollforgató című verses kötetünket. A 30 éves jubileumi 

évünket is egyhetes rendezvénysorozattal tettük emlékezetessé. 

 

Oktató – nevelő munkánk színvonalának állandó emeléséhez a mérhetetlen erőt a jövő 

nemzedékéért érzett felelősség vállalása adja. Ugyanakkor mindez körültekintő döntéshozatalt 

kíván az oktatásban résztvevők mindegyikétől: fenntartótól, a szakma képviselőitől, a szülőktől 

egyaránt. 

 

Sajnos a jelenlegi gazdasági helyzetünk nem kedvez az igényeknek, az elvárásoknak. A 

gyermekek iskoláztatása azonban egyre inkább létkérdés minden szülő számára, hiszen a 

mainál valószínűleg bizonytalanabb munkaerőpiacon kell megtalálniuk létfenntartásuk és 

önmegvalósulásuk lehetőségeit és módjait. 

 

Az elbizonytalanodás jelensége, a tudás leértékelődése társadalmi tünet, nehéz feladatok elé 

álltja az oktatás folyamatában résztvevőket. 

 

A 2012-es év komoly változásokat hozott a közoktatás rendszerében. Teljesen megújult a 

törvényi háttér, az oktatási rendszer teljes átalakítása zajlik. Mi ebben a helyzetben is a tanulót 

állítottuk és állítjuk a középpontba, az ő érdekeiknek megfelelően végezzük napi munkánkat. 

Mindig újabb és újabb feladatokat vállalunk, megújulásra törekszünk, hogy az iskolánk minden 

tekintetben megfeleljen a partneri igényeknek. 

 

A 2015-ös esztendőben csatlakozott iskolánk azoknak a sorába, akik a felzárkóztatásra a KIP 

módszert is alkalmazzák. Meggyőződésünk, hogy a nehezen tanuló, hátrányos helyzetű 

tanulóink megsegítése az egyik legfontosabb feladatunk. De mellette elengedhetetlen, hogy a 

tehetséges gyermekeket segítsük abban, hogy szárnyalni tudjanak.  
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A Covid-19 pandémia miatt bevezetett digitális tanrend, új és komoly kihívás elé állította a 

pedagógusokat, tanulókat és nem utolsó sorban a szülőket. A 2019-2020 tanév utolsó három 

hónapja sok új tapasztalatról, új módszerekről, új tanulási attitűdök kialakulásáról szólt. 

Átértékelődött az iskola és pedagógusok szerepe, az önálló tanulási tevékenységek, a szülők és 

pedagógusok kapcsolata.  

A kialakult helyzet és a megszerzett tapasztalatok visszafordíthatatlan folyamatokat indítottak 

el az oktatásban résztvevők számára.  

A digitális tanrend során szerzett pozitív tapasztalatokat alkalmazzuk a mindennapos oktatási 

– nevelési tevékenységünkben.  

 

2020. szeptember 1-től bevezetésre került az új Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerben. Ez 

meghatározza azokat a nevelési-oktatási alapelveket, amelyek a Nemzeti köznevelési 

törvénynek megfelelően biztosítják az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák 

közötti átjárhatóságot. 

2.1. Az iskolánk küldetésnyilatkozata 

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy intézményünk folyamatosan fejlessze oktató – 

nevelő munkáját, melynek középpontjában a gyermekek állnak. Alapelvünk a 

gyermekközpontúság a nevelésben, képességeket fejlesztő, szilárd alapképzést adó 

tevékenység az oktatásban.  

Az iskolánkban folyó nevelés a teljes személyiség fejlesztését, kibontakoztatását szolgálja. 

2.1.1. Céljaink, feladataink 

– A tantervi követelmények teljesíttetése a tanulókkal.  

– Az alapképességek és készségek kialakítása; az idegen nyelv, az informatika, a helytörténet, 

a rajz és sport terén jelentkező elvárásoknak való megfelelés. 

– Lehetőségek biztosítása a kulturált szórakozásra, művelődésre, kiemelten az olvasás 

megszerettetésére, az olvasóvá nevelésre. 

– Az eredményes oktató – nevelőmunka érdekében a pedagógusaink továbbképzéseken 

vesznek részt. 

– Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében differenciált oktatási módszereket alkalmazunk, 

így a hátrányok kompenzálásával lehetőséget nyújtunk a képességek szerinti továbbtanulásra. 
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Tanórán és tanórán kívüli kiemelt feladatunknak tekintjük a gyengébb képességű, hátrányokkal 

induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor fontos célkitűzéseink közé tartozik a jó képességű 

gyermekek fejlesztése, a tehetséggondozás. A tehetséges tanulók képességeit tudatosan 

fejlesztjük, biztosítjuk a felkészülést a szaktárgyi versenyekre.  

– A lemorzsolódás csökkentése, megakadályozása.  

– A rend, a nyugalom, a biztonság, a család és a közösségek alapvető értékei, a szolidaritás, a 

tolerancia, a tudás, a türelem és a környezettudatos szemlélet közvetítése. 

– Olyan intézmény kialakítására törekszünk, melyet alapvetően a gyermekek érdeke határoz 

meg. 

– A partnerközpontú gondolkodás kialakítására és megvalósulására törekszünk.  

– Fontos, hogy tanulóink felismerjék a tanulás, a művelődés, önművelés szerepét.  

– A helyes szokások, viselkedési szabályok kialakítása, begyakoroltatása, erkölcsi értékek 

továbbadása, amelyek alapján tanítványaink képessé válnak az egyetemes emberi értékek 

befogadására, továbbvitelére. 

– Szeretnénk elérni, hogy az iskolában tanulóink, pedagógusaink, dolgozóink egyaránt jól 

érezzék magukat. Az iskola felé támasztott szülői elvárásoknak is megfeleljünk.  

– Iskolánk legyen esztétikus.  

– Az intézmény hírnevének fenntartása, megőrzése.  

2.1.2. Az iskola jövőképe 

 Ha a jövőbe tekintünk, azt látjuk, hogy meg tudtuk teremteni azokat a feltételeket, 

melyek biztosítják a tanulók egészséges, harmonikus, testi - lelki - szellemi fejlődését, a helyes 

magatartási szokások és pozitív jellemvonások kialakítását. 

Tanulóink rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, melyekkel sikeresen 

szerepelnek a nemzetközi és országos méréseken, továbbá ezek segítségével a számukra 

megfelelő középiskolában tanulhassanak tovább. Végső soron számukra megfelelő módon 

érvényesülhessenek a munkaerő piacon. 

Elérendő céljaink:  

 Olyan kompetenciák fejlesztése, melyek lehetővé teszik a megszerzett ismeretek kreatív 

alkalmazását különböző helyzetekben. 

 Diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott emberekké váljanak, eligazodjanak a felnőttek 

világában, megfelelő értékrendszert sajátítsanak el.  
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 Az idegen nyelv oktatás hatékonyságának növelése, a korszerű informatikai oktatás 

biztosítása.  

 A környezettudatos magatartás kialakítása.  

 Olyan iskola megteremtése, ahol a hagyományok és az innovatív tevékenységek 

harmonikus együttélése biztosított.  

 Az intézményből olyan fiatalok kerüljenek ki, akik elsajátították az emberi, társadalmi 

együttéléshez nélkülözhetetlen szokásokat, magatartásformákat. 

 

Bízunk abban, hogy olyan támogató környezetben végezhetjük a munkánkat, ahol a közoktatás 

legfontosabb partnerei biztonságban érezhetik magukat erkölcsi és anyagi tekintetben is. 

3.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA  

3.1. Pedagógiai alapelveink 

Minden ránk bízott gyermeknek megadjuk azt a lehetőséget, hogy eljusson képességei 

optimális szintjére, az életkori sajátosságainak megfelelő, korszerű ismeretek, képességek, 

készségek kialakításával és bővítésével, személyiségének fejlesztésével. 

Az általános iskola nyolc éve alatt olyan alapvető ismeretek birtokába kívánjuk juttatni 

tanulóinkat, amelyek segítségével képesek lesznek a későbbiekben bekapcsolódni az őket 

körülvevő mikrokörnyezet (család, iskola, lakóhely, majdani munkahely) valós életének 

gyakorlatába, dönteni tudnak (egyedül vagy szüleik segítségével) a továbbtanulásról, további 

életükről. 

Nevelő-oktató munkánkkal a közös nemzeti értékeket kívánjuk szolgálni, fontos szerepet 

szánunk a hagyományoknak, valamint a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének. Mindezt oly 

módon, hogy közben építünk az európai, humanista értékrendre és azokra a tartalmakra 

összpontosítunk, amelyek az Európához való tartozásunkat segítik. 

Nagy figyelmet kívánunk fordítani az emberiség előtt álló közös problémákra (egyén és állam 

felelőssége, társadalmak lehetősége, a Földet, emberiséget fenyegető veszélyek csökkentése, 

stb.). 

Kiemelt alapelvünk, hogy legyenek motiváltak a tanulásban oly módon, hogy 

szeressenek iskolába járni, ezért pedagógiai tevékenységünk középpontjában az 

"emberközpontú", "gyermekközpontú", „élményközpontú” nevelés kell, hogy álljon. 
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Mindezek érdekében: 

 A tervszerű nevelő és oktató munkánk a tanulók alapképességeit fejleszti, és számukra 

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt. 

 Az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk. 

 Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás módszereit, 

ugyanakkor segíteni kell őket a párban, csoportban végzett felfedező, együttműködésen 

alapuló tanulásban. 

 Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen. 

 Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására. 

 A tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk. 

 A gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe. 

 Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük. 

 Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban. 

 Az iskola életében őszinte emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk. 

 Rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal. 

 Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő 

polgárai. 

 Ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és 

közművelődési intézményekkel. 

 Nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk - eddigi hagyományainkhoz híven - 

továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók 

számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában 

maga is részt vegyen. 

 Kiemelten fontos gyermekeinknek a környezetvédelem lehetőségeinek megismerése és 

azon szellemben való életvitelük, viselkedésük. 

 A saját egyéni, hatékony tanulási módszerek kialakítása, az ismeretek előhívása, a 

kreativitás fokozása. 
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3.1.1. Az iskolában folyó nevelő – oktató munka céljai 

 Alapvető célunk, hogy a társadalom számára hasznos embereket neveljünk a 

tanítványainkból. Olyan ifjakat, akik a nevelés alapjainak lerakása, az általános iskolai 

tanulmányok befejezése után képesek lesznek eligazodni az őket körülvevő világ állandó 

változásaiban. Miközben magas színvonalú és komplex ismeretközléssel fejlesztjük tanulóink 

önálló problémamegoldó képességét, készségét és kreativitását.  

Lehetőségeket teremtünk abban a folyamatban, amelyben művelt és sokrétű fiatalokká, 

alkotásra és boldogságra képes emberré válhatnak.  

Célunk minden tanulónál, hogy a képességeinek megfelelő tudásszintet elérjék úgy, 

hogy felkészülhessenek a továbbtanulásra, a sikeres életpályára, a mindehhez szükséges 

fegyelem, önfegyelem kialakításával. 

 

Nevelésünk legfontosabb konkrét céljai: 

 Óvni és fejleszteni kívánjuk az iskolába lépő kisgyermekekben a megismerés, a 

megértés és tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot. 

 Biztosítani kívánjuk a gyermekeknél az egészséges szintű átmenetet az óvoda 

játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás tevékenységeibe. 

 Fogékonnyá kell tenni tanulóinkat a saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok 

értékei iránt. 

 Segítenünk kell tanulóink természetes fejlődését, érését. 

 Meg kell alapoznunk a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában az elemi 

ismereteket, az alapvető képességek és készségek kifejlesztését. 

 Minden tanulónak van valamilyen értéke – mindenki jó valamiben - ezért alapvető 

célunk, hogy azon a területen sikerhez juttassuk. 

 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában figyelembe kell venni a 

pedagógiailag elkülönülő periódusokat (életkori sajátosságokat).  

 Kiemelt célunk a nemzet hagyományait ismerő és megértő tanulók nevelése, de emellett 

el kell érni, hogy képesek legyenek a környező népek iránti megértésre, 

együttműködésre. 

 Ismerjék meg közvetlen környezetük népszokásait, az élő népi kultúrát és a hagyomány 

közösségteremtő erejét. 

 A valahová tartozás tudatának, szeretetének kialakítása a szűkebb közösség, az iskola, 

a család iránt is. 
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 A tanulóinknak a demokrácia szabályainak megtapasztalásával a közösségbe illeszkedő 

állampolgárokká, iskolapolgárokká kell válniuk. 

 Meg kell tanulniuk: 

- az iskolában a társadalom életének, működésének megértését; a meghatározó 

folyamatokról való véleményalkotást, 

- az önismeret alapján szakma, foglalkozás, "életcél" választásának képességét, 

egyéni adottságaik és a lehetőségek ismeretében, 

- a törvényekhez, szokásokhoz való alkalmazkodást, egyben az iskola 

szokásjogának, törvényrendszerének megalkotásában (Házirend), annak 

betartásában és betartatásában való részvételt, az együttélés szabályainak 

vállalását, a másság elfogadását és tiszteletét, 

- fontos szerepet kell tulajdonítani az egyén és közösség összhangjának: a 

szolidaritás, a humanitás és a kisebbségek iránti tolerancia kialakításában. 

3.1.2. Az iskolában folyó nevelő – oktató munka feladatai 

 Építeni kell a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre. A pedagógiai munka középpontjában 

a személyre szóló fejlesztés törekvése kell, hogy álljon. 

 Minél jobban ki kell alakítani már gyermekkorban a felelősségtudatot, a kitartás 

képességét. 

 Meg kell alapozni a tanulási szokásokat, mintákat kell adni az ismeretszerzéshez, a 

feladat –  és problémamegoldáshoz. 

 Támogatni kell az egyéni képességek kibontakoztatását, hatékonyan segíteni kell a 

tanulási nehézségekkel küzdés folyamatát. 

 Feladatunk, hogy különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, 

képességű, motivációjú, kultúrájú gyerekeket együtt tudjunk nevelni. 

 Erősíteni kell a humánus magatartásmintákat, szokásokat, ezzel is segítve a gyermek 

jellemének formálását, személyiség érésének folyamatát. 

 Fejleszteni kell a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a 

környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek. 

 A tanulási tevékenységek közben és a tanulási közösségben való élet során fejleszteni 

kell a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját. 
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 Olyan helyzeteket kell teremtenünk, amelyekben a tanulók gyakorlati módon 

igazolhatják megbízhatóságukat, becsületességüket, szavahihetőségüket. 

 Tudatosítani kell tanulóinkban a közösség demokratikus működésének értékét, a 

demokratikus normarendszer kiterjesztésének felelősségét a mindennapi magatartásra. 

 Fejleszteni szükséges tanulóinkban a nemzeti, nemzetiségi azonosságtudatot, de a 

különböző kultúrák iránti igényt is. 

 Erősíteni kell az Európához való tartozás tudatát, késztetni kell diákjainkat a más népek 

hagyományainak, kultúrájának, szokásainak megismerésére, megbecsülésére. 

 Nagy gondot kell fordítani, az emberiség közös problémáinak bemutatására (természeti 

katasztrófák, háborúk …) 

3.1.3. A nevelő – oktató munka eszköz – és eljárásrendszere  

 Az iskola nevelési céljainak elérése érdekében különböző nevelési eszköz (módszer) és 

eljárásrendszer alkalmazása szükséges. Az eszköz- és eljárásrendszerek tudatos és következetes 

alkalmazásával el kell érnünk, hogy pozitív tevékenységre késztessük tanulóinkat a 

mindennapok során, valamint hogy egyre jobban kiküszöböljük az őket érhető negatív 

hatásokat. A konkrét eszközök, módszerek alkalmazásával valósíthatjuk meg a nevelési 

eljárásainkat, pontosabban eljárási rendszerünket. 

Kiemelten fontos, hogy: 

- a nevelés eszközei, eljárásai egymással összefüggő tényezőkből állnak, 

- a nevelés módszerei elválaszthatatlanok a nevelés céljától,  

- igazodni kell az életkori sajátosságokhoz,  

- a nevelők személyiségéhez,  

- az adott szituációkhoz és azok tartalmaihoz. 

 

Eljárások, módszerek 

1. A meggyőzés, a felvilágosítás és tudatosítás módszerei 

2. A tevékenység megszervezésének módszerei 

Iskolánk pedagógiai alapelveinek magvalósításához, a meghatározott célok, feladatok 

elvégzéséhez a tanulás szervezésében, a tananyag kiválasztásában és feldolgozásában is 

változatos módszereket, munkaformákat alkalmazunk, melyek a következők:  

- differenciálás, 
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- KIP (Komplex Instrukciós Pedagógia) program, kiegészülve a táblajátékok tanításával 

és a generációk közötti kapcsolat elmélyítésével, 

- kooperatív technikák, 

- projektmódszer, 

- páros munka, 

- frontális és egyéni foglalkoztatás, tekintettel a tanulók eltérő képességeire és fejlődési 

ütemére,  

- iskolán kívüli szakemberek bevonása, 

- külső helyszínek nyújtotta pedagógiai lehetőségek felhasználása (múzeumok, könyvtár, 

levéltár, színház, stb.). 

 

3.  Magatartásra ható módszerek 

3.1.4. A közvetítendő értékek és a megvalósításuk formái  

 Egyes emberi értékek kialakítása (humanizmus, hazaszeretet, becsület stb.). Ennek 

megvalósítása a tanítási órákon kívül is történhet az iskolai ünnepélyeken való 

részvétellel (tanévnyitó, tanévzáró, okt. 23., márc. 15., karácsony, anyák napja, stb.). 

 Alkalmat kell kerítenünk a meghitt beszélgetésekre, családtagok és osztálytársak 

köszöntésére (pl.: névnap, születésnap, évfordulók). 

 A felelősségérzetet és a felelősségvállalást erősíthetjük a diákönkormányzat jog – és 

hatáskörének kibővítésével, valamint a felelősséghálózat rendszerének hatékonyságával 

(hetesi, ügyeletesi feladatok, Házirend, stb.). 

 A szabadidő helyes eltöltésének biztosítása, diákönkormányzati programok, diáksport 

foglalkozások megszervezése, az iskola tárgyi adottságainak teljes körű kihasználása 

(tornaterem, sportpályák, könyvtár, számítógépek, stb.). 

 A haza, az intézmény hagyományainak ápolását, tiszteletét szolgálják a különböző 

gyűjtőmunkák, a hon – és népismereti órák tevékenységei, versenyek, vetélkedők 

megszervezése, kiállítások, karneválok, gyermeknap, ballagás, Feszty nap, városi 

rendezvényekhez való kapcsolódás, stb.). 

 Kapcsolatok ápolása, további építése, melynek fő területei: a városi és város környéki 

általános iskolák, önkormányzat, szülői szervezet, társ – és közművelődési 

intézmények, stb. 

 Műveltségi kontinuitást biztosítunk a könyvtárhasználati órák megtartásával, a vers, 

mese –  és prózamondó, népdalénekesi versenyekkel, színház –, múzeum – és 
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kiállításlátogatások megszervezésével, iskolai irodalmi vetélkedők rendezésével, pl. 

kötelező olvasmányokhoz, évfordulókhoz kapcsolódva. 

 A környezet és a természet szeretetére, védelmére jó lehetőség adódik kirándulások, 

túrázások alkalmával, madarak és fák napja megtartásával, takarítási akciókkal, erdei 

iskolákkal, táborokkal. 

3.1.5. Követelményrendszer 

A tanulókkal, a nevelőtestülettel szemben támasztott követelmények mindenkor 

meghatározzák az iskola alapvető törekvéseit, hova szeretné eljuttatni a tanulóit a kitűzött célok 

és feladatok megvalósításával (neveltség, műveltségszint). 

 

1. A tanulókkal szemben támasztott legfontosabb követelmények (a Házirend 

fogalmazza meg) 

A tanulók elsőszámú kötelessége a tanulás, képességeiknek megfelelő szinten. 

Munkájukra az igényesség, az egyre magasabb szintre való törekvés legyen a jellemző. 

A Házirend betartása a magatartás, a szorgalom és viselkedéskultúrával kapcsolatos elvárások 

terén. 

El kell érni, hogy öltözködésükben legyenek mértéktartóak (felelősök: osztályfőnökök, az 

iskola minden pedagógusa, sőt a tanulók is). 

 

2. A nevelőtestület számára támasztott alapvető követelmények 

Legyen céljuk a pedagógiai kultúrájuk folyamatos fejlesztése, egységes nevelési és oktatási 

eljárások, követelményrendszerek kialakítása. A pedagóguskompetenciák elérése, fejlesztése, 

elmélyítése, melynek segítségével a pedagógusok munkájukat eredményesen láthatják el. 

Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítása vár pedagógusainkra: 

 Továbbképzéseken való részvétel (helyi, területi). 

 Legújabb pedagógiai módszerek megismerése, alkalmazása (helyi tanterv). 

 Szakmai munkaközösségek tevékenységének továbbfejlesztése, a tehetséggondozás és 

a felzárkóztatás feladatainak megszervezése. 

 Nevelőmunkájukban a gyermekcentrikusság, tolerancia, egyéni bánásmód, türelem 

tükröződjék. 

 Igyekezzenek alkotó, jó közösséget alkotni továbbra is, legyen kiemelt feladatuk a 

szülőkkel való együttműködés. 
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 Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával nevel. 

 Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi kibontakozását. 

 Személyi ügyekben szem előtt tartja a gyermekszeretetet, a gyermekek és az intézmény 

tekintetében a diszkréciót.  

 Rendszeres kapcsolattartás diákjai osztályfőnökével, nevelőtanáraival, szüleivel, többi 

tanárával. 

 Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezett egész tanévi 

munkáját, a megvalósulás dokumentálását, a reflexiók beépítését a munkája 

minőségének emelése és mind tudatosabbá tétele érdekében időben végezze el. 

  Szakmailag és módszertanilag alaposan készüljön fel. Munkáját a pontosság 

jellemezze.  

 Ismerje és alkalmazza az iskola nevelési dokumentumaiban megfogalmazott elveket az 

ellenőrzés-értékelés folyamatában és ezek szerint cselekedjen. 

 Vegyen részt a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, kapcsolódjon be az 

intézmény működési rendjében felmerülő elfoglaltságokba. 

 Vegyen részt a munkatervben előirt tanulmányi kirándulásokon, iskolai 

rendezvényeken. 

 A tantermekben, szertárban, tornateremben…stb., az intézmény helyiségeiben, 

területén biztosítsa a rendet. 

3.1.6. A pedagógusok, osztályfőnökök részletes feladatai 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. 

• A tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók 

munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a 

helyettesített órák vezetése. 

• Javító – és osztályozó vizsgák lebonyolítása.  

• Kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

a versenyekre való felkészülés, részvétel, kíséret biztosítása, a tanulmányi versenyek 

lebonyolítása.  

• Tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok. 

• Az oktatási módszerek szabad megválasztása, pl.: KIP módszer alkalmazása.  

• Felügyelet a tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken.  
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• 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 (külföldi 

tanulmányi kirándulások esetén a külön törvényi szabályozás figyelembevételével). 

• Iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel. 

• Részvétel a munkaközösségi értekezleteken. 

• Tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés. 

• Szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása. 

• Osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

Céltudatosan összehangolja osztályában a nevelési tényezőket, mindent megtesz azért, hogy 

osztálya jó közösséggé váljon, amelyben minden tanuló teljeskörű tagnak érzi magát. 

Tanítványai családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére törekedve, az 

intézmény nevelési céljainak megfelelően, azokkal mélyen azonosulva, formálja 

személyiségüket, segíti önismeretük, hivatástudatuk fejlődését. 

Igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődését (szünetekben, 

kirándulásokon, iskolai rendezvényeken való részvételével). 

• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

• Együttműködik az osztály tanulóival, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

osztály szülői munkaközösségével. 

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

terjeszti. 

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

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő gyermek – és ifjúságvédelmi 

feladatokra, kapcsolatot tart az iskola gyermekvédelmi 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.  

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

különös gondot fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

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

terjeszti. 

• A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal 

írásban értesíti. 

• Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

3.1.7. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A pedagógia szerint a személyiség egyik legalapvetőbb sajátossága, hogy nem 

egyszerűen pszichikai folyamatok, állapotok összessége, hanem különböző szintű és funkciójú 

komponensek egysége. 

Ezért feladatunk a személyiségfejlesztéssel: 

- a pedagógiai program alapelveihez, cél- és feladatrendszeréhez igazodó,  

- a Nemzeti köznevelési törvényben, kerettantervben képviselt értékekre épülő, 

- a helyi sajátosságokból adódó,  

- a hagyományokat figyelembe vevő feladatok meghatározása. 

 

A feladatok színterei:  

a) Tanórai nevelés: önálló megismerés, problémamegoldás, megfelelő tanulási stratégia 

kialakítása, önismeret fejlesztése, önálló életvezetés, kommunikáció, 
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kapcsolatteremtés, alkalmazkodás a változó körülményekhez, a társadalomban való 

eligazodás, az idegen nyelv tudásának fejlesztése. 

b) Tanítási órákon kívüli tevékenység, ill. iskolán kívüli nevelés. Itt elsősorban 

kiemelkednek a napközis foglalkozások, mint a személyiségfejlesztés sokoldalú 

művelésének területei. A tanulmányi foglalkozásokon elsősorban a gyermekek 

intellektuális képességei fejleszthetők, a szabadidős tevékenységben pedig megvalósul 

az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos magatartás kialakítása, a 

hagyományok ápolásával a társadalmi életre való felkészítés. 

 

Kiemelt feladatunk: a beiratkozott tanulók személyiségének, képességeinek és 

készségeinek kibontakoztatása. Fel kell készíteni tanulóinkat arra, hogy természeti és 

társadalmi környezetüket megismerjék, védjék és formálják. Őrizzék meg gyermeki 

sajátosságukat, fejlődjön kreativitásuk, kommunikációs képességük, vizuális 

befogadóképességük, mozgáskultúrájuk, manualitásuk, technikai képességük, 

beszédkultúrájuk, helyesírásuk, logikus gondolkodásuk, problémamegoldó képességük. 

 

A magyar nyelv műveltségünk feltétele, kultúránk hordozója. Ezért kiemelten fontos a 

nyelvi kommunikációs nevelés. Minden tartárgy tanításánál nagy gondot kell fordítani a 

magyar nyelv helyes használatára, a tanultak értelmes kifejezésére, a szabadosság elleni 

küzdelemre. 

Elsődleges kiemelt feladatunk: tanuljanak meg írni a magyar helyesírás szabályai szerint, 

törekedni kell a pontos, folyamatos olvasásra (alsó tagozat, napközi meghatározó szerepe). 

Az olvasás megszerettetésében, népszerűsítésében kissé elavult iskolai könyvtárunk a 

könyvtárosával, a városi és a gyermekkönyvtár a programjaival, sokat tehet. Minél szélesebb 

körben kell kihasználni ezek különböző kiegészítő szolgáltatásait. 

A matematikai nevelés területén is az alapkészségek kialakítására kell törekedni. Cél a 

gondolkodási műveletek, az emlékezet, a megfigyelés, a megértés, a következtetés, a logikai 

ítélőképességnek az alkalmazása iskolai oktatásunk valamennyi területén. A célok eléréséhez a 

matematikaórák hatékony kihasználása mellett segítséget nyújthatnak a versenyek, 

számítógépes foglalkozások, a különböző logikai játékok, a táblajátékok. 

A természettudományok tanítása során kiemelt szerephez kell juttatni a 

környezetvédelmet. El kell érnünk azt, hogy tanulóink életkoruknak megfelelő szinten 

rádöbbenjenek a káros környezeti hatásokra (veszélyes hulladékok). Már most tudatosítani kell 

bennük milyen óriási jelentősége van természetünk megóvásának, védelmének.  
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A természettudományok tanítása során fejleszteni kell a tanulóknál az összefüggések 

felismerésének képességét, a logikai gondolkodást, a kérdés-probléma felvetés képességét. 

Az értelmi nevelésen túl a mai korszerű nevelésünk alapját képezi az érzelmi nevelés is. 

Ezen a téren hangsúlyos szerep jut az ének, a tánc tanításának (énekkar, kapcsolat a 

zeneiskolával, hangszeres muzsikálás lehetőségeinek kihasználása, hangszeres kíséretek). 

 

Jellemezze tanulóinkat az érdeklődés, a nyitottság, az önkifejezés igénye. A helyes 

énkép kialakításához törekedjünk tanulóinkban kialakítani a helyes értékrendeket, valamint az 

önnevelés szándékát. Külön célként tűzzük ki a tolerancia erényének kimunkálását. 

Elfogadtatni a másik ember személyiségét, tisztelni az emberi méltóságot, "emberközpontú" 

nevelés domináns szerepét. 

Fontos, hogy tanulóink megtanulják az önálló tanulás technikáját (a tanulás tanulása), a 

szerzett képességek alkalmazásában legyenek kreatívak. Cél: korszerű ismeretekkel, a 

mindennapokban alkalmazható tudással és képességekkel rendelkezzenek. 

A tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatást kívánjuk elősegíteni különféle módszerek és 

szervezeti formák alkalmazásával. Az egyéni képességeket figyelembe vevő differenciálást a 

felzárkóztatással és a tehetséggondozással akarjuk megvalósítani. 

Iskolánk sajátíttassa el tanulóival az alapműveltséget, kiemelten a sajátos arculatunknak 

megfelelően. 

 

A tanulók értékelését egyéni fejlődésük és sikeres tanulási teljesítményük érdekében az 

igazságosság, az esélyteremtés és a méltányosság alapelveit szem előtt tartva, emberi 

méltóságuk tiszteletben tartásával kell megvalósítani. Tudatosan törekszünk csökkenteni a 

tanulókat ért kudarcok számát, a tanuló egyéni fejlődéséhez mért eredmények hangsúlyozásán, 

a sikereken keresztül történő munkát tartjuk célravezetőnek. Ugyanakkor ráneveljük őket a 

mégis jelentkező kudarcokra, azok elviselésére, hogy lehetőleg ne adják fel. 

Célunknak kell lenni, hogy ne abszolutizáljuk a teljesítményelvet, megítélésünk alapja 

az legyen, hogy mit tud a tanuló, mit tesz, mire képes és mire törekszik. El kell jutni arra a 

fokra, hogy felismerjék: a pillanatnyi személyes érdek nem minősítheti cselekedeteiket. 

Tetteikért mindenkor felelősséget kell vállalniuk. Alakuljon ki a kötelesség- és 

felelősségtudatuk, kiemelten az iskolába járás és tanulás, továbbá a kapott feladatok és 

megbízatások terén. 

Alakuljon ki bennük a tudás becsülete, a munka tisztelete. Vállalások az 

osztályközösségért, munkavégzés iskolában, osztályban, otthon.  
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Sajátítsák el a kulturált viselkedési szabályokat (rendezvények, összejövetelek, jó 

színterei), alapvető erkölcsi értékeket, és ezek határozzák meg cselekedeteiket. 

El kell érnünk, hogy tartsanak rendet és tisztaságot maguk körül: dekorálások, 

szépítések, környezetvédelem. (Állandó kiállítás az aulában.) Minél több irodalmi és művészeti 

alkotás megismerésére való törekvés. Ennek érdekében: színházlátogatások, könyvtári és 

rendhagyó irodalmi órák, múzeumok, kiállítások látogatása. 

El kell érnünk, hogy szívesen végezzenek munkát, legyenek "vállalkozók". 

Rendelkezzenek alkalmazásképes tudással a legelemibb háztartási és technikai, továbbá 

informatikai, számítástechnikai ismeretek körében. Rendeltetésszerűen használják a 

rendelkezésre álló technikai eszközöket. 

Fontos cél oktató – nevelő munkánk során, hogy mindenkor jusson kifejezésre az 

egymás munkájának segítése, megbecsülése. A következetes munkafegyelem kialakítása, 

rendszeres tanulásra ösztönzés folyamatos számonkéréssel, ellenőrzéssel. 

3.1.8. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos elvek és feladatok 

Alapelvek: 

Nevelésünkben nagy hangsúlyt kap annak az egészséges életmód iránti igény 

kialakítása. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az egészség érték, annak megóvása minden 

ember érdeke és feladata.  

Cél: tanulóink pozitív gondolkodásának fejlesztése, szemléletük alakítása annak 

érdekében, hogy egészséges felnőttként éljenek, így megfeleljenek a mindennapok 

kihívásainak.  

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskolai közösség életminőségének, 

életfeltételeinek javítását szolgálja, amelynek célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi 

állapot javítása, olyan problémakezelési módszer, amely az iskola közösségének aktív 

részvételére épít. 

 Érjük el, hogy az iskola minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, 

lelki és szociális fejlődését. 

 Váljon az egészségügyi kultúra az általános műveltség szerves részévé, tudatosuljon, 

hogy az egészség, mint meghatározó társadalmi és személyi erőforrás biztos befektetés 

a társadalom számára. 

 Legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges 

életvitelt kialakítani. 
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 Ismerjék fel a környezet, a viselkedés, az életmód és az egészségi állapot ok – okozati 

összefüggéseit. 

 Fejlődjön a beteg, sérült és fogyatékos embertársaik iránti elfogadó és segítőkész 

magatartásuk. 

 Életkoruknak megfelelően ismerjék az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok 

szervezetre gyakorolt hatását, a betegségek, sérülések elkerülését az egészség 

megőrzését. 

 Legyenek ismereteik a prevenciós eljárások fő formáiról. 

 Álljon az egészség, mint életvezetési érték a tanórán belül és az azon kívüli szabadidős 

programok középpontjában. 

 

Az egészségnevelés célja:  

 Rendelkezzenek a tanulók korszerű ismeretekkel! 

 Kiemelten fontos, hogy tanulóink felismerjék az egészség értékét. Időben el kell kezdeni 

a szenvedélybetegségek megelőzésére történő törekvéseket (dohányzás, alkohol, 

kábítószer veszélyei). Legyenek képesek a káros szenvedélyektől mentes egészséges 

életvitelre. 

 A folyamatos iskolaorvosi és fogászati szűrésekkel, védőoltásokkal biztosítjuk 

tanulóink megfelelő szintű egészségügyi ellátását. A gyógytestnevelésre kötelezett 

tanulók részére foglalkozásokat szervezünk. 

 A sportolás meghatározó szerepének kihasználása az egészséges életmód 

továbbfejlesztése vonatkozásában. Ennek érdekében fontos feladatunk, hogy 

testnevelés órákon kívül is mindennap lehetőséget biztosítsunk tanulóink 

mozgásigényének kielégítésére (különféle sportfoglalkozások, edzések, sportkörök). 

Az iskolai testnevelésen túl kirándulásokat, táborokat, túrákat, sportdélutánokat 

szervezünk. 

 Kiemelt feladatnak tekintjük az úszásoktatást, illetve szorgalmazzuk a magasabb 

évfolyamokon a különböző uszodai foglalkozásokat. 

 Részt veszünk a város egészségmegőrzési prevenciós programjában, a „Kincset ér” 

elnevezésű programban. 



24 

 

3.1.9. Az egészségfejlesztés iskolai feladatai, fő területei 

Az intézmény egészségfejlesztési programjának célja az iskolai közösség 

életminőségének, életfeltételeinek javítása. Célunk az életminőség, ill. az egészségi állapot 

javítása. Az egészségfejlesztési programunk épít az iskola közösségének aktív részvételére.  

Egészségnevelési feladatok:  

 Higiénés magatartásra nevelés, a személyes higiéné.  

 A környezeti higiénére való nevelés területei: a település, a lakókörnyezet, az iskola, a 

lakás, a közvetlen tanulói környezet higiéniája. 

 Egészséges táplálkozásra nevelés. 

 Egészséges mozgásfejlődés biztosítása: a rendszeres testmozgás, testedzés iránti igény 

felkeltése, a sportolás szükségletté tétele. Erőnlét, tehertűrés, fittség, állóképesség 

egyéni fejlesztése.  

 Baleset megelőzésére, az egészség megóvására nevelés: felkészítés a balesetveszélyes 

helyzetek felismerésére és elkerülésére, az elsősegélynyújtás alapjainak megismertetése 

és alkalmazása, a szűrővizsgálatok, a prevencó jelentőségének megismertetése. 

 A helyes szokások, napirend kialakítása. Korszerű, egészséges táplálkozás. 

 A lélek egészsége. 

 

Az iskolai egészségnevelési program szereplői: 

 a diákok, 

 a tantestület (kiemelt szerepük van a testnevelőknek, biológia szakos tanároknak és az 

osztályfőnököknek, valamint az egészségfejlesztésben képzett pedagógiai 

szakembereknek), 

 a szülők, 

 az iskolaorvos, 

 a védőnő, 

 pszichológus, 

 a diákönkormányzatot segítő pedagógus, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 

 körzeti megbízott rendőr, 

 egyéb, a városban működő intézmények. 
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Módszereink: 

 az egészség megőrzésével kapcsolatos előadások tartása, 

 a leginkább veszélyeztetett csoportok felkutatása, 

 az egészséges életmódra utaló foglalkozások tartása. 

 

A programok, célok megvalósításának színterei: 

Minden tantárgynak vannak csatlakozási pontjai: elsősorban az osztályfőnöki órák, 

testnevelésórák, sportkörök, úszásoktatás, osztálykirándulások, erdei iskolák, iskolai, városi 

sportrendezvények, táborok, délutáni szabadidős programok, vetélkedők, versenyek, játékos 

programok, iskolai ünnepélyek, rendezvények, „Kincset ér!” városi prevenciós program. 

 

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatok konkrét programok, tevékenységek az iskolában: 

Időpont Esemény 

Szeptember Sportos akadályverseny, csatlakozás az Európai Diáksport Napjához 

Zenés reggeli torna  

Hulladékgyűjtés  

Október Természetjárás 

Zenés reggeli torna  

November Salátadélután, sportversenyek 

Előadás: egészséges ételek, egészséges táplálkozás, egészséges életmód 

„Tök jó hét” 

Márton napi délután 

Zenés reggeli torna  

December  A tél örömei  

Január A tél örömei 

Február Farsangi rendezvény (jelmezes nap) 

Március  Focibajnokság  

Tisztasági őrjárat ( A víz világnapja alkalmából szervezett programon való 

részvétel) 

Zenés reggeli torna  

Április A tánc világnapja 

Gerecse 5,10,20 teljesítménytúra 

DÖK által szervezett túra  
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Zenés reggeli torna  

Május  Erdei iskolák 

Kirándulások 

Van mit tisztáznunk – városi programban való részvétel 

Hulladékgyűjtés  

Zenés reggeli torna  

Június  Vándortábor 

Zenés reggeli torna  

 3.1.10. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

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

biológia – és testnevelésóra) és délutáni csoportfoglalkozásokon, valamint a városi prevenciós 

program keretében valósul meg. 

Általános iskolában véleményünk szerint nem várható el, hogy egyik tanuló a másikat 

elsősegélyben részesítse. Ezért mi csak arra törekszünk, hogy tanulóink vegyék észre 

bajbajutott társaikat és a lehető leghamarabb értesítsék a legközelebbi felnőttet. 

Azt szeretnénk elérni, hogy ne essenek pánikba, ne tegyenek olyasmit, amivel növelik 

a bajt, hanem tudják alkalmazni azt a keveset, amit elvárunk tőlük. Tudjanak beszámolni 

röviden a sérült állapotáról, és a baleset helyszínéről. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 osztályfőnöki 

Minden év első tanítási napján tartunk két osztályfőnökiórát, melynek egyik fő témája az iskolai 

balesetek megelőzésének oktatása. 

 biológiaórák 

8. évfolyamon a Testünk témakör tananyagához tartozik az elsősegély-nyújtási alapismeretek. 

 3.1.11. Az intézmény környezeti nevelési elvei 

1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

• a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; 

• a tanulókban a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő 

szokásrendszer megalapozása; 
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• tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szükséges 

képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan 

működését elősegítik; 

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

keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel, 

mint: 

- a környezet fogalmával, 

- természeti és társadalmi környezet fogalmával, 

- a földi rendszer egységével, 

- a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 

- a környezetvédelem lehetőségeivel, 

- lakóhelyünk természeti értékeivel, 

- lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival. 

 

2. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának feladata. 

Ebbe a tevékenységbe bevonjuk a családot, a szülőket is. Ezáltal biztosítjuk, hogy a megszerzett 

ismeretek, készségek rögzüljenek és integrálódjanak tanulóink mindennapjaiba. 

 

3. A környezeti nevelés színterei: 

- minden tanóra, 

- minden tanórán kívüli foglalkozás, 

- rendezvények. 

 

4. Az iskolai környezeti nevelést szolgáló tevékenységformák: 

a) Tanórák 

- A természetismeret, földrajz, biológia tantárgyak tanóráin feldolgozott ismeretek által. 

- A történelem órákon feldolgozott ismeretek által: 

● érezzék az egyén, az állam és a társadalom felelősségét, 

● értsék meg a mai világ globális problémáit, 

● ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, váljanak hagyománytisztelővé, 

● tudják és értsék meg, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át 

a természet. 

- Magyar irodalom órákon: 
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● ismerjék meg a közvetlen természetes és ember alkotta környezetük értékeit bemutató 

irodalmi alkotásokat. 

- Etikaórákon fejlesszük a tanulókat úgy, hogy: 

● legyenek képesek a megteremtett értékek között úgy élni, hogy a legkevesebb 

károsodást okozzák, 

● legyenek meggyőződve arról, hogy az mindenkinek megfelelő életteret kell hagyniuk, 

● szilárduljon meg bennük a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges 

környezetért. 

b) Az osztályfőnöki órák tematikájában jelen vannak a következő témák: 

 - Ismerjük meg Komárom természeti értékeit, 

- A környezetszennyezés és következményei, 

- Klímaváltozás bolygónkon, 

- Elég a Föld ivóvíz készlete az emberiségnek? 

c) A környezeti nevelést szolgáló tanórákon kívüli foglalkozások: 

- Minden tanévben egy alkalommal „környezetvédelmi őrjárat” szervezése az iskola 

környékén és a lakótelepen. 

- Minden tanévben folyamatosan megszervezzük a szárazelem-gyűjtést. 

- Tanévenként kétszer papírgyűjtést szervezünk. 

- Gyűjtjük a PET- palackokat, a kupakokat.  

d) Iskolánk tanulói részt vesznek városunk által (vagy más iskolák által) szervezett 

környezetvédelmi rendezvényeken. Például: 

- előadásokon 

- csatlakozunk a város szervezésében megrendezésre kerülő autómentes naphoz 

- Föld napja alkalmából szervezett várostisztítási akcióban - rajz- és fotópályázatokon,  

- városi vetélkedőkön. 

 3.1.12. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Az ember sajátja, hogy közösségben él. Ezért fontos cél, hogy a közösség, mint 

tevékenységi keret segítse az egyén fejlődését, képességeinek kibontakoztatását úgy, hogy azok 

egyéni lehetőségeinek maximumára jussanak el. 

A közösségi nevelés területei:  

- család, 

- iskola, 
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- iskolán kívüli közösségek. 

 

Az iskolánk keretén belül működő közösségfejlesztés fő területei: 

a) A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok (szaktárgyi, osztályfőnöki órák)  

A tanórán résztvevő tanulók egy osztályközösség tagjai. Összefogó kerete elsősorban a 

tanulmányi munka, de közben egy véletlenszerű csoportosulás, ezért legfontosabb célunk a 

valódi közösségek formálása. 

Mindezek érdekében törekedni kell: 

- A tanulás támogatására, az eredményes oktatáson túl az egyéni bánásmód 

megvalósításával (felzárkóztatások, korrepetálások, differenciált foglalkozások, 

tehetségek kibontakoztatása), folyamatos ellenőrzéssel. 

- Közösségi cselekvések kialakításának segítésére, fejlesztésére (példamutatással, helyes 

cselekvésekkel: bírálat, önbírálat). 

- Az önállóság, öntevékenység kibontakoztatására (merjenek vállalkozni, végezzenek 

munkát a közösség érdekében). 

- A folyamatosság biztosítására (az elért eredmények továbbfejlesztése). 

- A közösségi szokások elfogadtatására (etikai értékrend). 

- Az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítésére.  

- A harmonikus embertársi kapcsolat kifejlesztéséra. 

 

b) A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai (napközi, szakkörök, 

kirándulások ...) 

Kötetlenebb tevékenységi formák ezért a közösségfejlesztés kiváló területei.  

Feladatok: 

- Sokoldalú foglalkozások keretében a közösségi magatartás kibontakoztatása, erősítése 

(napközis kulturális foglalkozások, szakköri tevékenység). 

- A játéktevékenység kibontakoztatása, melynek a közösségekhez való tartozás érzésének 

megerősítését kell biztosítani.  

- A társas együttélés szabályainak kibontakoztatására való törekvés. 

- A túrák, kirándulások során a környezet iránti felelősség érzésének mélyítése 

(környezetvédelem). 
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c) A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

A diákönkormányzat a tanulók önirányító, önszervező közösségei, melynek keretében 

pedagógus irányításával, életkori fejlettségüknek megfelelően szervezik saját ügyeiket. 

Feladatok a közösségszervezés terén: 

- A közös érdekeken alapuló célok kijelölése (szervezettség megvalósítása). 

- Közösségépítő tevékenység megvalósítása, továbbfejlesztése. 

- A közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat megvalósítása). 

 

d) A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai 

Örömet adó munkaformák, amelyek kötődnek a tanulók személyes életéhez, miközben 

közösséget formálnak. A tevékenységeket élményre épülő módszerekre kell alapozni. 

Feladatai: 

- A végzett közös munka során az önismeret elmélyítése (mire képes az egyén, 

szereplések kihívások). 

- A csoporton belüli kapcsolatok erősítése (baráti közösségek kialakítása, egymás 

segítése). 

- Az érdeklődések tartós aktivitásra ösztönözzenek (helyes szokások kialakítása). 

- A pozitív emberi kapcsolatok kialakításával pozitív töltésű életmód kialakítása 

(szabadidő hasznos eltöltése).  

- A közösségfejlesztéssel kapcsolatos konkrét feladataink, amelyek megvalósítása során 

törekedni kell arra, hogy tanulóink nagy többsége: 

o ismerje meg a társas együttélés szabályait, amelyek a harmonikus baráti 

kapcsolatok kialakításához szükségesek (egymás megbecsülése), 

o megismerje, becsülje az otthont, a lakóhelyet, a szülőföldet, megőrizze, ápolja 

nemzeti kultúránkat (helytörténet, népi hagyományok), 

o nyitott legyen más kultúrák iránt nemzetközi kapcsolatok ápolására,  

o rendelkezzen a megfelelő szintű kommunikációs képességgel, képes legyen az 

anyanyelv megfelelő szintű alkalmazására (szép magyar beszéd követelményei),  

o tisztelje a természetet, törekedjen a környezeti károk megelőzésére 

(környezetvédelem),  

o kellő mélységű támogatást nyújtson a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakításának megelőzésére. 

- Tanulóink legyenek képesek a tanulásra, önálló ismeretszerzésre, egymás segítésére, 

segítő szándékú ellenőrzésre, önellenőrzésre (önállóságra nevelés, kutató munkák).  
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- Segíteni kell a tanulók kezdeményezéseit, hozzá kell járulni a közvetlen 

tapasztalatszerzéshez, el kell érni, hogy alakuljon ki tanulóinkban vonzó jövőkép, amely 

elősegíti a szükséges életvitelt, a környezet iránti pozitív érzelmi hatások erősödését. 

- Ki kell fejleszteni tanulóinkban az új információs rendszerben való eligazodást, 

valamint annak használati képességét (informatika továbbfejlesztése). 

- Az iskola segítse azoknak a magatartásoknak, szokásoknak a kialakulását, amelyek a 

tanulók egészségi állapotát javítják (rendszeres testedzés, gyógytestnevelés). 

4. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL 

KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEINK  

4.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

Oktató-nevelő munkánk tervezésének alapját a Köznevelési törvény, a NAT és a 

Kerettantervek alapján átdolgozott Helyi tanterv adják. A fentiek jegyében olyan művelt, nyitott 

fiatalokat kívánunk kibocsátani iskolánkból, akik képességeiknek megfelelő, biztos 

ismeretekkel rendelkeznek, amelyek alapul szolgálnak egy magasabb szintű (középfokú) 

ismeretrendszer megszerzéséhez.  

Olyan iskolát szeretnénk továbbra is, ahol a belső légkör, a tartalmas együttes munka 

következtében jól érzi magát a tanuló és tanára egyaránt. Ahol a tanuló ötletei, játékai, feladatai, 

kérdései, versei, írásai, számítógépes programjai stb. szervesen beépülnek az iskolai 

foglalkozásokba. Ahol megtanul tanulni (egyénre szabott módon), ahol felkeltik benne a tudás 

iránti vágyat, ahol felfedezheti az alkotás izgalmát, örömét, miközben hozzásegítjük ahhoz, 

hogy megtalálja azt, amit felnőttként tenni szeretne. Mindezeknek a megvalósítása egy 

bármilyen felkészült tantestületnek is komoly kihívást jelent. Ezt a hosszú pedagógiai 

folyamatot csak nagyon céltudatos oktatással, neveléssel és jó összefogással lehet sikerre vinni. 

Meghatározóak lehetnek ebben a pedagógiai folyamatban azok a tevékenységek, amelyek 

a vállalt alapfunkció mellett erőteljesen megjelennek. Ezek jelenthetik az iskola, sajátos 

arculatát. 

 

A tehetség kibontakoztatása:  

Kiemelt fontosságú feladat a tehetség felismerése és kibontakoztatása, fejlesztése. Minden 

pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően 

gondoskodhassunk fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli 
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területekre egyaránt, együttműködést tételez fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével 

foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. 

 A tehetség kibontakoztatását szolgáló tevékenységek:  

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

 a tehetséggondozó foglalkozások, 

 a szakkörök, 

 iskolai sportkörök, 

 versenyek (tantárgyi), levelező versenyek, 

 vetélkedők, 

 bemutatók, 

 szabadidős foglalkozások (színház, koncert, opera, múzeumlátogatások), 

 az iskolakönyvtár használata, 

 az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata, 

 a továbbtanulás segítése. 

 

Tehetséggondozó munkánk legfontosabb feladata, hogy szilárd alapokat teremtve 

tanulóinkat nyitottá, fogékonnyá tegyük az értékek befogadására és kreatívvá a szerzett 

képességek alkalmazásában.  

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a művészeti nevelésre. A specifikus képességek 

fejlesztése mellett rengeteg lehetőség nyílik a gyerekek sokoldalú megismerésére a 

képzőművészet, dramatikus játékok – színjátékok –, népművészet területén. Továbbra is 

fontosnak tartjuk a manuális és kreatív foglalkozásokat, a rajzolni szerető tanulóink művészet 

iránti érdeklődését, a tehetségek fejlesztését. 

A 2022/23-as tanévtől az intézmény nagy hangsúlyt fektet a természettudományok iránt 

érdeklődő, a természettudományokban tehetséges tanulók fejlesztésére is, ezért 

természettudományi orientációs osztályt indítunk.  

Az idegen nyelv oktatását 3. évfolyamon kezdjük el felmenő rendszerben. A 2022/23-

as tanévtől azonban már az első évfolyamon biztosítani kívánjuk az idegen nyelvvel való 

ismerkedés lehetőségét, ezért játékos idegen nyelvi foglalkoztatót biztosítunk szintén felmenő 

rendszerben. Felső tagozaton egy csoportban emelt szinten folytatjuk az oktatást, kimenő 

rendszerben. Továbbra is célunk a kommunikációs készség egyre magasabb szintre emelése, a 

német/ angol nyelv alapvizsga szintű tudásának megközelítése, elérése (segítése szakköri 
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foglalkozásokkal). Előtérbe kívánjuk helyezni a nyelvtanulási kedv felkeltését, a játékos 

formákat, legyen általános ismeretük tanulóinknak az adott nyelvet beszélő országról.  

A testnevelés és sport terén - a mindennapos testnevelés, testedzés még sokkal többet 

lendíthet majd eredményeinken, kiemelten a kézilabda, a futball, atlétika és úszásoktatásban. 

Tanórai keretek között helytörténeti kutatásokkal, pályázatokra, vetélkedőkre való 

benevezésekkel ismerhetik meg diákjaink városunk múltját, történelmét. (Nevezetesen: 

Brigetio, 1848 – 49., Feszty művészete, helytörténeti kapcsolódásai.) 

Könyvtárhasználati készségek. Az iskolai könyvtárunk a tanulóink többségénél sokat 

tud tenni az olvasóvá nevelésben, többeknél magas szintű könyvtárhasználati ismereteket 

fejleszt ki. A könyvtár népszerűsítését kiemelt feladatként kezeljük, hiszen az internet világában 

a nyomtatott könyvek használata jócskán háttérbe szorult. 

A tanulók tanórán kívüli fejlesztésének formáiról és óraszámairól a mindenkori tárgyi 

és személyi feltételek ismeretében a munkaközösségek vezetői véleményének kikérésével az 

iskola vezetősége dönt. A működés konkrét formáit az iskola éves munkaterve tartalmazza. 

4.2. Az SNI-s és beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel 

küzdők segítése 

Iskolánk egyik alapfeladata a beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók és a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált általános iskolai nevelése-oktatása 

Az SNI-s vagy BTMN-s gyermekek száma évről évre változó. Az állami gondozott, a 

munkanélküli felnőttekkel körülvett, gyakran csonka családban nevelkedő gyerekek családi 

normái és az iskola elvárásai bizony feloldhatatlan kettősséget eredményez. Ez a tény szinte 

szükségszerűen elvezet bizonyos magatartási, tanulási nehézségekhez. Következménye lehet a 

lemaradás (túlkorosság) és esetleg, ha nem is jellemzően a lemorzsolódás. Ezért mindenekelőtt 

a család, a szülők meggyőzését, a nevelő munkába való bevonásukat kell ezekben az esetekben 

megoldanunk. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált 

formában, valamint szükség esetén egyéni munkarend szerint folyik. 

A sajátos nevelési igény, a tanulót megillető különleges jogok, és a fejlesztési irányok 

meghatározása mindenkor a pedagógiai szakszolgálat feladata. Az oktató – nevelő munka 

tervezése az irányelvek figyelembevételével történik.  
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A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével – 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján 

terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. A foglakozás alapját a pedagógiai 

szakszolgálat által kiadott szakértői véleményben foglaltak képezik. 

A gyermekek értékelésénél figyelembe vesszük az önmagához mért fejlődését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

- gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása,  

- a tanulásban akadályozott tanulók számára: az irányelvek figyelembevételével készített 

fejlesztési terv alapján történő haladás,  

- eltérő számonkérési, valamint értékelési formák alkalmazása, 

- szükség esetén megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, 

- a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 

- speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök, 

- képességfejlesztő játékok, eszközök, 

- számítógépek fejlesztő programokkal. 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről meghatározza a beilleszkedési, 

magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanuló (BTMN) fogalmát. Ezek a gyermekek is a 

különleges bánásmódot igénylő tanulók körébe tartoznak. Ők a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas kapcsolati 

problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek. Közösségbe való 

beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített, vagy sajátos tendenciát mutat, de 

nem minősül sajátos nevelési igényűnek.  

A képességek fejlődését mindezeken túl erősen meghatározza az otthoni környezet is, 

amelyből a tanuló érkezik.  

Az iskolakezdés, az alapozás éveiben a figyelem felkeltésének, a cselekedtetésnek, az 

ismeretek közvetítésének és megerősítésének differenciált formái a tanórákon képesség szerinti 

kiscsoportok kialakításával, esetenként egyéni bánásmóddal történik. Ezt lehetővé teszi azon 

alapelv, hogy az olvasás, szövegértés, fogalomalkotás, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, stb. 

funkciókat kialakító és megerősítő tantárgyak (elsősorban a magyar nyelv és irodalom, ill. 

matematika) tananyagának elsajátítására és elmélyítésére több időt biztosítunk.  

A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeket 

tanulmányaikban fejlesztőpedagógus segíti.  
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A gyógypedagógiai és fejlesztő pedagógiai munka menetét, működését az alábbi 

törvények, rendeletek határozzák meg: 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

• 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról, 

• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről, 

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 

• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról. 

 

Fő feladatunknak tekintjük:  

 az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírások ismeretét, 

azok biztosítását,  

 a diszkrimináció–mentes oktatás és nevelés, a befogadó és toleráns légkör 

megvalósítását,  

 ismereteink e téren való folyamatos bővítését,  

 az inkluzív oktatás megvalósulását.  

 

Leghatékonyabb eszközei a rendszeres találkozás. A kapcsolatteremtés formái: 

 szülői értekezletek, 

 fogadóórák, 

 nyílt órák, 

 családlátogatások. 

 

Az intézmény bizonyos szociális szolgáltatásai: 

 reggeli ügyelet, 

 igény szerinti szüneti ügyelet, napközis ellátás, 

 Nevelési Tanácsadó vagy a Családsegítő Szolgálat vizsgálatainak kezdeményezése, pl.: 

pszichológiai vizsgálatok indítása a rászoruló tanulók körében magatartási zavarok 

esetén komplex családterápia javaslata.  
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Az iskola céljai közt kiemelt szerepet tölt be a "mindenki jó valamiben" elve, ami hatékony 

eszköz a beilleszkedési zavarok korrekciójára. A tanulási nehézségek leküzdése mellett fontos 

szerepet tulajdonítunk tanulóink körében: 

 a sportnak, 

 a művészeteknek, kiemelten a vizuális művészetnek, 

 technikai alkotókészségnek. 

 

Fontos tényezőnek tekintjük a relatív teljesítményt, a tanulók önmagukhoz viszonyított 

fejlődését. Iskolánkban alkalmazzuk az egyéni bánásmód alapelvét. 

 

Az intézményben működik a korai jelzőrendszer. Minden évben kétszer szolgáltatunk 

adatot azokról a tanulókról, akik tanulmányi teljesítményük tekintetében veszélyeztetettek. 

4.3. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekekkel való törődés  

 A Rendkívüli Gyermekvédelmi Kedvezményben (RGYK) részesülők, a hátrányos 

helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók számára biztosítjuk 

mindazokat a kedvezményeket, amelyek megilletik őket a szociális ellátások területén.  

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében külön figyelmet fordítunk a 

megsegítésre.  

 A szociális hátrányok enyhítését és az iskolai eredményesség növelését segítő 

tevékenységek:  

- A DIFER mérés alapján összeállított hátránykompenzáció elvégzése, alapozó időszak 

nyújtása az első évfolyamon.  

- Megfigyelés, beszélgetés, családlátogatás, konfliktuskezelés, drámapedagógiai elemek 

alkalmazása.  

- Iskolán kívüli szervezett programokban valós részvételük biztosítása.  

- Napköziotthon, tanulószoba biztosítása igény szerint.  

- Együttműködés a szülőkkel.  

- Súlyos esetekben védőnő, orvos, ill. más szakember segítségének kérése, tanácsának, 

javaslatának meghallgatása, felhasználása.  

- A továbbtanulási célok megvalósítását célzó stratégia kidolgozása.  
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- Fokozott figyelem az iskolai hiányzásokra. 

Külön figyelmet fordítunk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóinkra. Számukra külön 

intézkedési tervet dolgoztunk ki. 

 4.4. Az iskola által biztosított szervezeti formák a felzárkóztatásra 

a) Tanítási órákon 

Leghatékonyabban alkalmazott módszere a differenciálás. A feladatokat az egyéni 

képességekhez igazítva kell meghatározni úgy, hogy azért a minimum követelmények 

teljesíthetők legyenek. 

Alkalmazunk csoportmunkát, ill. lehetőség szerint a KIP-et. 

 

b) A nem kötelező tanítási órák keretében 

- korrepetálások, felzárkóztatások alsó és felső tagozaton egyaránt, 

- fejlesztő foglalkozások. 

 

c) Nem kötelező nem tanórai foglalkozások keretében 

- diszlexiás foglalkozások szervezése (2 – 4. osztályosoknál rászorultság szerint), 

- napközis foglalkozások. 

Az iskolánknak ezt a szolgáltatását folyamatosan magas arányban veszik igénybe a családok. 

Iskolánkban alsós évfolyamokon napközis és / vagy iskolaotthonos osztályok működnek, felső 

tagozaton tanulószobát biztosítunk. 

 

A napközis csoportokban kiemelt figyelmet szentelünk a színvonalas munkának. Fő 

tevékenység a tanulás (a tanulási idő hatékony megszervezése). Meghatározó szerepe van a 

napközinek a közösségi nevelés, illetve a tanulók ismereteinek sokoldalú fejlesztésében (közös 

színház, mozilátogatások, kirándulások, délutáni séták). 

 

d) Csoportközi foglalkozások adta lehetőségek kibontakoztatása 

 

e)Sszabadidős tevékenységi lehetőségek biztosítása (Diákönkormányzat programjai) 

 

f) Egyéb tevékenységi formák 

- a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai, 
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- a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése, 

- kirándulások, erdei iskolák. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása során szoros együttműködés 

megvalósítására törekszünk: 

- a gyermek diagnózisát felállító szakértői bizottság, 

- az iskolánkban a gyermek fejlesztését végző, fejlesztésében közreműködő utazó 

gyógypedagógus, 

- a pedagógusok munkáját segítő szakmai szolgáltatást nyújtó gyógypedagógus, 

- iskolapszichológus, 

- az osztálytanítók, 

- a napközis nevelők, 

- a pedagógiai asszisztensek,  

- és a szülők között. 

 

Az iskola gyógypedagógusa a szakértői bizottság diagnózisa és a gyógypedagógus által 

készített egyéni fejlesztése terv alapján végzi rehabilitációs munkáját. Segítséget nyújt a 

gyermek tanítóinak, tanárainak a diagnózis értelmezéséhez, a tanuláshoz szükséges 

segédeszközök, speciális fejlesztő programok kiválasztásához, javaslatot tesz gyógypedagógiai 

módszerek alkalmazására. 

 

A tanító, a szaktanár a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak -egyes 

sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén a 

gyógypedagógussal együttműködve egyéni tantárgyi fejlesztési tervet készít, ennek alapján 

egyéni haladási ütemet biztosít. Az oktatás során individuális módszereket, technikákat 

(differenciált foglalkoztatás, kooperatív csoport – és páros munka, fejlesztő programok, 

speciális tankönyvek, feladatlapok, eszközök) alkalmaz. A közösségépítés során személyes 

példájával segíti a sajátos nevelési igényű gyermek osztályközösségbe való befogadását. A 

kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően érvényesíti a méltányos számonkérési, 

értékelési, ill. átmeneti felmentési lehetőségeket minden esetben a gyermek távlati érdekeinek 

figyelembevételével. 
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 4.5. Gyermek – és ifjúságvédelem 

Napjainkban, amikor a szülők egy része és a családok is nehezebb helyzetbe kerülnek, 

és a gyermekek is egyre kiszolgáltatottabbak, az iskola feladata és jelentősége az 

ifjúságvédelem területén is megnő. Sajnálatos módon egyre több a veszélyeztetett és hátrányos 

helyzetű gyermekek száma. A megélhetési nehézségek, a család hétköznapi gondjai miatt a 

gyerekek sokszor "magukra maradnak" a szülők nem törődnek tanulásukkal, az esetleges 

csavargásaikkal. 

Mindezek ellensúlyozására az iskola kiemelt feladatai közt kell, hogy szerepeljen a 

gyermek – és ifjúságvédelem. 

A gyermek és ifjúságvédelem a tantestület valamennyi tagjának, de különösen a 

gyermekvédelmi felelősöknek és az osztályfőnököknek a feladata. Az említett megélhetési 

gondok fokozódása, a munkanélküliség, az elszegényedés egyre több családnál hoz ki negatív 

jelenségeket (italozás, válás, brutális viselkedés), amelyeket legjobban a gyerekek sínylenek 

meg. A diszharmonikus környezetben kialakul a gátlásosság, a szorongás, a félelem, amelyek 

komoly viselkedési, beilleszkedési zavarokat okozhatnak tanulóinknál. A negatív tényezők 

időbeni felismerése a prevenciót szolgálja. A veszélyek felismerését követően időben 

vizsgálnunk és jeleznünk kell a jelentkező problémákat a gyámügy felé. Az intézkedések 

elsősorban az előidéző okok megváltoztatására törekednek. 

Ezeknél a gyerekeknél a helyettesítő, pótló és korrigáló nevelést tudatosan kell 

alkalmaznunk, mert meggyőződésünk, hogy a közösség nyújtotta élmények meghatározóak 

lehetnek fejlődésükre. Tehát az iskola még sokat segíthet. Feladatunknak tekintjük a 

családlátogatásokat, a problémák megbeszélését a szülőkkel és – természetesen – ezek közös 

orvoslását. Amennyiben indokolt óvó – védő intézkedéseket is alkalmaznunk kell. 

Az iskolai gyermekvédelem alapvető pedagógiai elve a gyermek személyiségének 

megismerése. A beszélgetések, az őszinte érdeklődés, a diszkréció, a pedagógiai intuíció, a 

megértés mind hozzájárulhat a személyiségzavarok leküzdéséhez. 

4.5.1. A gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok, a gyermek – és 

ifjúságvédelmi felelős feladatai 

 A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók felmérése, nyilvántartása. 

 A tanuló egészséges fejlődéséhez szükséges nevelési légkör biztosítása és testi 

épségének óvása a családon belül és a családon kívül.  
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 A tanuló egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az 

iskolaorvoson keresztül.  

 A tanuló intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása 

(ügyelet, étkezés, felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások) a tanuló igénye szerint.  

 Kapcsolattartás a Családsegítő Szolgálattal és a gyámügyi hatóságokkal, a Komárom-

Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Komáromi Tagintézményével, 

iskolaorvossal, védőnővel. 

 A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kísérése az osztályfőnökök 

együttműködésével, szükség esetén intézkedések. 

 A tanulók személyiségének fejlesztése, a megfelelő szemlélet kialakítása, osztályfőnök 

–tanár – szülő együttműködésével. 

 Segítségnyújtás a kulturált szabadidő eltöltéséhez.  

 Különböző fórumokon a gyermekek érdekeinek védelme. 

 Gyors és hatékony intézkedés a gyermeket veszélyeztető helyzetben.  

 A tanuló eredményeinek, iskolába járási kötelezettségének folyamatos ellenőrzése.  

 A rendszeres iskolába járás ellenőrzése, ösztönzés a tanulmányok befejezésére.  

 A tanuló iskolai tevékenységbe való bekapcsolása, sportköri tevékenységbe való 

bevonás. 

 Az egészséges életmódra való ösztönzés, amennyiben nem megfelelő életmódot folytat.  

 A család szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különféle támogatások – 

pénzbeli és természetbeni – felkutatása, a hozzájutás segítése, valamint tanácsadás a 

családellátó tevékenységhez.  

 Gyűjtések szervezése, az ajándékok szétosztása rászorultsági alapon. 

4.5.2. A támogatás jelenlegi formái 

 A tanszervásárláshoz, tanévkezdéshez, karácsonyi ajándékok juttatásához 

önkormányzati, Máltai Szeretetszolgálat általi és alapítványi támogatás.  

 Étkezési hozzájárulás kezdeményezése az önkormányzattól (kedvezményes, ingyenes).  

 Korlátozott mértékben iskolai, Feszty alapítványi támogatás nyújtása (hátrányos 

helyzetűek és tehetségesek). 
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4.5.3. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Mint az előző fejezetben már megállapítást nyert, fokozatosan nő a hátrányos helyzetű 

tanulóink száma. Felméréseink szerint nyilvánvalóvá vált, hogy közülük főként a szociálisan 

hátrányos körülmények között élők száma. Kiemelt feladatunk ezért minden hátrányos 

helyzetű, de különösen szociális hátrányban lévő tanulók segítése képességeik 

kibontakoztatásában. 

A helyzet javítása érdekében évente számba kell venni a tevékenység célját, valamint a 

hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformákat. Mindenekelőtt fel kell tárni azokat az 

okokat, amelyek hozzájárulnak a szociálisan hátrányos helyzet kialakulásához. 

Ilyenek: 

 Családi mikrokörnyezet: 

- túlságosan alacsony egy főre eső jövedelem, 

- munkanélküliség, 

- csonka családok léte (elvált szülők, árva, félárva gyerekek), 

- alacsony iskolázottság, 

- családi élet, családtagok magatartása (helytelen nevelési módszerek, közömbösség, 

rendezetlen életmód … stb.). 

 Családi házon kívüli környezet: 

- utca negatív hatása, 

- helytelen kapcsolatok (galerik). 

 Az iskolai környezet:  

- távolról való bejárás, 

- a tanuló nem megfelelő helyzete a különböző közösségekben, 

- a helytelen baráti közösségek kialakulása (klikkek). 

 Átmenetileg hátrányos helyzet: 

- új tanuló, új környezetbe kerülése, 

- tartós betegség. 

Az így kialakult szociálisan hátrányos helyzet enyhítésére különböző tevékenységeket kell 

megszerveznünk: 

- felzárkóztató és tehetséggondozó programok szervezése, 

- drog- és bűnmegelőzési programok (életkori sajátosságoknak megfelelő előadások, 

videós bemutatók, prevenció), 

- mentálhigiénés programok (Járási Népegészségügyi Osztály, iskolaorvos), 
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- pályaorientációs tevékenység (középfokú intézmények bevonása), 

- felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről (szülők körében),  

- motiválás a napközis foglalkozásokra, 

- kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel, áthelyező bizottsággal. 

 

Szociális juttatások: 

- reggeli ügyelet 7.00 órától, 

- napközis, tanuló szobai és menzai lehetőség bárkinek, 

- rászorultság szerint kedvezményes, vagy ingyen étkezés kezdeményezése az 

önkormányzattól.  

4.5.4. A Komplex Instrukciós Program 

Ez egy olyan heterogén tanulói összetételt feltételező oktatási eljárás, amely eredményesen 

alkalmazható minden tanuló iskolai sikerességének megalapozásához. A módszer célja, hogy 

minden gyerek tudásszintje emelkedjen, és része legyen sikerélményben az osztálymunka 

során. 

A program alkalmazása során a legfontosabb fejlesztendő készségek, képességek: 

- olvasási készség,  

- íráskészség,  

- kommunikációs készség, 

- együttműködés,  

- szociális készség,  

- alkotóképesség, kreativitás, 

- problémamegoldóképesség, 

- önismeret, önértékelés, 

- elvont gondolkodás. 

 

A módszer fő elvei: 

1. Egy központi téma, egy nagy gondolat köré szervezett, mindig nyitott végű, több 

megoldást kínáló csoportmunka segítségével a tanulók kreatív gondolkodásának, 

problémamegoldó képességének fejlesztése. A feladatok megoldása sokféle, különböző 

képesség alkalmazását teszi lehetővé. 
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2. A speciális munkaszervezés lehetőséget teremt a pedagógusnak arra, hogy a feladatok 

sikeres végrehajtása érdekében megtanítsa a gyerekeket a heterogén csoporton belüli 

együttműködési normákra, a munkában a meghatározott szerepek ( kistanár, eszközfelelős, 

hangulatfelelős, írnok, beszámoló, időfelelős) elsajátítására. 

3. A tanulók munkájának ellenőrzését meghatározott normák és az elsajátított szerepek 

segítik. 

A közös munkában az alábbi együttműködési normák betartása szükséges: 

- „Jogod van a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől.” 

- „Kötelességed segíteni bárkinek, aki segítségért fordul hozzád.” „Segíts másoknak, de 

ne végezd el helyette a munkát!” 

- „Mindig fejezd be a feladatod!” 

- „Munkád végeztével rakj rendet magad után!” 

- „Teljesítsd a csoportban a kijelölt szereped!” 

A Komplex Instrukciós Program alkalmazására lehetőség van többek között: 

- egy anyagrész összefoglalásánál, 

- egy új tananyagrész előkészítésénél, 

- de új ismeret megszerzésére és feldolgozására is alkalmat adhat. 

 

A módszer tanterv – és tanmenetkövető, nem igényel külön tantervet. 

A csoporttevékenység beépül a tananyagba. Bár a 45 perces tanóra keretén belül az órai munka 

legfontosabb része a csoportfeladat, a munka minden esetben egyéni, differenciált 

feladatmegoldással zárul. 

A Komplex Instrukció Programban a legfontosabb cél, hogy minden tanuló lehetőséget kapjon 

a munkában való egyenrangú munkavégzésre, hisz mindenkinek van olyan képessége, amely 

alkalmassá teszi a feladatok megoldásában való sikeres közreműködésre. A módszer lehetővé 

teszi, hogy a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét növeljük, a leszakadásukat 

megelőzzük, megakadályozzuk. Emellett a tehetséggondozásra, az egyéni képességek 

kibontakoztatására is módot ad. 

 

A KIP további pillérei : 

- Logikai Táblajáték Program 

- Generációk Közötti Párbeszéd Program 

 

Logikai Táblajáték Program alkalmazásának célja: 
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- a gyerekek értelmi képességének fejlesztése, 

- a szabadidő hasznos eltöltése,  

- hagyományápolás, 

- a társas élet erősítése. 

- Generációk Közötti Párbeszéd Program 

 

A Generációk Közötti Párbeszéd Program azt a törekvéseket valósítja meg, hogy a szülők aktív 

szerepet vállaljanak az iskola életében. Cél, hogy a gyermek és a felnőtt egymástól tanuljon, 

kapcsolat jöjjön létre a generációk között, jobban megismerjék egymást. 

5. AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI 

RÉSZVÉTEL RENDJE 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka egyrészt a nevelők 

és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon a 

tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. Ebben segít a diákönkormányzat.  

5.1. A diákönkormányzat célja és szerepe 

 A diákönkormányzati munka célja a közéletben való részvételre, a tudatos, felelős, 

demokratikus emberi magatartásra nevelés, közreműködés a tanórán kívüli tevékenység 

szervezésében. A diákönkormányzat szerepe az, hogy a tanulók érdekeinek hatékony 

képviseletét ellássa. A tanuló joga, hogy a diákönkormányzathoz fordulhasson 

érdekképviseletért. A diákönkormányzat tevékenysége kiterjed a tanulókat érintő valamennyi 

kérdésre, így különösen a következőkre:  

- a házirendben, szervezeti és működési szabályzatban meghatározott jogokra, 

kötelezettségekre,  

- a diákönkormányzat diákképviselettel kapcsolatos jogaira.  

5.2. A diákönkormányzat működési feltételei 

 A diákönkormányzat működési feltételeit az intézmény biztosítja. Feladatainak 

ellátásához, térítésmentesen használhatja az intézmény helyiségeit, berendezéseit.  
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 5.3. A diákönkormányzat működésének keretei 

 A diákönkormányzat választott testülete, döntéshozó szerve a feladatellátási helyenként 

működő diáktanács, melynek tagjait az osztályok küldik 2 – 2 tanuló személyében. Az 

osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei. A diákönkormányzat munkájának 

segítése a diákönkormányzatot segítő pedagógusok (alsó és felső tagozaton egyaránt) feladata.  

 Iskolánk diákönkormányzata minden év szeptemberében újjászerveződik, tagjait az 

osztályközösségek választják meg, vezetőjét a diákönkormányzati tagok. 

 5.4. A diákönkormányzat feladata, hatáskörei 

 A jogszabályi előírások alapján a diákönkormányzat feladat – és hatásköre a következő:  

- figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését,  

- megállapításairól és tevékenységeiről értesíti a diákokat,  

- gyakorolja a jogszabályban meghatározott jogait.  

A diákönkormányzat közösségépítő jellegét erősíti a már kialakított hagyományok, 

programok szervezése, lebonyolítása. A régi tevékenységek mellett új hagyományok 

teremtésében is fontos szerepet játszik. Olyan tevékenységeket szervez, amelyek értékes 

esztétikai élményeket nyújtanak a közösség tagjainak (kirándulások, múzeumlátogatások). 

Segítenek a gyereknap és farsang megszervezésében.  

6. KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL, A TANULÓKKAL ÉS 

AZ ISKOLA PARTNEREIVEL 

Az iskola, mint oktató – nevelő intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a 

tanulói érdeklődésre épít és figyelembe veszi a szülői érdekeket. Mindezt úgy tudja 

megvalósítani, ha feladatai között kiemelt helyet foglal el a szülőkkel való együttműködés 

kialakítása és annak továbbfejlesztése. 

A nevelés – oktatás, a szocializációs folyamatok vezérlése, a személyiségformálás 

sokkal eredményesebbé válhat, ha a pedagógusok a szülőkkel együttműködő kapcsolatot 

tudnak kialakítani, melynek alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség. 

Az együttműködés formái: 

1. Iskolánk a tanulók helyes neveléséhez a következő tevékenységi formákat nyújtja: 

 Differenciált foglalkozások szervezésével (felzárkóztatás, tehetséggondozás) segítjük a 

szülőket, hogy gyermekeik a képességeiknek megfelelő szintet el tudják érni iskolai 

tanulmányaik során.  
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 Lehetőség nyílt napok, nyílt órák szervezésével bepillantás a közvetlen oktató munkába. 

 Szülői értekezletek, fogadóórák tartásával rendszeres és folyamatos tájékoztatás a 

tanulók előmeneteléről, magatartásáról.  

 A pályaválasztásban az osztályfőnök, a pályaválasztási felelős, az adott szaktanárok 

rendszeres együttműködést tanúsítanak az egyénre (tanulóra) szabottan, pályaválasztási 

szülői értekezlet.  

 A szabadidő hasznos eltöltéséhez elsősorban a tanórán, iskolán kívüli tevékenységi 

formák szervezésével kívánunk lehetőséget teremteni, oly módon is, hogy kérjük a 

szülők segítségét.  

 Az intézmény nyitottságának biztosítása különböző rendezvények szervezésével (pl. 

Karácsonyi vásár, Ovi-suli, Szülők napja, Amit elértünk c. év végi kiállítás ...stb.). 

 A szülők megfelelő információhoz juttatása az iskola nevelési – oktatási koncepciójáról, 

működésének feltételeiről, eredményeiről. 

 Családlátogatások. 

 Közös kirándulások, közös színházlátogatások. 

 

2. A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez, az együttműködéshez az alábbi 

közreműködési formákat várjuk: 

 Aktív részvételt az iskolai rendezvényeken. 

 Hulladékgyűjtési akcióban való hatékony segítség. 

 Közös gyűjtőmunkák végzése (régiségek), azokból kiállítás szervezése. 

 Az iskolai médiába szülők bekapcsolódása. 

 Nevelési problémák nyílt megbeszélése, közös megoldása. 

 Őszinte véleménynyilvánítást, együttműködő, udvarias magatartás. 

Együttműködésünket az eddig kialakult és jól bevált szokások, hagyományok szerint 

kívánjuk folytatni. Nevezetesen: családi játékos sportvetélkedők szervezése, szülői 

munkahelyeken üzemlátogatások, Szülők Akadémiájának szervezése pl. drogmegelőzés 

témakörben, Szülők napja, szülői bál…stb. 

A szülői kapcsolattartásra létrejött fórum iskolánkban a szülői munkaközösség és az 

intézményi tanács.  

A szervezet a Szervezeti és Működési Szabályzata és munkaterve alapján végzi munkáját 

az együttműködés hatékony és sikeres megvalósítása érdekében.  
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3. Egy iskolában meghatározó együttműködés a tanuló és pedagógus közti kapcsolat. 

A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái a tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozások, amelybe beletartozik a diákönkormányzati tevékenység is. 

Iskolánk tanulóiból 1991 – ben megalakult a diákönkormányzat, amely az iskola 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben véleményt nyilváníthat és 

javaslattal élhet. Minden iskolai tárgykörben kérdést intézhet a pedagógusokhoz, a vezetőkhöz, 

képviseli bármely tanuló vagy tanulócsoport érdekeit. 

A diákönkormányzat tanulói képviseleti úton vesznek részt az iskolai élet segítésében, 

szervezésében:  

 tanulmányi munka terén,  

 különböző versenyek, vetélkedők szervezése, benevezések,  

 az iskolai sportélet (osztály bajnokságok, iskolai döntők ...stb.),  

 iskolarádió, honlap, 

 iskolai rendezvények (pl. Feszty nap, Farsang, Gyermeknap ...stb.),  

 kulturális programok (kiállítások, vetélkedők), 

 egyéb rendezvények (Madarak és fák napja, hulladékgyűjtés ... stb.). 

 

4. Kapcsolattartás az iskola egyéb partnereivel: 

Munkakapcsolataink Kapcsolattartó 

Az intézmény működése érdekében napi munkakapcsolatot 

tartunk a fenntartóval és működtetővel, a Tatabányai 

Tankerületi Központtal és Komárom Város 

Önkormányzatával.  

igazgató, helyettesei 

Kapcsolat a város óvodáival / nyílt napok, bemutató órák 

Cél: beiskolázás  

igazgató, helyettesei, 

osztályfőnökök 

Kapcsolat az általános iskolákkal, kölcsönös részvétel 

egymás sport – és kulturális rendezvényein, versenyein  

igazgató, helyettesi, 

osztályfőnökök 

Kapcsolat a középfokú oktatási intézményekkel igazgató, helyettesei, az 

osztályfőnöki mkv. 

Kapcsolat az iskolaorvossal, védőnővel, egészségügyi 

szervekkel 

igazgató, helyettesei 

Kapcsolat a városi könyvtárral, a városi televízióval  igazgató, helyettesei 
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Kapcsolat a Komárom – Esztergom Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálattal, ill. a Komáromi Tagintézményével.  

igazgató, helyettesei, 

gyermek – és ifjúságvédelmi 

felelős  

Kapcsolat a szociális szolgálatokkal  igazgató, helyettesei, 

gyermek – és ifjúságvédelmi 

felelős 

Kapcsolat a Gyermek – és Ifjúságvédelmi Hatósággal  igazgató, helyettesei, 

gyermek – és ifjúságvédelmi 

felelős 

Kapcsolat a gyámüggyel  igazgató, helyettesei, 

gyermek – és ifjúságvédelmi 

felelős, osztályfőnökök 

Kapcsolat a városi uszodával  testnevelők, osztályfőnökök 

Kapcsolat a városban működő sportkörökkel  testnevelők 

Kapcsolat a Győri Pedagógiai Oktatási Központtal  igazgató, helyettesei 

Kapcsolat a Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztályával 

igazgató, helyettesei 

 7. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGASZABÁLYZAT  

 Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 65.§ - ban foglalt 

felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása. 

 Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra 

vonatkozik: osztályozó vizsgákra, különbözeti vizsgákra, javítóvizsgákra. Hatálya kiterjed az 

intézmény valamennyi tanulójára: aki osztályozó vizsgára jelentkezik, akit a nevelőtestület 

határozatával osztályozó vizsgára utasít, akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára 

utasít. Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az 

intézménybe és ennek feltételeként az igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő. 

Vonatkozik az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.  

 

A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga 

követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli,) és az értékelés rendjét a nevelőtestület a Pedagógiai 

program alapján határozza meg és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. 
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Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt 

esetekben szervez az iskola (egyéni munkarend, tantestületi döntés alapján kötelezettek 

esetében). 

• A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő jelentkezéskor 

írásban kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 15 munkanappal a vizsga kezdő időpontja 

előtt. 

• Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független 

vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a 

tanuló jogviszonyban áll. 

• A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a 

vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását. A bizottság az 

összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről. 

• Gyakorlati vizsgát kell tenni, szóbeli vizsgával együtt a következő tárgyakból: ének-

zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés és sport, digitális kultúra / informatika. 

• Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a 

halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna. 

• A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és 

javítóvizsga) követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek 

határozzák meg. A vizsga tantárgyi / évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a 

kerettantervek alapján készült, a Pedagógiai program részét képező helyi tanterv adott 

tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. A vizsgaidőszakok pontos időpontja a 

tanév helyi rendjében meghatározott – közzétételre kerül az intézmény honlapján.  

 7.1. A tanulmányok alatti vizsgák célja 

 Azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait 

évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény pedagógiai 

programja szerint nem lehetett meghatározni. A pedagógiai programban meghatározottaknál 

rövidebb idő alatt (tanév összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni. 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 
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 7.2. Az osztályozó vizsga  

Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok 

megállapításához, ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 tanulmányait egyéni munkarendben végzi, 

 hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket 

meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 

értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület 

engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.  

A vizsgára a tanulót a szülő készíti fel.  

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási 

évben kell megszervezni. 

A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három 

vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több.  

A tanulmányok alatti vizsgán a SNI tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni 

mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, 

szakértői vélemény alapján kapott. 20/2012. EMMI 68§ (4). 

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az 

intézmény nem a Pedagógiai programban meghatározott követelményeket kéri számon vagy a 

vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét 

hátrányosan befolyásolta.  

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan  

megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  

Egyéni munkarenddel rendelkező tanulónál biztosítani kell a heti 10 óra külön 

foglalkoztatást, amennyiben az egyéni tanrendi státusz a szülő vagy gondviselő kérésére 

szakértői bizottság alapján kiállított véleményen alapul. Az egyéni munkarendet az Oktatási 

Hivataltól a szülő / gyám kérelmezi.  
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 7.3. Különbözeti vizsgák 

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. Iskolaváltoztatás vagy 

külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az intézmény a 

különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát 

tennie a tanulónak, amelyet az intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb 

évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, 

a magasabb évfolyamra lépésnek. 

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg 

kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  

 7.4. Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet az a tanuló a tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot 

kapott, a nevelőtestület határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több 

tantárgyból van elégtelen osztályzata, valamint aki az osztályozó vizsgáról, különbözeti 

vizsgáról számára felróható okból távol marad, elkésik vagy a vizsgáról engedély nélkül 

eltávozik. 

A javítóvizsga követelményeit a tanév végén (bizonyítványosztáskor) az érintett 

tanulóval vagy szüleivel írásban közölni kell. 

Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. közötti időpontban szervezhető. 

A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola konzultációs lehetőséget biztosít. A 

vizsgázónak bizonyítványa leadásával kell a vizsgára jelentkeznie. A vizsga időtartama 

tantárgyanként 45 perc, kivétel felső tagozaton a vizuális kultúra, melynek időtartama 2*45 

perc. 

A vizsgabizottság három főből áll: elnök, kérdező (szaktanár), ellenőr. 

A javítóvizsgán legalább elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba 

léphet. 

Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy nem 

jelenik meg, köteles évet ismételni. 

A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

 7.5. Pótló vizsga  

 Abban azesetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó / 

pótló / különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített 
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vizsgarészből – kérelmére – pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató 

jelöli ki. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad, 

– megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. 

Pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által 

megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 

 7.6. Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga  

 A közoktatási törvény a tanuló alapvető jogaként mondja ki, hogy tanulmányai során 

pedagógusaitól független bizottság előtt, tanulmányok alatti vizsgát tehet, amely lehet 

osztályozó – és javítóvizsga. 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát az Oktatási Hivatal 

szervezi. 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi idő 

utolsó napját megelőző huszonkettedik munkanapig, amennyiben hiányzás miatt nem 

értékelhető és osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő három 

napon belül jelentheti be, ha független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni. 

A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott, s 

javítóvizsgát tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a 

javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le. 

 7.7. Tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb szabályai 

 A vizsgabizottság minimum három főből áll. Az általa ellátandó feladatok: 

- elnök, 

- kérdező tanár, 

- ellenőrző tanár. 

Az elnök 

- felel a szabályok betartásáért, 

- ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, 

- ha kell szavazást rendel el. 

Kérdező tanár(ok) 

- csak megfelelő tanári végzettséggel lehet, 
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- lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte. 

Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. 

Ellenőrző tanár 

- lehetőség szerint szakos tanár, 

- felel a vizsga szabályszerűségéért.  

 

Vizsgaforma, vizsgarészek: írásbeli vizsga, szóbeli vizsga, gyakorlati vizsga (készégtárgyak 

esetén – rajz, testnevelés, technika és tervezés, ének – zene, vizuális kultúra). 

A tanuló a vizsgák témaköreit írásban kapja a szaktanártól, a vizsgát szervező igazgatóhelyettes 

jóváhagyásával.  

 A vizsgák rendje 

Írásbeli vizsgák Szóbeli vizsgák 

A kijelölt vizsgateremben a tanuló köteles a 

felügyelő tanár által kijelölt helyre ülni.  

A tanulók csak az iskola bélyegzőjével 

ellátott papíron dolgozhatnak.  

A tanulónak a pedagógus által meghatározott 

eszközzel (felső tagozaton tollal) kell 

dolgoznia.  

Egy vizsganapon maximum három írásbeli 

vizsga szervezhető.  

A tanuló a kérdező tanár által kiadott 

kérdések megválaszolására, idegen nyelv 

esetén a kiadott szöveg áttekintésére legalább 

15 perc felkészülési időt kap. Ezt követően 

10 – 15 percben önállóan fejti ki.  

A felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt 

készített jegyzeteit használhatja. 

A megkezdett vizsga nem szakítható meg.  

Egy nap maximum 3 szóbeli vizsga 

szervezhető. 

Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot 

követ el, az elnök figyelmezteti, 

jegyzőkönyvet készít és a vizsgabizottság a 

dönt a szóbeli eredményéről.  

Szabálytalanságok esetén a vizsgabizottság 

elnöke értesíti az igazgatót, aki a törvények 

alapján dönt.  

Két tantárgy között a tanuló pihenőidőt 

kérhet.  
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A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai:  

 A vizsgák az iskola épületében az intézményvezető által kijelölt vizsgatermekben és 

időpontokban zajlanak.  

 A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint pontosan 

megjelenni. Javítóvizsga esetén a bizonyítványt a vizsga előtt le kell adni.  

 A tanulók a vizsgateremben csak a vizsgabizottság által engedélyezett segítséget 

vehetik igénybe, egymással nem beszélgethetnek és a vizsga rendjét nem zavarhatják 

meg. A dolgozat írásához csak a dolgozaton feltüntetett segédeszközök használhatók.  

7.8. Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának 

az intézmény Pedagógiai programjában és a helyi tantervben található 

követelményrendszerével. Amennyiben az osztályozó vizsgára a megengedett mulasztás 

túllépése miatt, vagy egyéni munkarend státusza miatt kerül sor, úgy a vizsgatárgyak a 

következők: 

Tantárgy  Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga  Gyakorlati vizsga  

Alsó tagozat  

magyar nyelv  írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   

magyar irodalom írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   

idegen nyelv  írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   

matematika  írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   

etika / hit – és 

erkölcstan 

 szóbeli vizsga   

környezetismeret  írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   

ének – zene    gyakorlati vizsga  

vizuális kultúra    gyakorlati vizsga  

technika és tervezés    gyakorlati vizsga  

testnevelés    gyakorlati vizsga  

digitális kultúra    gyakorlati vizsga  

 Felső tagozat  

magyar nyelv  írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   

magyar irodalom  írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   
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idegen nyelv  írásbeli vizsga  szóbeli vizsga  

történelem  írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   

matematika  írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   

etika / hit – és 

erkölcstan 

írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   

természettudomány  írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   

állampolgári 

ismeretek 

írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   

fizika írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   

kémia  írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   

biológia  írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   

földrajz  írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   

hon – és népismeret  írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   

dráma  írásbeli vizsga  szóbeli vizsga   

ének - zene írásbeli vizsga  szóbeli vizsga  gyakorlati vizsga  

vizuális kultúra    gyakorlati vizsga  

testnevelés    gyakorlati vizsga  

technika és tervezés  írásbeli vizsga   gyakorlati vizsga  

digitális kultúra    gyakorlati vizsga  

 8. A FELVÉTELI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 

 8.1. Tanulói jogviszony keletkezése  

Tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel vagy átvétel 

jelentkezés útján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója a jogszabályok 

alapján dönt. A tanulói jogviszony a felvétel vagy átvétel napján jön létre. 

 8.2. Az iskola induló évfolyamára való belépés feltételei 

Beiskolázási körzetünk elsősorban az iskolánkhoz földrajzilag közel eső területek a 

megadott körzethatárok szerint, továbbá a szabad iskolaválasztás értelmében Komárom város 

teljes közigazgatási területe, de felvételt nyerhet iskolánkba bármilyen más településről 

jelentkező gyermek, ha a létszámunk engedi. 
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Az osztályba sorolás lehetőség szerint a szülők igénye alapján történik. 

 Az iskola első évfolyamára felvételt nyer minden olyan tanköteles és iskolaérett 

gyermek, aki: 

 az iskola beiskolázási körzetében állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakásban él, 

 illetve a fenntartó által előírt létszámkeretig minden gyermek, akinek szülei az 

intézményünket választották.  

Az osztályba sorolás lebonyolításának részletes szabályait a hatályos jogszabály 

tartalmazza. A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók felvételi, átvételi 

kérelmének teljesítése után felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. 

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:  

– szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

– testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

– szülőjének munkahelye munkáltatói igazolás alapján az iskola körzetében található, vagy 

– az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található. 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

• a szülő személyi igazolványát; 

• a gyermek lakcímkártyáját; 

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

• szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

Az óvoda és iskola közötti átmenetet segítő tevékenységeink:  

- tájékoztató szülői értekezlet a leendő első osztályos szülőknek, 

- bemutató foglalkozások kölcsönös látogatása, 

- iskolába hívogató rendezvénysorozat 

- az iskola által szervezett közös programok, rendezvények,  

- nyílt órák az óvodásoknak és szüleiknek. 

 

Iskolánk felvételi vizsgát nem szervez. 

A 2022 / 23 –as tanévtől a művészeti és idegen nyelvi orientációs osztályba, valamint a 

természettudományi és idegen nyelvi orientációs osztályba való jelentkezés a szülő jogköre. Az 

osztályba sorolásról az igazgató dönt.  
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 8.3. A felsőbb évfolyamba lépés feltételei 

Magasabb évfolyamon felvételt nyerhet minden tanuló, aki az iskola beiskolázási 

körzetében állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakásban él, körzeten kívüli tanuló abban az 

esetben, ha az osztályok létszáma ezt lehetővé teszi. 

 Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló 

előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az 

adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

 Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – különbözeti vizsgát kell tennie azokból a 

tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. 

Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a különbözeti vizsgán az előírt követelményeknek 

nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból a tanév végéig megismételheti. 

Abban az esetben, ha a tanuló korábbi iskolázása során valamely iskolánkban tanított 

tantárgyat nem tanult, egy év türelmi időt kap, felzárkóztató segítség igénybevétele mellett 

(amely részben tanórai differenciált foglalkozás, illetve külön korrepetálás keretében valósul 

meg), ezután kell osztályozó vizsgát tennie az adott tárgyból, közben korcsoportjával együtt 

halad. 

Magasabb évfolyamok esetében is be kell mutatni az alapvető dokumentumokat 

(személyi igazolvány, lakcímkártya), továbbá az előző iskolától kapott távozási bizonyítvány. 

Az iskola köteles a körzethatár szerint lakó tanulókat felvenni, ha lehet a szülő által kért 

osztályba, vagy bármely osztályba. Amennyiben az iskola ezt nem teljesíti, a szülő fellebbezhet 

a Tatabányai Tankerületi Központhoz. 

 Az osztályba sorolás feltételei: 

Az iskolába felvett tanulók osztályba sorolásáról az intézmény vezetője dönt, 

figyelembe véve a szülő kérését. A döntés során meghatározó az osztályok törvényi maximált 

létszáma, az egyes osztályok közötti arányos elosztás elve, az integrált oktatásban részesülők 

aránya. 

Másik osztályba, csoportba kerülést a szülő írásban kérheti, melyet indokolni kell. A kérelem 

elbírálása az igazgató jogköre. 
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 8.4. Továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Intézményünkben az iskola felsőbb évfolyamára léphetnek tanulóink, ha az egyes 

tantárgyakra előírt minimum követelményeket teljesítették. (A minimumszint a helyi 

tantervben tantárgyanként jelölve, illetve továbbhaladás feltételei.) 

A minimumszint teljesítését a nevelők, a tanulók év közbeni munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. Ehhez a 2-8. évfolyam év végén, minden tantárgyból az 

"elégséges" osztályzatot kell megszerezni a tanulóknak, amely egyben a magasabb évfolyamba 

lépésnek is feltétele. 

A fenti minősítések (osztályozások) a félévi, illetve tanévi teljesítmények alapján a 

tanári, tanítói szabadság szerint történik. 

Az alsó tagozatos munkaközösség elkészítette a fő tantárgyakból a magasabb évfolyamba való 

továbbhaladás feltételét jelentő minimum szintű felméréseket. A tanulók által elért eredmények 

tájékoztató jellegűek, nem jelentik feltétlenül az évismétlést. Az évismétlésre vonatkozó 

szabályokra a Nkt. ide vonatkozó részei az irányadók.  

A tanévtől eltérő ütemezésű továbbhaladáshoz a törvényi lehetőségeknek megfelelve az 

igazgató adhat engedélyt. 

 8.5. Az évfolyamismétlés lehetősége  

 Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt követelményeket, tanulmányait az 

évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja 

tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként eltiltottunk a tanév folytatásától.  

Az első évfolyamon az évismétlés a Nkt. 57. § alapján szabályozott. 

Második évfolyamtól a tanuló akkor léphet magasabb évfolyamba, ha sikeresen 

teljesítette az adott évfolyamon előírt tanulmányi követelményeket. 

Az elégtelenre minősített tantárgyakból – legfeljebb három tantárgyból - a tanuló a tanév 

végén javítóvizsgát tehet. 

8.6. Külföldi állampolgárságú tanulók jogviszony létesítése  

 Azon tanulók, akik nem rendelkeznek magyar állampolgársággal, de tanulmányaikat 

Magyarországon kívánják folytatni, az intézmény a Nkt. 92.§ és a 20/2012. EMMI rendelet 

185. § alapján biztosítja felvételüket. 

Ha az iskolai tanulmányok folytatását a magyar nyelv ismeretének hiánya vagy a 

külföldi és a magyar iskola követelményrendszere közötti eltérés gátolja, az iskola igazgatója - 
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a szülő egyetértésével - az évfolyam megismétlését engedélyezheti úgy is, hogy a tanuló csak 

felzárkóztató foglalkozásokon és nyelvórákon vesz részt. A foglalkozások idejét, az annak 

keretében oktatott ismeretek körét, az ismeretek elsajátításáról történő számadás módját az 

igazgató állapítja meg. 

 A külföldi állampolgárságú tanulók, ill. azon tanulók esetében, akik külföldön 

megkezdett tanulmányaikat Magyarországon kívánják folytatni, a tanulói jogviszony létesítését 

követően az osztályba sorolás feltételeként szintfelmérést végzünk.  

 8.7. Átlépés az egyes évfolyamon belül  

 Az évfolyamon belüli átjárhatóság biztosított. Az átlépés időpontjainak gyakorisága: 

negyedévenként. Amennyiben szükséges, felzárkóztató segítség igénybevételével, fél év 

türelmi idő után a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie adott tantárgyból.  

 Másik osztályba, csoportba kerülést a szülő írásban kérheti, melyet indokolni kell. A 

kérelem elbírálása az igazgató jogköre. 

 9. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE   

 9.1. A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői 

A 2020/2021. tanévtől az oktatás kettő kerettanterv alapján folyik. Jelenleg: 

1. 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről – kifutó rendszerben 4. és 8. évfolyamon régi NAT. 

2. 110/2012 ( VI. 4) Kormány rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről - 

felmenő rendszerben, 1-3. és 5-7. évfolyamon NAT2020.  

A 2023/24-es tanévtől valamennyi évfolyamon a NAT2020 lesz érvényben.  

Az iskola egyes évfolyamain a 2022/23. tanévben az alábbi óratervek alapján folyik az oktatás: 

Tanév/ 

évfolyam 

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

2022/2023. NAT2020 NAT2020 NAT2020 régi NAT NAT2020 NAT2020 NAT2020 régi NAT 

2023/2024. NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 NAT2020 
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9.2. 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről 

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam 

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő 

kisgyermekben óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést 

és nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, 

majd a tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermekek játék és mozgás iránti 

vágyának, segíti természetes fejlődésüket, érésüket. A tanítási tartalmak feldolgozásának 

folyamatában – élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas 

tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető képességeket és 

alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít ki. Ez az iskolaszakasz a 

kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen tevékenységek célszerűen 

kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartást, az 

önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat nyújt, magatartási normákat, 

szabályokat közvetít a társas közösségekben való részvétel és együttműködés tanulásához, a 

problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. Megerősíti a humánus magatartásformákat, 

szokásokat, és a gyermek jellemét formálva elősegíti a személyiség érését. Támogatja az egyéni 

képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatát. 

Törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szociális – kulturális 

környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből 

fakadhatnak. 

 

Az alábbi óratervet a 2022/2023. tanévtől a 4. évfolyamon kifutó rendszerben 

alkalmazzuk: 

 

Tantárgyak 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 6+2 

Idegen nyelvek 2 

Matematika 4+1 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 

Környezetismeret 1 

Ének-zene  2 

Vizuális kultúra 2 
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Emelt óraszámú rajz tanítás 2+2 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

1 

Testnevelés és sport 5 

Szabadon tervezhető órakeret  3 

Rendelkezésre álló órakeret  27/29 

 

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam 

Az alapfokú nevelés – oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az 

alsó tagozatos szakasz nevelő – oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek 

fejlesztésével olyan pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, 

képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, 

figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók 

életének és tevékenységének számos más színtere, fóruma is. Az 5 – 6. évfolyamon – az 1 – 4. 

évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is az alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. Igazodva 

a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez. Az életkori sajátosságokhoz figyelembe veszi, hogy a 

10–12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett 

tapasztalatokhoz. Az 5 – 6. évfolyamokon ezért az integratív – képi gondolkodásra alapozó 

fejlesztés folyik, a 7–8. évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől viszont hangsúlyossá 

válik az elvont fogalmi és elemző gondolkodás fejlesztése. 

 

Az alábbi óratervet a 2022/2023. tanévtől a 8. évfolyamon kifutó rendszerben 

alkalmazzuk: 

Tantárgyak 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 

Idegen nyelvek 3/3+2 

Matematika 3+1 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 

Történelem és állampolgári 

ismeretek 

2 

Természetismeret - 

Fizika  1+1 

Kémia 2 
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Biológia - egészségtan 1+1 

Földrajz  2 

Ének-zene  1 

Dráma és tánc / Hon – és 

népismeret 

- 

Vizuális kultúra  1+(2) 

Informatika 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  

- 

Testnevelés és sport 5 

Osztályfőnöki 1 

Összesen 31/ 33  

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 
 

Tantárgy megnevezése Változat 

Magyar nyelv és  

irodalom 
A változat 

Matematika B változat 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

9.2.3. 110/2012 ( VI. 4) Kormány rendelet a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről 

 A NAT 2020 felmenő rendszerben került bevezetésre, a 2020-2021 – es tanévben 

először 1. és 5. évfolyamokon. 

Az iskola osztályaiban a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, 2020-as 

NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozóban a miniszter által kiadott kerettantervet választotta. 

A kerettanterv által meghatározott kötelező tantárgyak és azok minimális heti óraszámai az 

egyes évfolyamokon az alábbiak: 
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Alsó tagozat:  

Tantárgyak Óraterv a kerettantervekhez  

1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

7 + 1 7 + 1  5 + 1 5+1 

Idegen nyelv 

 
-  -  + 1  2 + 1  

Matematika  

 

4 + 1  4 + 1  4  4 

Etika / hit – és 

erkölcstan 

1 1 1 1 

Környezetismeret 

 

- - 1 1 

Ének – zene  

 

2 2 2 2 

Vizuális kultúra  

 

2 2 2 1 

Technika és 

tervezés 

1 1 1 1 

Digitális kultúra 

 

- - 1 1 

Testnevelés  

 

5 5 5 5 

Szabadon 

tervezhető  

2 2 2 2 

Rendelkezésre álló 

órakeret 

24 24 24 25 

 

 

Felső tagozat:  

Tantárgyak Óraterv a kerettantervekhez  

5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom  

4 4 3 + 1 3 + 1  

Idegen nyelv  

 

3 3 3 3 

Matematika  

 

4 4 3 + 1  3 + 1  

Történelem 

 

2 2 2 2 

Állampolgári 

ismeretek 

- - - 1 

Hon – és 

népismeret 
-  + 1  -  -  

Etika / hit – és 

erkölcstan 

1 1 1 1 

Term. tudomány 

 

2  2 + 1  -  -  
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Biológia  

 

- - 2 1 

Fizika  

 

- - 1 2 

Kémia 

 
-  -  1  2  

Földrajz  

 
-  -  2 1 

Ének – zene  

 

2 1 1 1 

Vizuális kultúra 

 

1 1 1 1 

Dráma és színház 

 

+1 - - - 

Digitális kultúra  

 

1 1 1 1 

Technika és 

tervezés 

1 1 1 - 

Testnevelés 

 

5 5 5 5 

Közösségi nevelés 

(of.) 

1 1 1 1 

Szabadon 

tervezhető 

1 2 2 2 

Rendelkezésre 

álló órakeret 

28 28 30 30 

 

A választott kerettantervet az alábbi módon igazítjuk nevelési-oktatási céljainkhoz, 

feladatainkhoz: 

• Idegen nyelvként az angol és a német nyelvet tanítjuk, a 3. évfolyammal kezdődően. Első és 

második évfolyamon szabadon választható formában játékos idegen nyelvi foglalkoztatót 

biztosítunk.  

• A mindennapos testnevelés megvalósítása valamennyi évfolyamon heti 5 tanórán történik. 

• Az 1. és 2. évfolyamon felmenő rendszerben a kerettantervi úszást kiváltja a Komárom Város 

Önkormányzata által támogatott úszásprogram, melyet a tanulók 1. és 2. évfolyamon 

teljesítenek. A 3 – 6. évfolyamon a kötelező kerettantervi úszást a fenntartó finanszírozza. 

• A Hon- és népismeret tantárgyat heti 1 órában intézményi döntés alapján 6. évfolyamon 

tanítjuk. 

• A Dráma és színház tantárgyat heti 1 órában intézményi döntés alapján 5. évfolyamon tanítjuk. 

A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával a 

fentebb ismertetett táblázatban azon tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e 

tárgyakból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson.  
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9.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

Iskolánkban a tanulók az új NAT-nak és a kerettanterveknek megfelelően átdolgozott, 

a minisztérium által akkreditált tankönyvekből tanulhatnak. 

 Elvárás, hogy a helyi tanterv követelményeinek megfeleljenek. Hivatalosan tankönyvvé 

nyilvánított tankönyvjegyzékben szereplő könyvek alkalmazása lehetséges. 

 A kiválasztást a szakmai munkaközösségek, illetve teamek végzik. 

 A tankönyv és hozzá kapcsolódó segédletek (munkafüzet, gyakorló, feladatgyűjtemény) 

szerkezete, felépítése igazodjék az adott tantárgy sajátosságaihoz, a tanulók 

életkorához, elsősorban nyelvészetével. 

 Tanulható, teljesíthető legyen a gyengébb képességű tanulók körében, de biztosítson 

feladatokat a tehetséges tanulók fejlesztésére is (differenciálás biztosítása). 

 Jellemezze a tankönyvet a lényegkiemelés, az áttekinthetőség, ami vizuálisan segítheti 

a tananyag rögzítését. 

 Fontos az is, hogy tetszetős legyen (főként az alsó tagozaton), a színes kivitel jobban 

motiválja a tanulásra a gyerekeket. 

 Időben, lehetőleg a megelőző tanév végén tájékoztatni kell a szülőket, melyek azok a 

legfontosabb taneszközök és tankönyvek, amelyek a következő évi oktató-nevelő 

munkához szükségesek. 

 Mivel iskolánkban tanulóink közül sok, nehéz anyagi körülmények között él, a 

taneszközök kiválasztásánál maximálisan figyelembe vesszük a mérsékeltebb árfekvést. 

9.4. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 9.4.1. Az iskolában folyó képzési irányok 

Iskolánk általános iskola, ezért képzési iránya az alapfokú nevelő – munka végrehajtása. 

Alapja: 

- az alapelvekben, célokban megfogalmazottak, 

- az iskola és a környezet adottságai, feltételei, 

- az iskolahasználói igények és annak hagyományai. 
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 9.4.2. Kötelező képzési iránya – tanórai keretekben 

- Alapvetően általános, alapfokú képzést nyújt. 

- Az oktatást a 6-16 éves tanulók körében, a tankötelezettség vagy az általános iskola 

lezárásának időszakáig végzi.  

- Mivel alapfokú intézmény, ezért kötelező iskola. 

- Kiemelt feladata a felzárkóztatás, a tehetséggondozás, a tanulók minimum szintre való 

eljuttatása, ill. képességeiknek megfelelő tudásszinthez való eljuttatása.  

 9.4.3. Az oktatás speciális iránya  

 a.) Kötelező tanórai oktatás keretében: 

Magyar nyelv és irodalom tanításában a tanítók szabadon választhatnak a meglévő, 

államilag engedélyezett tanítási programok közül. A Mozaik kiadó programjait kiegészítő 

tananyagként is használjuk.  

A Lépésről lépésre módszer programjában a tanulók teljes személyiségének 

kibontakoztatásával a tehetséggondozást és az eltérő kultúrák megismerését biztosítják. 

Mindezt úgy, hogy fokozottabban bevonjuk a családokat a tevékenységekbe, a tanulás 

folyamatába. A Lépésről lépésre program a 2022/23-as tanévtől nem indul.  

Kötelezően választható tanórai foglalkozások keretében kívánjuk oktatni a 2015/16-os 

tanévtől, felmenő rendszerben a harmadik évfolyamtól kezdve az idegen nyelvet. A szülő angol 

és német nyelv közül választhat. A választott idegen nyelv oktatása abban az esetben 

biztosítható, ha a jelentkezők száma eléri az engedélyezett minimális csoportlétszámot.  

b) Az intézmény profilja 

A 2022/23-as tanévtől az intézmény új profilt alakít ki. Az első évfolyamon az a) 

osztályok művészeti és idegen nyelvi orientációs, míg a b) osztályok természettudományi és 

idegen nyelvi orientációs osztályokként indulnak. Mind a két osztályban a matematika a LEGO 

matek módszer oktatásával valósul meg.  

1. A művészeti és idegen nyelvi orientációs osztályok programja  

Ezek az osztályok beépítik a módszertani repertoárjukba a korábban megvalósult emelt 

szintű rajzoktatás előnyeit.  

A művészeti és idegen nyelvi orientáció a következő alappillérekre épít:  

 A nevelés egyik közvetlen segítője a művészeti nevelés és a hagyományőrzés. 

 A művészeti nevelés során kiemelt feladat a személyiség harmonikus fejlődésének 

segítése. 
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 A művészeti nevelés során nem kész mintákat kapnak a diákok, hanem bátran és 

nyitottan vágnak neki olyan kalandoknak, ahol nemcsak a válaszokat, hanem esetleg a 

kérdéseket is nekik kell megtalálni.  

 A képzeleti tevékenységek aktív fejlődéséhez elengedhetetlen a minket körülvevő 

világra való rácsodálkozás. 

 Ennek fejlesztéséhez a gyermekeknek minél több tapasztalásra, élményre van 

szükségük, hogy kompetenssé és ezáltal felelőssé válhassanak saját életük 

formálásában. 

 A művészeti orientációs osztályban a képzőművészet mellett a tanulók 

megismerkedhetnek a régi mesterségekkel, népi gyermekjátékokkal, gyermekdalokkal. 

 A foglalkozások alkalmával lehetőségük lesz megismerkedni a tánc alapjaival, mely 

segít a mozgásszükségletek kielégítésében úgy, hogy közben edzettségi szintjük, 

teherbíró képességük is fejlődik, pozitív hangulatú időtöltésben lesz részük. 

 A művészeti nevelés fejleszti:  

 a kreativitást, 

 a kezdeményezőkészséget, 

 a termékeny képzelőerőt, 

 az érzelmi intelligenciát, 

 az önismeretet, a helyes énkép kialakítását, 

 a kritikus gondolkodás képességét, 

 az önállóságot, 

 valamint a gondolkodás és a tett szabadságát. 

 1 óra művészeti foglalkozás a napközis órák keretében.  

 Napközi és 1 óra játékos idegen nyelvi foglalkoztató angol / német nyelven biztosított.  

 

2. A természettudományi és idegen nyelvi orientációs osztályok programja: 

 Ajánljuk azoknak a tanulóknak, akiket érdekelnek a természettudományok 

(matematika, földrajz, biológia, fizika, kémia), mivel ezek a tárgyak sok kaput nyitnak 

arra, hogyan működik a világ. 

 Nagy hangsúlyt fektet a gondolkodva tanulás módszerére, hogy a tanulók a különböző 

jelenségeket, megfigyeléseket a tanult törvényszerűségek alapján értelmezni tudják. 

 Iskolaotthonos forma, 1 óra játékos idegen nyelvi foglalkoztató angol / német nyelven 

biztosított. 
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 1 óra természettudományi foglalkozás – kísérletek a napközis órák keretében. 

 A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben és a kultúrában. 

 Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 

megújulási képességükre tekintettel használja. 

 Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, 

értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a 

tanulók számára. 

 Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességek és jogok gyakorlására. 

 Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi 

folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába 

 A környezeti nevelés átfogó fogalom, környezetkultúrára való nevelést jelent, amely 

magában foglalja a természetes, az ember által alkotott és a társadalmi (gazdasági, 

politikai és kulturális) környezetet. 

 Főbb témák: a szűkebb és a tágabb környezetének ismerete, a környezet és 

változásainak megértése, ismerete. 

 Személyiségfejlesztés a természettudományos témák feldolgozásával. 

 Tanulmányi séták, múzeumlátogatások, erdei iskola, élményszerű oktatáson van a 

hangsúly. 

Mind a két osztályban lehetőség van a projektmódszerrel történő oktatásra, mely tanárok 

és diákok közös tervező és kivitelező tevékenységére épülő pedagógiai-didaktikai módszer, 

amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg. Pedagógiai értelemben 

a projekt olyan összetett feladat, amely középpontjában egy, többnyire gyakorlati természetű, a 

mindennapi élethez kapcsolódó probléma áll, és amelyet a tanárok és diákok közösen, 

együttműködve, több szempont szerint elemezve, komplex módon dolgoznak fel a közösség 

érdekeit szolgáló produktum, termék létrehozása érdekében. A kivitelezés egyrészt kollektív, 

mivel egy közösség együttműködéséből születik meg az eredmény, másrészt egyéni, hiszen 

mindenki saját érdeklődése, képességei, egyéni tapasztalatai alapján járul hozzá a csoport 

munkájához. 

Mind a két osztályban biztosítjuk a LEGO matek oktatását, melynek jellemzői a 

következők:  
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 játékos tanulás megvalósulása, 

 a gyermek a saját elképzelése szerint felépítsen egy jó megoldást,  

 a kreativitást és a megoldókészséget fejleszti,  

 egy készlettel egyszerre két tanuló dolgozik,  

 a feladatok megoldásához a következő 5 alaplépést kell használni: érzékelés, 

tapasztalás, gondolkodás, következtetés, megfogalmazás, érvelés,  

 a tanulók aktív résztvevői az órának, a megoldás modellezés segítségével történik. 

Mind a két osztályban lehetőség van a játékos idegen nyelvi foglalkoztató választására, 

amelyeken 1 – 2. évfolyamon tehetséggondozó foglalkozás keretein belül az angol / német 

nyelv alapjaival ismerkedhetnek meg a tanulók.  

9.5. A csoportok kialakításának elvei, csoportbontások szempontjai 

Intézményünkben létrehoztunk olyan csoportokat, amelyek a kötelező tanórai 

foglalkozások keretében működnek, és azok eredményességét, az oktatás színvonalát javítják. 

Csoportjaink: 

- idegen nyelvnél (angol, német a szabad nyelvválasztás alapján), 

- technika tantárgynál, 

- számítástechnika tantárgy esetében. 

 

Csoportbontás szempontjai: 

- Idegen nyelv oktatásánál a szülők igénye alapján német és angol csoportok, továbbá az 

osztályok létszámától függően osztálybontás, csoportok kialakítása. 

- Hatékony nyelvoktatás érdekében biztosítani kell, hogy a csoportok létszáma 20 fő alatti 

legyen.  

- Technika tantárgynál fiú és lány csoportok kialakítása.  

- Informatika tantárgynál a szaktantermek befogadóképessége határozza meg a létszámokat. 
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9.6. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 

helyi megvalósítása 

 9.6.1. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen 

tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a 

felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és 

gyakorlóterepet ad, magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való 

részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. 

Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva 

elősegíti a személyiség érését. 

Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való 

megküzdés folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek 

szociális-kulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, fejlesztési 

szükségleteiből fakadhatnak. 

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és 

bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a 

tanulói tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, 

valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök 

kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési 

szükségleteit tekinti irányadónak. 

Kisiskolás korban a tanulási képesség az érdeklődés, a kíváncsiság és a kompetenciára 

törekvés által motivált közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében: problémahelyzetek 

megoldásával, kreativitást igénylő érdekes feladatokkal, a már megszerzett tudás szüntelen 

mozgósításával, új helyzetekben való felhasználásával fejleszthető leginkább. E tevékenységek 

közben alakulnak a későbbi – felnőttkori – munkavégzéshez nélkülözhetetlen akarati jellemzők, 

érzelmi viszonyulások és képesség összetevők (tervezés, döntés, visszacsatolás, 

együttműködés, megbízhatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés, kitartás, 

önellenőrzés, értékelés stb.) is. 

Szükséges, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem szabadon választható 

témákban, kötetlen szervezésű és társas tanulási helyzetekben is kipróbálhassák képességeiket 

a tanulók. 
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Az önálló tanulás képességének megalapozásához az olvasás-szövegértés fejlődésének 

függvényében néhány elemi tanulási technika tapasztalati megismerése és többszöri 

kipróbálása, valamint alapvető tanulási szokások (pl. tanulási sorrend, időtervezés, 

könyvtárhasználat, szöveghasználat, önellenőrzés, hibajavítás) alakításának megindítása is 

hozzátartozik. 

1-2. évfolyam legfontosabb feladatai: 

- a pedagógus - gyerek kötödés kialakítása az együttműködés gyakorlása, 

- az iskolai szokásrendszer megismerése, megfigyelése, gyakorlása, 

- a közösség, a környezet iránti figyelem felkeltése, 

- a munkamegosztás kialakítása a közösségen belül, 

- az énkép fejlesztése, önbizalom, magabiztosság, önállóság, 

- az olvasási, írás, számolási készség alapozása, 

- a beszédkészség fejlesztése, 

- tanulás iránti természetes érdeklődés megtartása, növelése, 

- a taneszközök használata segítséggel, irányítással, 

- a helyes tanulási szokások kialakítása, gyakorlása, 

- az élővilág felfedezése, szeretete, gondozása, 

- kötelességtudat, munkafegyelem megalapozása, 

- a logikai gondolkodás fejlesztése. 

 9.6.2. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe 

kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

     3-4. évfolyam legfontosabb feladatai: 

- az énkép, önbizalom, bátorság a közösségben,  

- a felelősségérzet, kötelességtudat fejlesztése,  

- az ellenőrzés rendszeres gyakorlata,  

- egyszerű következtetések megfogalmazása,  

- részleges önállóság a munkavégzésben, 

- az olvasási, írás, számolási készség fejlesztése,  

- a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése,  

- a tanulási módszerek megismerése, gyakorlása (vázlatkészítés), 
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- a könyvtárhasználat iránti érdeklődés felkeltése, 

- angol vagy német nyelv tanulása, 

- a logikai gondolkodás fejlesztése, 

- a szűkebb környezet élővilágának alaposabb megismerése, gondozása. 

9.6.3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség – együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. 

     5-6. évfolyam legfontosabb feladatai: 

- az énkép kikristályosodási folyamatának kezdetei, 

- önállóság, szolidaritás, tolerancia, az értékhez való igazodás, 

- a közösséggel való együttműködés, érdeklődés és részvétel, 

- az ok – okozati összefüggések meglátása, megfogalmazása, 

- lényegkiemelés segítséggel, 

- vitakészség kialakítása, érvek, ellenérvek felsorakoztatása, 

- önálló kutatómunka, könyvtárhasználat bevezetése, 

- hatékony tanulási módszerek kiválasztása, 

- az érdeklődésnek megfelelő tanulmányi irányultság megválasztása, 

- összefüggő, logikusan felépített feleletre való előkészítés, 

- a helyesírási készség fejlesztése, 

- a német nyelv emelt óraszámban való tanulása, 

- munka a számítógéppel. 

 9.6.4. 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. 

     7-8. évfolyam feladatai: 

- az egyéniség tudatos vállalása, a kialakult személyiség jegyek korrekciója, 

- egyéni és közösségi felelősség átérzése, 

- a lényegkiemelés gyakorlása, vázlatírás, jegyzetelés, 
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- a közösséggel való együttműködés, 

- önállóság, 

- az értékteremtésben való tudatos részvétel, 

- a munka tisztelete, megbecsülése, megbízható elvégzése, 

- vitakészség fejlesztése, érvek, ellenérvek felsorakoztatása. 

9.6.5. Az oktató- és nevelőmunkához kapcsolódó tevékenységek és 

szervezeti formák intézményünkben 

 Az oktatómunkához kapcsolódó tevékenységek és szervezeti formák:  

Az intézményben a fő tantárgyakhoz kapcsolódóan házi versenyeket szervezünk 

tanulóinknak, melyekkel a versenyek körében megadott témakörökhöz kapcsolódó 

ismeretanyaguk bővül.  

 A házi versenyeken túl megyei és országos versenyeken is indulnak tanulóink. Az 

aktuális versenyeken való részvételt az éves munkatervünk határozza meg, ill. tartalmazza.  

 A nyolcadik évfolyamos tanulóinknak próbafelvételit szervezünk. Ennek célja a tudatos 

felkészítés a középiskolai központi felvételi megírására.  

 

 A nevelőmunkához kapcsolódó tevékenységek és szervezeti formák: 

 A nevelőmunkához kapcsolódó tevékenységekkel fő célunk a személyiség és a 

közösség formálása, iránymutatás a szabadidő hasznos eltöltésére. Ezekkel a tevékenységekkel 

a természet és a társadalom értékeit helyezzük előtérbe.  

 Ezeket a tevékenységi formákat szintén az éves munkatervünk tartalmazza.  

9.7. Mindennapos testnevelés, megvalósításának módja, tanulók fizikai 

állapotának mérése 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 

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

diákjaink számra a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből heti öt 

órát az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk. 

Ettől eltérő lehetőségek: 

 A diáksportkörben sportoló tanulók számára a választott sportágban heti 2-2 órás 

kötelező sportköri foglalkozáson való részvétel. 
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 A tanulók által a délutáni időszakban választott sportágban biztosított heti 2-2 óra 

foglalkozáson történő részvétel.  

 A külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a 

szakosztályban történő sportolással. 

 A kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2-2 órás gyógytestnevelési 

foglalkozáson történő részvétel azon tanulóink számára, akik – az iskola-egészségügyi 

szolgálat szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek. 

Iskolánkban az alábbi délutáni edzések közül választhatnak tanulóink: 

 Fociedzés: 1.-2. osztály számára 

3.-4. osztály számára 

5.-6. osztály számára 

7.-8. osztály számára (1 – 1 óra) 

 Kézilabdaedzés: III., IV. korcsoportos fiúknak 

III., IV. korcsoportos lányoknak (2 – 2 óra) 

 Atlétika edzés: 5. -8. évfolyam számára 

 Gyógytestnevelés 

 Tömegsport 

 

Iskolán kívüli lehetőségek: 

 Városi úszóprogram, 1-2. osztályos tanulóink számára 

 Vívás  

 Garabonciás néptánccsoport 

 Ritmikus sportgimnasztika 

 Városi úszó szakosztály 

 Városi vízilabda szakosztály 

 KVSE foci szakosztály 

 KVSE kézilabda szakosztály 

 Tempo-karate sport szakosztály 

 Lovaglás 

 Röplabda 

 

Mérés:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint az iskola az 

oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési 
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időszakban, tanévenként – a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével – 

megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az 

évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy tanítása folyik. Az érintett tanuló fizikai állapotának 

és edzettségének mérését, vizsgálatát a testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi. 

A fittségi felméréseket minden tanévben a Magyar Diáksport Szövetség közreműködésével 

kidolgozott Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszer (a továbbiakban: NETFIT® 

rendszer) protokollja szerint kell elvégezni. 

Alkalmazzuk a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszert (Difer) a kisiskolás életkorban, mely 

az iskolai előrehaladás szempontjából kritikus elemi készségek (írásmozgás-koordináció 

készsége, beszédhallgatás készsége, relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati 

következtetés, tapasztalati összefüggés-megértés, szocialitás) diagnosztikus értékelésére 

alkalmas tesztrendszer. A Difer a magyarországi köznevelési mérési-értékelési rendszernek a 

tanulók haladásának időrendjében első, kötelezően előírt eleme. 

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a 6. és a 8. évfolyamos 

tanulóink kompetenciamérésen vesznek részt. A mérés lebonyolításáról a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 79. § rendelkezik. 

Az adott tanévre vonatkozó mérések a tanév rendjében meghatározottak.  

 9.8. A projektoktatás 

 A projektmódszer a tanárok és diákok közös tervező és kivitelező tevékenységére épülő 

pedagógiai-didaktikai módszer, amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként 

szervezi meg. Pedagógiai értelemben a projekt olyan összetett feladat, amely középpontjában 

egy, többnyire gyakorlati természetű, a mindennapi élethez kapcsolódó probléma áll, és amelyet 

a tanárok és diákok közösen, együttműködve, több szempont szerint elemezve, komplex módon 

dolgoznak fel a közösség érdekeit szolgáló produktum, termék létrehozása érdekében. A 

kivitelezés egyrészt kollektív, mivel egy közösség együttműködéséből születik meg az 

eredmény, másrészt egyéni, hiszen mindenki saját érdeklődése, képességei, egyéni tapasztalatai 

alapján járul hozzá a csoport munkájához. 

 A projektoktatás kritériumai a következők: 

1. A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen, a tervezés közösen történik. 

2. A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódik a valóságos helyzethez. 
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3. Adjon módot individualizált munkára. 

4. Adjon módot csoportmunkára. 

5. Kidolgozása összefüggő, hosszabb időtartamú legyen. 

6. A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozzék. 

7. Interdiszciplinaritás jellemezze. 

8. A pedagógus és a tanulók egyenrangú, de különböző kompetenciákkal rendelkező  

partnerként dolgoznak együtt. 

9. A tanulók önállóan döntenek és felelősek saját döntéseikért. 

10. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló, szervező, tanácsadó funkcióba.  

11. A tanulók közötti kapcsolatok erősek, kommunikatívak legyenek. 

Célunk, hogy olyan szemléletváltáson menjen keresztül a pedagógus társadalom, hogy 

ez az oktatási forma nagyobb teret tudjon kivívni magának. A tanulóknak olyan 

személyiségjegyekkel kell rendelkezni, melyekkel egyre kevésbé bírnak. Ilyenek az önállóság, 

felelősségvállalás magamért, döntéseimért, társaimért. A fent nevezett oktatási forma a jövő 

oktatási formája, az új pedagógus társadalom eszköze lesz.  

 9.8. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése 

 Oktató – nevelő munkánk fontos része a tanulói teljesítmények ellenőrzése, értékelése. 

Az értékelés az ellenőrzés tapasztalataira épül, tulajdonképpen egy viszonyítás. Viszonyítás a 

követelményekhez a tanuló korábbi teljesítményeihez, társakhoz. 

Szerepe kettős: 

 minősíti az elért eredményeket, információkat ad a célok megvalósulásának mértékéről 

és szintjéről,  

 vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, megfogalmazza a korrekciókat. 

Az értékelés szintjei: 

 külső: ágazati, fenntartói, 

 belső: intézményi szintű. 

 

Az értékelés típusai: 

 diagnosztikai értékelés (tájékozódás a tanulás kezdetén), 

 formatív értékelés (tájékozódás a folyamat közben), 

 szummatív értékelés (lezáró minősítő értékelés), 
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 kritériumra irányuló értékelés (a tanulók eredményeinek és a tantervi 

követelményeknek az összehasonlítása), 

 normára irányuló (egy minta átlagához viszonyít). 

 

A tanulók legfontosabb kötelessége a tanulás. Valamennyi diákunkkal szemben támasztott 

követelmény, hogy képességeinek megfelelően vegyen részt a tanítási – tanulási folyamatban. 

A továbbhaladáshoz a  követelményeket, a fejlesztési követelményeket – a helyi tanterv 

tartalmazza, a magatartás szorgalom értékelése: az SZMSZ szabályzata valamint a házirend 

szerint. 

 9.9. A teljesítmények értékelése, ellenőrzése  

Ellenőrzésnél érékelésnél kiinduló pontnak tekintjük a követelmények egyértelmű és 

pontos megfogalmazását (Helyi tanterv része). A számonkérés formáit, az értékelés és 

minősítés módozatait, bizonyos alapelveket, elvárásokat minden pedagógusnak be kell tartani. 

Az előírt követelmények teljesítésének értékelését a tantárgy jellegzetessége alapvetően 

meghatározza. 

 Formái: 

 szóbeli felelet, szóbeli szint felmérés, 

 írásbeli munka (röpdolgozatok, tudáspróbák, témazárók, szintfelmérő vizsgák), 

 gyakorlati tevékenység. 

 

Kiemelten fontos a tanulók szóbeli kifejező készségének fejlesztése (szóbeli feleletek). 

Az évközi dolgozatok, tudáspróbák, témazárók, tematikus mérések a helyi tanterv alapján 

megfogalmazott tanmenetekben kerülnek meghatározásra a témakörök megjelölésével. 

A tanulók értékelése komplexen történik. 

Figyelembe vesszük: 

 a tanulók képességeit, 

 az eredmények változását (fejlődött, hanyatlott), 

 tanórán kívüli tanulmányi tevékenységét (versenyek, vetélkedők, gyűjtő munkák, 

kutatások), 

 szorgalmát.  
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Az értékelés módjai: A törvényi szabályozás figyelembe vételével. 

 A tanulók teljesítményét az 1. évfolyamon és a 2. évfolyamon félévkor szövegesen, a 

második év végétől osztályzattal értékeljük. 

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

minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük. 

 Az érdemjegyek súlyozása a nevelőtestület döntése alapján került meghatározásra.  

 

A szöveges értékelés lehet: 

 Szóbeli: a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi teljesítményéről a tanítási 

órákon és más iskolai foglalkozásokon. Megfogalmazódhat a tanító részéről, a 

tanulótársak részéről és önértékelés formájában. 

 Írásbeli: a tanulói produktumokra ír rövid, lényegre utaló észrevételek megfogalmazása, 

témazáró felmérések megoldásának értékelése %-os teljesítménysávok megadásával és 

ezek minősítő jelzésével, a tanuló fejlődésével, előmenetelével kapcsolatban, félévkor 

és tanév végén részletes szöveges értékelés a tanuló magatartásáról, szorgalmáról és 

tanulási eredményeiről. 

 

Tartalmi szempontjai: 

Tantárgyi teljesítmények: helyi tanterv követelményeinek való megfelelés, fejlődés, 

illetve a fejlettség az alapvető készségekben, képességekben. 

Magatartás: magatartási norma és szabályismeret, szabálykövetés a tanórákon, 

foglalkozásokon, óraközi szünetekben, szabadidőben, a tanuló helyzete a közösségben, 

viszonya a társakhoz, felnőttekhez, beszédstílusa, hangneme. Szorgalom: motiváltság és 

részvétel a tanulási tevékenységekben, a feladattudat fejlettsége, türelem, kitartás a 

feladatvégzésben, megbízhatóság és a teljesítés igényessége. 

A második év második félévétől nyolcadik év végéig az év végi osztályzatot az adott 

félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni munkája alapján kell meghatározni. 

 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

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

Az egyes tantárgyakból nyújtott kiemelkedő teljesítményt a szaktanár kitűnő (5) 

osztályzattal is értékelheti. 
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A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 

tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell 

szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta 

legalább egy érdemjeggyel kell értékelni.  

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

az elektronikus naplón, a KRÉTA rendszeren keresztül.  

 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 

tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

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

szaktárgyat tanító nevelők: 

Alsó tagozaton Felső tagozaton 

0 – 39%: elégtelen,  0 – 30% (elégtelen) 

40 – 59% (elégséges) 31 – 50% (elégséges) 

60 – 79% (közepes) 51 – 75% (közepes) 

80 – 90% (jó) 76 – 90% (jó) 

91 – 100% (jeles) 91 – 100 % (jeles) 

 

A második év végétől a nyolcadik évfolyamig a félévi értesítőben és az év végi 

bizonyítványban a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre. 

Második évfolyam: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, etika / hit – és erkölcstan, 

ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés. 

Harmadik évfolyam: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, 

környezetismeret, etika / hit- és erkölcstan, ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, 

digitális kultúra, testnevelés. 

Negyedik évfolyam: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, digitális 

kultúra, környezetismeret, etika / hit – és erkölcstan, ének-zene, vizuális kultúra, technika és 

életvitel, ill. technika és tervezés (2020 NAT), testnevelés. 

Ötödik évfolyam: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, 

digitális kultúra, természettudomány, etika / hit – és erkölcstan, ének-zene, vizuális kultúra, 

technika és tervezés, dráma és színház, testnevelés.  
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Hatodik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, 

digitális kultúra, természettudomány, etika / hit – és erkölcstan, földrajz, ének-zene, vizuális 

kultúra, technika és tervezés, hon – és népismeret, testnevelés.  

Hetedik évfolyam: magyar nyelv , magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, 

digitális kultúra, fizika, biológia, kémia, földrajz, etika / hit- és erkölcstan, ének-zene, vizuális 

kultúra, technika és tervezés, testnevelés. 

Nyolcadik évfolyam: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, 

informatika, ill. digitális kultúra (2020 NAT), fizika, biológia, kémia, földrajz, etika / hit- és 

erkölcstan, ének-zene, vizuális kultúra, állampolgári ismeretek (2020 NAT), testnevelés. 

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

 Az évfolyamokon félévkor nyomtatott formában, tanév végén bizonyítványban kapják 

az értesítőt tanulóink.  

Ha a tanulót, a szakértői bizottság véleménye alapján, mentesítjük az adott tantárgy 

érdemjegyekkel történő értékelés alól, akkor szöveges értékelést adunk. 

9.10. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

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

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

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

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje lehetőleg ne 

legyen több 1-1,5 óránál. 

 Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 

- A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

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

kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.  

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

valamint a tanítás szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi 

feladatot.  



81 

 

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

(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem 

írásbeli házi feladatot.  

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

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

lehet íratni. 

9.11. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának 

értékelés elvei 

 9.11.1. A magatartás értékelésének elvei 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első – nyolcadik 

évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket használjuk.  

A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

értékeléssel minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

A második – nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden 

hónap végén érdemjegyekkel értékeli. 

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

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők 

többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

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

 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki 

 a házirendet betartja, 

 a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik kötelességtudó, feladatait teljesíti, 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti tisztelettudó, 

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen 

viselkedik, 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz, 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet, 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. 

Jó (4) az tanuló, aki 
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 a házrendet betartja,  

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik,  

 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti, 

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

 az osztály – vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt,  

 nincs írásbeli intője vagy megrovása.  

Változó (3) az a tanuló, aki 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be, 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik,  

 feladatait nem minden esetben teljesíti, 

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

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik.  

Rossz (2) az a tanuló, aki 

 egyáltalán nem alkalmazkodik az iskolai házirendhez, nem tartja be annak szabályait, 

igazolatlanul mulasztott,  

 osztályfőnöki intője van,  

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti, 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti,  

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen,  

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik,  

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza,  

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt, 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél 

magasabb fokozatú büntetése.  

 

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

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

cselekedetének súlyossága alapján a nevelőtestület határozata. 

 9.11.2. A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első – nyolcadik évfolyamon 

a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.  
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A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

értékeléssel minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

A második – nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek 

és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők 

többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

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

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei következők.  

Példás(5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi,  

 a tanórákon aktív, szívesen állal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi,  

 munkavégzése pontos, megbízható,  

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz,  

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

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,  

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik,  

 a tanórákon többnyire aktív,  

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként 

nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti,  

 taneszközei tiszták, rendezettek.  

Változó (3) az a tanuló, aki 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől,  

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

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik,  

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja,  

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődés érdekében, 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg, 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, 

 feladatait többnyire nem végzi el, 
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 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek, 

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

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.  

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

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

 9.11.3. A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy 

folyamatosan jó tanulmányi eredményt ért el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében 

közösségi munkát végez, vagy az iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. 

versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más 

módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban 

részesítheti. 

 Az iskolai jutalmazás formái: 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret, 

- napközis nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók 

a tanév végén: 

- szaktárgyi teljesítményért,  

- példamutató magatartásért,  

- kiemelkedő szorgalomért,  

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben 

részesíthetők. 

 

Az egyes tanévek végén, valamint nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulókat az 

intézmény közössége előtt jutalmazzuk.  
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Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.  

Az a megyei / országos versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. Megyei versenyeken az 1-8. 

helyezést elért diákok, országos versenyeken 1-15. helyezettek kapnak igazgatói dicséretet.  

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

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

 

Azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

- vagy a házirend előírásait megszegi,  

- vagy igazolatlanul mulaszt,  

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

Az iskolai büntetések formái: 

- szaktanári figyelmeztetés, 

- napközis nevelői figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki intés, 

- osztályfőnöki megrovás, 

- igazgatói figyelmeztetés, 

- igazgatói intés, 

- igazgatói megrovás, 

- tantestületi figyelmeztetés, 

- tantestületi intés, 

- tantestületi megrovás. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben - a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

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

 9.12. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 Minden tanulónak joga van képességeinek kibontakoztatására, személyiségfejlődésének 

támogatására. Külön figyelmet kell fordítani azokra, akik valamilyen okból hátrányos helyzetbe 
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kerültek, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, amely biztosíthatja iskolai 

sikerességüket. 

 A társadalmi tendenciák is azt mutatják, hogy a gyermekek egyre több negatív hatásnak, 

veszélynek vannak kitéve. Ezért is kiemelt feladat a szociálisan hátrányos körülmények között 

élő tanulók problémáinak kezelése, az esetleges veszélyeztetettség megelőzése, ill. 

megszüntetése.  

A kialakult, szociálisan hátrányos helyzet enyhítésére különböző tevékenységeket 

szerveznünk:  

- városi prevenciós programban való részvétel,  

- felzárkóztató és tehetséggondozó programok szervezése, 

- differenciált oktatásszervezési módszerek alkalmazása (pl.: KIP-es órák),  

- drog- és bűnmegelőzési programok (életkori sajátosságoknak megfelelő előadások, 

- videós bemutatók, prevenció), 

- mentálhigiénés programok (Járási Népegészségügyi Intézet, iskolaorvos), 

- pályaorientációs tevékenység (középfokú intézmények bevonása), 

- felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről (szülők körében, 

- motiválás a napközis foglalkozásokra, 

- kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel, áthelyező bizottsággal. 

 

Szociális juttatások: 

- reggeli ügyelet 7 órától, 

- napközis és menzai lehetőség bárkinek, 

- rászorultság szerint kedvezményes, vagy ingyen étkezés kezdeményezése a Polgármesteri 

Hivataltól, 

- gyűjtésből származó étel és ajándékcsomagok osztása. 

 9.13. Az intézmény nevelési programja, osztályaink 

 Az intézmény alsó tagozatán jelenleg majdnem minden évfolyamon két osztály 

működik. Az a) osztályok napköziotthonos, míg a c) osztályok a „Lépésről lépésre program” 

szerint iskolaotthonos formában kifutó rendszerben.  

 A 2022/23-as tanévtől kezdődően felmenő rendszerben az osztályok elnevezését 

megváltoztatjuk: a) és b) osztályokat indítunk.  
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 Intézményünk a 2020-ban bevezetésre kerülő NAT alapján fő profilját, a rajztagozatot 

elveszítette. Fő törekvésünk egy új arculat kialakítása, mely a korábbi vonalat képviseli, de 

mellette újításokat tartalmaz. Ezek megfelelnek az oktatási intézményekkel szemben támasztott 

szülői elvárásoknak, általuk a gyermekeket olyan képességek, tudás birtokába juttassuk, melyek 

segítségével megtalálják a számukra legoptimálisabb középiskolát. Ezért az a) osztályok 

művészeti és idegen nyelvi orientációs osztályként, napköziotthonos formában, a b) osztályok 

pedig természettudományi és idegen nyelvi orientációs osztályokként fognak indulni. 

 Mind a két osztályban biztosítjuk a LEGO matekkal történő matematikaoktatást, 

valamint szabadon választható a játékos idegen nyelvi foglalkoztató, mint tehetséggondozó 

foglalkozás.  

  

 Alsó tagozaton mind a napköziotthonos, mind az iskolaotthonos oktatási formában arra 

törekszünk, hogy a tanulási idő végéig a gyermekek iskolai feladataikat elvégezzék, otthonra 

lehetőleg ne maradjon házi feladat, csak gyakorlás.  

 Felső tagozaton tanulószobát biztosítunk a tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozások mellett, ahol a házi feladatok elkészítéséhez szaktanárok nyújtanak segítséget.  

 A hetedik évfolyam második félévétől felvételi előkészítőt szervezünk matematika és 

magyar nyelv és irodalom tantárgyakból a sikeres középiskolai beiskolázás megsegítése 

érdekében.  
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10. ZÁRSZÓ 

Meggyőződésünk, hogy egy jó iskolát csak egy jó tantestület teremthet. A vezetés 

legjobb elképzelései sem valósulhatnak meg, ha nem áll mögötte az újért lelkesedő, tenni akaró 

munkatársak közössége. 

Szeretnénk, ha a bizalom, az önállóság és a közös célért, tanulóink boldogulásáért érzett 

felelősség továbbra is úgy tartaná össze a tantestületet, iskolánk valamennyi dolgozóját, hogy 

abban mindenki megtalálja helyét, s örömét lelje munkájában. 

 

Komárom, 2022. április 20. 
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11. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
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Az intézményi pedagógiai program módosítása során a fenntartó egyetértési jogát a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

Tatabánya, 2022. 

 ___________________________ 

Vereckei Judit 

                    tankerületi igazgató 
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